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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Csirkeraguleves
Gyros

Hasábburgonya
Friss zöldségek

Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium- 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, belső 
párkányok;
» rovarhálók.

ÁLLAT

Eladó nagyon fi nom, házi csirke húsa 
fagyasztva (3,0-3,5 kg), ára: 23 lej/kg. 
Csíkkozmáson, Hargita megyében. Min-
den pénteken a megrendelt csirkéket 
szállítjuk Csíkszeredába és környékére, a 
kívánt címre. Tel.: 0727-815339.

(2835)

Eladó 5 hónapos Cocker Spániel. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0722-375313.

(2973)

BÉRBE ADÓ

Kiadó 2 szobás lakás a csíkszeredai De-
cemberi forradalom utcában. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0721-273270.

(2970)

FELHÍVÁS

Gyermekfelügyeletet vállalok hétköznap, 
reggel 8 órától déli 13 óráig. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0750-015580.

(2967)

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek 
(Miele, Bosch, Siemens), szárítógépek, 
mosogatógépek garanciával. Régi gépét 
beszámítjuk. Házhoz szállítás is. Érdek-
lődni: Székelyudvarhely, Szent János 
utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-539487, 
0744-782879.

(2292)

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a Tábor-ne-
gyedben 4. emeleti, 2 szobás tömbház-
lakás, saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal és beépített terasszal. Csere 
is érdekel székelykeresztúri, 2 szobás 
tömbházlakásra. Irányár: 43 000 euró. 
Tel.: 0742-484624.

(2826)

Eladó 240 négyzetméter kereskedelmi 
felület, volt szépségszalon, nyilvános ár-
verés megszervezésével. Licit 2021. szep-
tember 14-én 12 órakor. Indulási ár 264 
000 euró. Tel.: 0744-881432.

(1908)

Eladó Székelyudvarhelyen, a Berek-sétá-
nyon földszinti, 2 szobás (54 nm), felújí-
tott tömbházlakás. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0756-926426.

(2841)

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, vakolóhomok és 
termőföld szállítását. Tel.: 0744-522026.

(1968)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumato-
lógus szakorvos rendel Székelyudvar-
helyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklőd-
ni lehet a következő telefonszámon. Tel.: 
0741-607670.

(2313)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, ková-
csoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

(2451)

Vállalunk kedvezményesen lakásfelújí-
tást, szobafestést, parkettázást, csempé-
zést, glettelést stb. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0728-835965.

(2742)

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
ereszcsatornákon, teraszokon, po-
lisztirén takarítást. Tel.: 0751-475744.

(2808)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, 
illetve ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

(2544)

Vásárolok pirostarka és kékbelga ünő- és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmar-
hákat. Érdeklődni lehet a 0747-663378-as 
telefonszámon.

(579)

VEGYES
Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. 
Ára: 325 lej/m, a mennyiség és a minőség 
garantált. Tel.: 0751-257700.

(2550)

Eladó búza és tritikálé, 1 lej/kg, valamint 
tavaszi bárányok. Tel.: 0757-660306.

(2733)

Szállítunk 25 cm-re vágott bükkfa- és fe-
nyőbütlést. Tel.: 0751-639102.

(2991)




