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

Csirkeragu leves
Hawaii csirkemell

Krumplipüré
Sült ananász

Desszert

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Árnika Könyvesbolt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.

Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
www.arnikabolt.ro

A HÉT KÖNYVE 
Gyulai György - Demkó Attila

Napról napra trianon
1918-1924

Olvasd 
az erdélyi nők 
magazinját!

www.noileg.ro/elofizetes

  A csíkcsomortáni Aracs Közbirtokosság  nyilvános 
árverésen elad a Kóstelek - Keresztes részen lévő 1321 m3 

lábonálló fát (fővágás).

 Az árverés időpontja: 2021. 04. 20-án  18 órai kezdettel a közbirtokosság 

székhelyén.

Bővebb információ 9–12 óra között a következő telefonszámokon: 

0745–577508, 0266–333779

A Csengő Mezőgazdasági Szövetkezet szeretettel meghívja 
a szövetkezet tagjait a rendes éves közgyűlésére, amelyet 

2021. április 24-én (szombaton) 11 órától tart 
a szépvízi kultúrotthonban. 

Napirendi pontok: 
1. a vezetőtanács évértékelő beszámolója

2. az operatív vezetés évértékelő beszámolója

3. a vizsgálóbizottság évértékelő beszámolója

4. a 2020-as év könyvelési mérlegének elfogadása

5. készletfinanszírozó hitelvonal meghosszabbításának jóváhagyása

6. beszámoló a tejfeldolgozó bővítéséről a 4.2 pályázati kiírás által

7. alapszabályzat módosításának ismertetése és jóváhagyása

8. különfélék

Amennyiben a résztvevők száma nem éri el az alapító okiratban

szereplő tagság kétharmadát, akkor a közgyűlés 1 órás halasztással 

lesz megtartva. 

INGATLAN

Eladó teljesen felújított és hőszigetelt, saját hő-
központtal rendelkező, azonnal beköltözhető, 
jó állapotban lévő, 3 szobás, I. emeleti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Fenyő utcában, 
a Fortuna lakóparkkal szemben. Érdeklődni 
csak telefonon. Tel.: 0736-891658.

#291779

KÖRNYEZETVÉDELEM

A gyergyószárhegyi Bükkhavas Társas, 
gyergyószárhegyi székhellyel, értesíti az ér-
dekelteket, hogy a IV-es üzemosztály ,,Bükk-
havas” társas- és magánszemélyek, Simon 
István, Lázár Judit, Bartis Éva, Tőkés Teréz, 
Sajgó Mihály, Fülöp Karolina (a Gyilkos-tó, 
Güdüc, Borszék és Bélbor község területén 
levő erdő) üzemtervének bemutatott változa-
tára környezetvédelmi véleményezést kérel-
mezett. A terv lehetséges környezeti hatására 
vonatkozó információk megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám). Az érdekeltek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcsolatos észrevé-
teleiket írásban, az észrevételező adatainak 
feltüntetésével megtehetik naponta: hét-
fő-csütörtök 8-16.30, pénteken 8-14 óra között 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2021. április 29-ig.

#291810

MEZŐGAZDASÁG

Eladó búza, 1 lej/kg. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0745-923779.

#291875

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák 
elkészítését, valamint belsőépítészeti 
munkálatokat, előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

#291768

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termo-
pán ajtók, ablakok javítása és karbantartása. 
Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló, 
valamint ablakpárkány, illetve ezek átala-
kítását vállaljuk. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0741-464807.

#291848

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.

#291455

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2021. április 6-án és április 20-án. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100551.

#291631

Dr. Fancsali Edina endokrinológus rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

#291637

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a Beth-
lenfalvi út 3. szám alatti Polimed Centernél (a 
Kaufl and mellett) szerdánként 16–20 óra kö-
zött. Érdeklődni lehet a következő telefonszá-
mon: Tel.: 0741-607670.

#291654

Vállalok lakásfelújítást, festést, parkettázást, 
csempézést, ajtó-ablak beszerelését-bedolgo-
zását. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 0728-835965.

#291827

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#291367

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa, valamint vegyes hasogatott tűzifa. Nyír 
- 200 lej/m, 800 lej/öl, bükk- 240 lej/m, 850 lej/
öl, vegyes - 200 lej/m, 800 lej/öl. Szállítás meg-
oldható. Tel.: 0755-970006.

#291711

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszka-
végek (ára: 600 lej/öl), valamint bükkfa moszt 
– házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni telefo-
non lehet. Tel.: 0744-937920.

#291764

Eladó minősített vetőmagpityóka, 0,6 ron/kg, 
bérelnék vagy vásárolnék szántóföldet Csicsó, 
Madéfalva határában, valamint gyümölcs-
fa-permetezést vállalok. Tel.: 0745-986890.

#291814

Eladók vasesztergák Székelyudvarhelyen: 
321×750, valamint 402×750. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0740-764914.

#291873
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