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

NAPI MENÜ
Holnap
megjelenik...

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 
VLAGYIMIR MEGRE

 Anasztázia
Anasztázia – a tajgában élő rendkívüli 
képességekkel rendelkező gyógyító – 

olyan tanításokat ad át a szerző 
segítségével, amelyek gyógyítják 

az emberi testet, lelket, s egy gyönyörű 
jövő képeit vetítik elénk.

INGATLAN

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető, 
villaszerű családi ház, külön nyári lakkal, új 
energetikai bizonylattal, 32 ár udvarral, több 
mint 60 db. őshonos gyümölcsfával, igényes-
nek vagy alapítványnak is. A bennvaló szom-
szédságában 34 ár I. osztályú szántó-kaszáló 
van 13 db. meggyfával. A faluban működik 
egy öregotthon és egy német alapítvány. Tel.: 
0744-182886, 0740-350927.

#292581

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Gyergyóújfalusi 14-es Erdőtársulás értesíti 
az érdekelteket, hogy az U.P. I 14-es Erdőtár-
sulás (Gyergyóújfalu község adminisztratív 
területén) erdészeti üzemtervét a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a kör-
nyezetre és a természetre jelentős hatást nem 
gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, melyek 
esetében nem szükséges környezeti és ter-
mészeti hatásvizsgálat elkészítése. A döntés 
alapjául szolgáló ügyiratcsomó megtekinthető 

a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén, hétfő-csütörtök 8.00-16.30, 
pénteken 8.00-14.00 óra között. Az érintettek 
észrevételeiket e döntéssel kapcsolatosan a 
hirdetés megjelenésétől számított 10 napon 
belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt; tel.: 0266-312454; 
0266-371313; fax: 0266-310041. A döntés ter-
vezete megtalálható az ügynökség internetes 
oldalán: apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul 
de mediu. Tel.: 0266-312454.

#292654

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.

#292454

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.

#292136

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.

#292416

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, ácsmunkát, 
bádogos munkát, kerítés készítését stb., anya-
got is biztosítunk. Tel.: 0747-865104.

#292499

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.

#292609

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.

#292639

Vállalom hajópadló és parketta csiszolását, ra-
kását. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0749-578832.

#292649

VEGYES

Eladó egy új pálinkafőző-rézüst, beöntő, ka-
varó, kiöntő, inox hűtővel, kazánnal. Ára 7000 
lej. Tel.: 0751-967479.

#292596

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 250 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0758-494744.

#292194

Eladó bükk tűzifa 33 cm hosszúra vágva, ha-
sogatva, valamint vegyes méretű, olcsóbb 
bükkfa bütlések (kandallóba, csempébe való). 
Bükk tűzifa korrekt, becsületes, tisztességes 
kiszolgálással, kis és nagy mennyiségben! Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#292257

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa, valamint eladó fenyőfa cándra. Nyír - 
225 lej/m, bükk - 250 lej/m. Szállítás megold-
ható. Tel.: 0755-970006.

#292438

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 250 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0758-494744.

#292592

Eladó 2 db. fogászati automata szék ( kozme-
tika), fogászati műszerek (csipesz, szonda, 
tükör, spatula) apró műszerek, detartráló, ka-
nálisbemérő. Tel.: 0723-171393.

#292595

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

#292620

Szállítunk minőségi bükkfa és cserefa bütlést 
25 cm-re vágva. Tel.: 0751-639102.

#292661

Műsorunkban
a trianoni eseményekre tekintünk vissza

Ez egy másik világ,
és meg tudtunk benne kapaszkodni




