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Hamis gulyás
Sajttal és sonkával töltött csirkemell
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Árnika Könyvesbolt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.,

Tel.: 0741–015911, 0266–210046.
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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.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

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

FELHÍVÁS

A Békás szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park 
Igazgatósága jogi személyek jelentkezését 
várja társulási megállapodás megkötése ér-
dekében, evezős csónakok bérbeadása cél-
jából a Gyilkos-tónál. Ajánlatokat letenni, 
illetve érdeklődni az Igazgatóság székhelyén, 
Marosfőn, a Fő út 664. szám alatt lehet, vagy 
a pnbicaz@mciuc.rosilva.ro e-mail címen 
és a 0266-336540-es telefonszámon. / Admi-
nistrația Parcului Național Cheile Bicazu-
lui-Hășmaș R.A. caută persoane juridice în 
vederea asocierii în participație pentru de-
rularea activității de ecoturism și de educație 
ecologică, prin activități de închiriere de am-
barcațiuni de agrement propulsate prin forță 
umană (bărci cu vâsle) pe suprafața Lacului 
Roșu. Ofertele se pot depune și informații se 
pot obține la sediul administrației, în sat Iz-
voru Mureșului, str. Principală, nr. 664., sau 
prin e-mail: pnbicaz@mciuc.rosilva.ro, tel.: 
0266-336540.

#292574

A Kénosi Erdőgazdálkodási Egyesület közgyű-
lést tart 2021. június 19-én, szombaton 9 órától 
a helyi művelődési házban, melyre minden 
tagot elvárunk. Amennyiben a gyűlés határo-
zatképtelen lesz, egy óra múlva megismétel-
jük. Napirendi pontok: új ügyvezető bizottság 
választása, egyebek. Azon személyek, akik 
szerepet vállalnának az új ügyvezető bizott-
ságban, kérjük, előzetesen jelezzék szándéku-
kat. Bővebb információ telefonon. Tel.: 0735-
233322, 0740-256432.

#292719

HÁZTARTÁS

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

#291804

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825, 0722-495625, 0722-626495.

#292710

KÖRNYEZETVÉDELEM

Csata Székely Attila, Gyergyószentmiklós, Mi-
hai Eminescu utca 33. szám alatti lakhellyel 
értesíti az érdekelteket, hogy Gyergyószent-
miklós, Nyerges-Magyarósbükk dűlő, szám 
nélküli cím alatt található, 24757 nm-re vonat-
kozó zonális rendezési tervet (PUZ) lakóházak 
építése céljából a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást 
nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, 
mely esetében nem szükséges környezeti vizs-
gálat elkészítése. A döntés alapjául szolgáló 
ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
hétfő-csütörtök 8.00-16.30, pénteken 8.00-
14.00 óra között. Az érintettek észrevételeiket 
e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés megjele-
nésétől számított 10 napon belül nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 

43. szám alatt; tel.: 0266-312454; 0266-371313; 
fax: 0266-310041. A döntéstervezet megtalál-
ható az ügynökség internetes oldalán: apmhr.
anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu. Tel.: 
0266-371313.

#292707

SZOLGÁLTATÁS

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, kerítéskészítést 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

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

#292699

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100554.

#292702

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszere-
dában rendel 2021. június 22-én. Programálás 
telefonon. Tel.: 0748-100551.

#292697

Dr. Szabó Zoltán urológus szakorvos rendel a 
székelyudvarhelyi Polimed Center Templom 
utcai rendelőjében. Programálás telefonon. 
Tel.: 0721-010350 E-mail: admin@urologus.ro.

#292705

VEGYES

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

#292620

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 lej), 8x5 
m-es (299 lej), 6x10 m-es (420 lej). Ugyanitt 
eladók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), 
barack (45 lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű 
bicska (125 lej), alumíniumlétrák (399/499/650 
lej), autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szál-
lítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.

#292712

Eladók villanymotrok 1,1-30 kw-ig, 700-3000 
fordulatig, reduktoros villanymotrok reduk-
torral együtt, Székelyudvarhelyen. Tel.: 0748-
195398, 0747-204164.

#292714

Eladó étkezési burgonya Csíkkarcfalván. Tel.: 
0747-529464.

#292717




