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

 Káposztaléleves
Csirkemell corn flakes bundában
Natúr krumpli petrezselyemmel

Savanyú uborka
Desszert

Holnap
megjelenik...Árnika Könyvesbolt

Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13., Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
www.arnikabolt.ro

A HÉT KÖNYVE 
ELŐRE AZ ÚZ VÖLGYÉBEN

A könyvben Gottfried Barna történész,
levéltáros tanulmánya

a kor hadtörténetébe vezeti be az olvasót,
Tamás Sándor térképgyűjtő Úz völgye

térképészeti történetét ismerteti.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

Bérelhető ágdaráló, 
ha problémája van bármiféle 
faanyaggal (nyesedék, ágak, 
kiszáradt fahulladék), 
mi bedaráljuk, és az anyag 
még tűzre is kiváló.

A daráló max. 18 cm vastagságig 

tud darálni és autóval 

vontatható. Tel.: 0749–540379

A Csíkvacsárcsi Közbirtokosság vezetősége 
tisztelettel meghívja tagságát 2021. 05. 01-jén 

a Csíkvacsárcsi Közbirtokosság székhelyén 
10 órától tartandó közgyűlésre. 

Amennyiben a közgyűlés nem lesz határózóképes, 

2021. 05. 08-án megismételjük.

Lábon álló fa értékesítésére irányuló árverés szervezéséről.
Az árverés szervezője: Csíkszentlélek község 

polgármesteri hivatala, tel.:/fax: 0266–310583,
e-mail: primarialeliceni@yahoo.com

Az árverés időpontja: 2021. május 11., 10:00 óra

Az árverés helyszíne: Csíkszentlélek község Polgármesteri Hivatala

Az árverés jellege: Nyilvános árverés

Az árverés a köztulajdont képező erdőalap fáinak értékesítésére 

vonatkozó 715/2017-es Kormányrendelet által meghatározott szabályzat 

szerint kerül megszervezésre.

Az előválogatás megszervezésének időpontja: 2021. május 6., 10:00 óra

Az előválogatás jelentkezési határideje: 2021. május 6., 9:00 óra

Az árverés jelentkezési határideje: 2021. május 11., 9:00 óra

A vágterek listája és az indulóár megtalálható kifüggesztve 

a polgármesteri hivatal székhelyén, 

illetve a www.csikszentlelek.ro honlapon.

Az árverésre kínált teljes fatömeg 424 m³, a 1622734, valamint a 1622735 

értékesítési okiratoknak megfelelően.

Az árverésen nem értékesített famennyiség még aznap egyezség alapján 

kerül eladásra, a köztulajdont képező erdőalapfáinak értékesítésére 

vonatkozó 715/2017-es Kormányrendelet alapján, az utólagos 

módosítások és kiegészítések figyelembevételével.

További információkért forduljanak Csíkszentlélek község 

polgármesteri hivatalához. 

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az Andezit Group Kft . értesíti az érintett nyil-
vánosságot, hogy „Szupermarket építése” 
című tervét Szentegyháza, Gábor Áron utca 
49. szám alatt, benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez a környe-
zetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából. A 
javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos 
információk beszerezhetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
hétfőn-csütörtökön 8-16,30, pénteken 8-14 óra 
között, valamint a Szentegyházi Polgármeste-
ri Hivatalnál, munkanapokon 8-16 óra között. 
Az érintetettek észrevételeiket a környezet-
védelmi szabályozás teljes időtartalma alatt 
nyújthatják be, naponta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez. E-mail: 
offi  ce@apmhr.anpm.ro Fax: 0266-310041.  Sc 
Andezit Group Srl anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a acor-
dului de mediu pentru proiectul ”Construire 
supermarket și magazin produse din carne și 
brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, 
amenajări exterioare, sistematizare verticală, 
reclame pe fațada și în parcare, panouri pub-
licitare luminoase, stâlp publicitar luminos, 
împrejmuiri, branșamente la utilități și or-
ganizare de șantier” ce urmează a fi  realizat 
în oraș Vlăhița, strada Gabor Aron, nr. 49, 
județul Harghita. Informațiile privind proiec-
tul propus pot fi  consultate la sediul Agenției 
pentru Potecția Mediului Harghita, Miercu-
rea-Ciuc, str. Márton Áron nr. 43. În zilele de 
luni-joi, între orele 8-16 și vineri între orele 
8-14. Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Hargita pe tot parcursul procedurii de regle-
mentare. (Fax: 0266-310041, e-mail: offi  ce@
apmhr.anpm.ro)

#292033

MEZŐGAZDASÁG

Eladó Csíkszentimrén 4 soros pityókaültető 
gép műtrágyaszóróval, egy hármas csőeke 
nagyon jó állapotban, csere is érdekel gaboná-
val. Tel.: 0266-347187.

