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

Jókai bableves
Roston sült csülökszelet  

Steak burgonya
Savanyú uborka

Desszert

FELHÍVÁS

Gyermekfelügyeletet vállalok hétköznap, 
reggel 8 órától déli 13 óráig. Csíkszereda 
és környékén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0750-615580.

(2967)

Idős, beteg ember mellé gondozót, ápolót 
keresünk Székelyudvarhelyen. Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0744-843701.

(2994)

A 2021-2022-es tanévtől esti oktatás indul 
IX. és XI. osztályban a Bányai János Mű-
szaki Szakközépiskolában. Érdeklődni 
telefonon vagy e-mailen lehet. Tel.: 0266-
218428. E-mail: offi  ce@banyaijanos.ro.

(3078)

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)

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554, 0775-141855.

(2769)

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását, valamint au-
tóklíma töltését vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi 
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra kö-
zött. Tel.: 0744-621819.

(2019)

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)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csík-
szeredában rendel 2021. szeptember 14-
én és szeptember 28-án. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100551.

(2676)

Dr. Fancsali Edina endokrinológus szak-
orvos rendel a székelyudvarhelyi Poli-
med Center rendelőben. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(2754)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a szé-
kelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0784-
421818, 0748-100554.

(2760)

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szak-
orvos rendel a székelyudvarhelyi Poli-
med Center rendelőben. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(2763)

Dr. Ráduly Pap Andrea nőgyógyász 
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi 
Polimed Center rendelőben. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100554.

(2772)

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

(2808)

„Aranykezű masszőr átvarázsolja, 
örömtelibbé teszi napjaid.” Tantramasz-
százs, a lélek simogatása testen keresz-
tül. Célja, hogy megéld a benned lévő 
„Isteni csodát”. Itt nem az izmok át-
gyúrása, hanem egy kellemes, ellazult 
állapot hatására, sejtjeid megtelnek 
élettel, megfi atalodnak, és javul életed 
élvezeté nek a képessége. A masszázs 
kimondottan férfi aknak van, 35 év fölöt-
tieknek. Időpont-egyeztetés fontos. Hívj 
bizalommal! Tel.: 0738-757341.

(3129)

TELEK

Eladó Csíkszentmihályon 18 ár terület, a 
nagy mezőn. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon. Tel.: 0729-112114.

(3108)

VÁSÁROLNÉK

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

(579)

Vásárolnék vagy bérelnék Szépvíz környé-
kén kaszálós területet, amely legalább 25-
30 méter széles és 250-300 méter hosszú. 
Vacsárcsiban, Csíkszentmihályon, Szép-
vízen, Csíkszentmiklóson, Borzsovában 
érdekelne. Tel.: 0746-554853, 0730-702213.

(3102)

VEGYES

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

(2550)




