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Desszert

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az S.C. CIOCIOBALLILA S.R.L. értesíti az érin-
tett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség döntést hozott, 
aminek alapján nem szükséges környezeti és 
természeti hatástanulmány elkészítése Csík-
szereda, Zsögödfürdő utca, szám nélküli bel-
területén megvalósítandó „Mobil turisztikai 
házak elhelyezése, kertelés, térrendezés és a 
közművekre való csatlakozás” című tervével 
kapcsolatosan. Az ügyiratcsomó megtekint-
hető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség honlapján, a www.apmhr.anpm.ro 
internetes oldalon (tel.: 0266-371313; fax: 0266-
310041). Az érintettek észrevételeiket 10 napon 
belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez az ügyfél újságban 
megjelent hirdetésétől számítva.

#290348

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Fehérvári Lajos, marosvásárhelyi kardio-
lógus főorvos rendel 2021. január 8-án, pén-
teken a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás a 0727-001202-es 
telefonszámon.

#290164

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos új helyen és új időpontban rendel 
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni 
lehet a következő telefonszámon: Tel.: 0741-
607670.

#290338

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#290341

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2021. január 5-én és január 19-én. 
Előzetes programálás a 0748-100551-es tele-
fonszámon.

#290288

Dr. Furmann Dóra szemorvos látásvizsgála-
tot végez a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben 2021. január 7-étől. Programálás 
a 0784-421818-as és a 0748-100554-es telefon-
számon.

#290337

Dr. Ráduly Pap Andrea szülész-nőgyógyász 
szakorvos rendel 2021. január 4-étől a szé-
kelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás a 0748-100554-es telefonszámon.

#290289

VEGYES

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa 
deszkavégek (ára: 560 lej/öltől), vala-
mint bükkfa moszt – házhoz szállítás in-
gyenes. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0744-937920.

#290320

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (115 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m-es (330 lej). Ugyanitt 
eladók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), 
barack (45 lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű 
bicska (125 lej), alumíniumlétrák (360/460/670 
lej), autótető-csomagtartó rúdak. Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745460858

#290258

Eladó száraz, kandallóméretre vágott, bükk 
tűzifa, valamint bükk méterfa. Házhoz szállí-
tás megoldható Székelyudvarhely és Csíksze-
reda környékén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0745-253737.

#290314

Eladó bükk, fenyő tűzifa; száraz, igény szerint 
méterre vágva, valamint cserefa kapulábak. 
Tel: 0732-455449.

#290344

Eladó száraz, 20-30 cm-re vágott, első 
osztályú, bükk tűzifa, minimum 8, maxi-
mum 10 méter mennyiség kiszállítással. 
Tel: 0741-670627.

#290345

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 700 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 200 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#290349

Házhoz szállítunk darabos, félszáraz, 25 cm-
re felvágott, bükk- és cserefa bütlést (fenyő), 
valamint félszáraz, hasogatott bükkfát, Csík 
és Gyergyó környékén. Érdeklődni telefonon: 
0755-182889.

#290351

ÁLLAT

Eladó fi atal, 200 kg körüli sertés, gabonával, 
pityókával tartott, gazdától. Érdeklődni telefo-
non. Ár: 12 lej/kg. Tel.: 0742-419267.

#290233

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés 
alapján. További információ telefonon: 0747-
995432.

#290242

Eladók 120-130 kg körüli disznók, választási 
lehetőséggel. Tel: 0742-322448, 0747-227473.

#290340

Eladó 270 kg körüli disznó. Szállítás megold-
ható. Ár: 10 lej/kg. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0752-386256.

#290342

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Ugyanitt sífelszerelések 
is kaphatók. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#290052

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#290062




