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

 Babgulyás
Tojásos karaj

Steakburgonya
Muratúra
Desszert

SZOLGÁLTATÁS

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

(2760)

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

(2769)

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)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a 
Bethlenfalvi út 3. szám alatti Polimed Cen-
ternél (a Kaufl and mellett), szerdánként 
16–20 óra között. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

(3237)

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

(3387)

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák 
elkészítését, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat, előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0755-416263.

(3411)

Kedvezményes áron vállalunk lakásfel-
újítást, -átalakítást, diszperziós festést, 
gipszkartonszerelést, csempézést, sza-
lagparketta lerakását és egyéb belső 
munkálatokat. Anyagbeszerzésbe bese-
gítünk. Minőség és garancia garantált. 
Tel.: 0757-603442.

(3417)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolnék vagy bérelnék Szépvíz kör-
nyékén kaszálós területet, amely lega-
lább 25-30 méter széles és 250-300 méter 
hosszú. Vacsárcsiban, Csíkszentmihá-
lyon, Szépvízen, Csíkszentmiklóson, 
Borzsovában érdekelne. Tel.: 0746-
554853, 0730-702213.

(3102)

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)

Pálinkának való szilva, valamint minő-
ségi bornak való szőlő eladó. Szállítás 
megoldható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0751-855225.

(3378)

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 0744-
148829.

(3408)

újságok
magazinok
portálok
tévék
rádiók
podcastek