#291932

Eladó tavaszi, vetnivaló árpa, tritikálé, búza, 
zab, fekete zab, lucernamag, bükköny, bor-
só. Csíkmadaras, Fő út 199. szám. Tel.: 0754-
948176.

#292001

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, kősó, 
vegyes dara, kukoricadara, napraforgó-pogá-
csa, napraforgómag, szójapogácsa, búzata-
karmányliszt, 35 kg/42 lej, korpa 25 kg/28 lej, 
nagy pityóka. Csíkmadaras, Fő út 199. szám. 
Tel.: 0754-948176.

#292004

OKTATÁS

Cukrász és péksüteménykészítő tanfolyam 
kezdődik Csíkszeredában 2021 május köze-
pén. Az alapos elméleti és gyakorlati képzést 
követően, a munkaügyi, valamint a tanügyi 
minisztérium által kibocsátott, az Európai 
Unióban elismert oklevelet kapnak a végző-
sök. Tevékenységünkről ízelítőt nyerhet az 
alábbi weboldalon. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon. Tel.: 0740-421407.

#291998

SZOLGÁLTATÁS

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

Vállalunk folyamatosan autóalváz-kezelést mi-
nőségi anyagokkal (paraffi  n, viasz), valamint 
házhoz szállítunk kiváló minőségű, 25 cm-re 
felvágott bükk, fenyő és cserefa bütlést. Csík-
szereda, Felcsík környéke. Tel.: 0755-182889.

#291806

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

#291637

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székelyud-
varhelyi Polimed Center rendelőben. Prog-
ramálás telefonon. Tel.: 0784-421818, 0748-
100554.

#291636

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 
között. Érdeklődni lehet a következő telefon-
számon. Tel.: 0741-607670.

#291654

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területe-
gyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szenny-
vízvezetést, alap), betontörést és földelhordást 
3,5 tonnás billenős autóval, valamint betonka-
vics, vakolóhomok és termőföld elszállítását. 
Tel.: 0744-522026.

#291803

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

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést, 
-javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cserép-
forgatást, valamint ácsmunkákat egész Har-
gita megyében. Akár teljes házfelújítást is vál-
lalunk! Számlával, gyorsan, bármikor hívható 
vagyok, elérhető szombat, vasárnap is. Szabó 
István. Tel.: 0756-609474.

#291883

Ács-tetőfedő-bádogos munkálatokat válla-
lunk: tetőfedést, cserepezést, ácsmunkákat, 
tetőjavítást, bádogos munkákat stb. Hívjon bi-
zalommal, eleget teszünk a követelményének 
egy megfelelő csapattal, garanciát és számlát 
is biztosítunk, anyaggal is rendelkezünk. 
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.: 0751-
475744.

#291920

Csaba ács-tetőfedő-bádogos munkákat vállal, 
tetőjavítást, cserepezést, cserépforgatást, tető 
készítését bármilyen anyagból, ereszcsator-
nák javítását, pucolását, cserélését, bármilyen 
magaslaton. Tömbházak tetőszigetelését is 
vállalom, homlokzatdeszkák festését, javítá-
sát - 15% kedvezménnyel. Tel.: 0757-386461.

#291956

Vállalok házépítést, kerítések elkészítését 
A-tól Z-ig, külső-belső munkákat stb., anyag-
beszerzésben és tanácsadásban segítünk. Tel.: 
0753-680321.

#291963

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center Temp-
lom utcai rendelőjében. Programálás a 0721-
010350-es telefonszámon. Tel.: 0721010350

#291970

VEGYES

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa, cserefa cánd-
ra, fenyőfa cándra, illetve prémium minőségű 
Ruf bükkbrikett. A házhoz szállítás ingyenes. 
Tel.: 0746-369387.

#291174

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 minőségű hasogatott nyír és bükk 
tűzifa, valamint vegyes hasogatott tűzifa. 
Ára: 800/öl nyír, 950/öl bükk, 800/öl vegyes 
házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0740-292961

#291710

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (115 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m-es (300 lej). Ugyanitt 
eladók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), 
barack (45 lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű 
bicska (125 lej), alumíniumlétrák (380/480/670 
lej), autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szál-
lítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

#291721

Eladó bükk tűzifa 25 cm-es, 33 cm-es, 50 cm-
es, 1 méteres hosszúra vágva, valamint vegyes 
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, 
csempébe való). Bükk tűzifa korrekt, becsü-
letes, tisztességes kiszolgálással, kis és nagy 
mennyiségben! Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0745-253737.

#291791

Eladó első osztályú, hasogatott bükk tűzi-
fa, valamint nyír és fenyő tűzifa. Tel.: 0741-
670627.

#291881

Tájékozódjon
hiteles forrásból!




