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KÖRNYEZETVÉDELEM

Az Újszékely község, Alsóboldogfalva 
falu, 212. szám székhelyű Woodban-
style Kft . értesíti az érintetteket, hogy 
az Újszékely község, Alsóboldogfalva 
falu, szám nélkül található „Bútorgyártó 
műhely” működtetéséhez a környezetvé-
delmi engedélyezési eljárást elindította. 
A tevékenység előrelátható környezeti 
hatásaival kapcsolatos információk meg-
tekinthetők hétfő-csütörtökön 8-16.30 óra 
között, valamint pénteken 8.30-14 óra 
között a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám. Tel: 0266-
312454, 0266-371313; fax: 0266-310041. 
Észrevételeket az engedélyezés teljes 
időtartama alatt, írásban lehet közölni 
naponta a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséggel, az észrevételező 
személyi adatainak feltüntetésével.

(2868)

A gyergyóditrói ZSO-LO-FOREST Kft . 
értesíti az érintetteket hogy a fafeldolgo-
záshoz a gyergyóditrói, Nicolae Bălcescu 
út 294. szám alatti  munkapontra a kör-
nyezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította. A tevékenység előrelátható 
környezeti hatásaival kapcsolatos in-
formációk megtekinthetőek hétfőn-csü-
törtökön 8.00-16.30, valamint pénteken 
8.00-14.00 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhe-
lyén: Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám. Tel.: 0266-312454, 0266-371313; fax: 
0266-310041. Észrevételeket a hirdetés 
megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környe-
zetvédelmi ügynökséggel, az észrevéte-
lező személyi adatainak feltüntetésével.

(2883)

A gyergyókilyénfalvi LIBRA GEMINI Kft  . 
értesíti az érintetteket hogy a fafeldolgo-
záshoz a gyergyókilyénfalvi székhelyre a 
környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította. A tevékenység előrelátható 
környezeti hatásaival kapcsolatos in-
formációk megtekinthetőek hétfőn-csü-
törtökön 8.00-16.30, valamint pénteken 
8.00-14.00 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhe-
lyén: Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám. Tel.: 0266-312454, 0266-371313; fax: 
0266-310041. Észrevételeket a hirdetés 
megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környe-
zetvédelmi ügynökséggel, az észrevéte-
lező személyi adatainak feltüntetésével.

(2898)

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Fancsali Edina endokrinológus szak-
orvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefo-
non. Tel.: 0748-100554.

(1791)

Asztalos Ramóna klinikai szakpszicholó-
gus a Polimed Center rendelőben a követ-
kező szolgáltatásokat indítja: pszichológi-
ai alkalmassági vizsgálat fegyverviselési 
engedélyhez, pszichológiai szakértői vizs-
gálat, terápia. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

(2220)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, ková-
csoltvas kerítés készítését, régi sírkövek 
felújítását – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

(2451)

Nyitott és zárt cellás poliuretán habszige-
telést vállalunk lengyel gyártmányú, ma-
gas minőségű ULTRAPUR alapanyaggal! 
Gyors és pontos kivitelezés, hosszú távú 
garancia, tapasztalat, profi zmus, akár 50-
60% energiamegtakarítás! Érdeklődni az 
alábbi telefonszámon. Tel.: 0744-644920.

(1974)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a 
székely udvarhelyi Polimed Center ren-
delőben. Programálás telefonon. Tel.: 
0784-421818, 0748-100554.

(1794)

Dr. Ráduly Pap Andrea nőgyógyász szak-
orvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefo-
non. Tel.: 0748-100554.

(1803)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, cserép-
forgatást, ácsmunkát, bádogos munkát, 
kerítéskészítést stb., anyagot is biztosí-
tunk. Tel.: 0747-865104.

(1962)

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását, valamint au-
tóklíma töltését vállalom az ön lakásán, 
Csíkszeredában és környékén – Dombi 
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra kö-
zött. Tel.: 0744-621819.

(2019)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a 
Bethlenfalvi út 3. szám alatti Polimed Cen-
ternél (a Kaufl and mellett), szerdánként 
16–20 óra között. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon: Tel.: 0741-607670.

(2313)

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tető-
fedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, 
lemezfestést, egyéb bádogos munkák el-
készítését, valamint belsőépítészeti mun-
kálatokat, előnyös árakon. Ár megegyezés 
szerint. Tel.: 0753-473256.

(2430)

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakor-
vos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben. Programálás telefo-
non. Tel.: 0748-100554.

(1797)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést, osz-
loplyukfúrást és földelhordást 3,5 tonnás 
billenős autóval, valamint betonkavics, 
vakolóhomok és termőföld elszállítását. 
Tel.: 0744-644920.

(1971)

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Cen-
ter rendelőben. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100554, 0775-141855.

(1800)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíksze-
redában rendel 2021. szeptember 14-én és 
szeptember 28-án. Programálás telefonon. 
Tel.: 0748-100551.

(2676)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, vakolóhomok és 
termőföld elszállítását. Tel.: 0744-522026.

(1968)

Vállalunk kedvezményesen lakásfelújí-
tást, szobafestést, parkettázást, csempé-
zést, glettelést stb. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0728-835965.

(2742)

Tetőfedő bádogos vállal kisebb-nagyobb 
javításokat, cserépfedést, lemezfedést, 
ereszcsatornákon, teraszokon, polisztirén 
takarítást. Tel.: 0751-475744.

(2808)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, il-
letve ünőborjakat. Tel.: 0745-526564.

(2544)

Vásárolok pirostarka és kékbelga ünő- és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmar-
hákat. Érdeklődni lehet a 0747-663378-as 
telefonszámon.

(579)

VEGYES

Eladó előnevelt csirkék és kacsák, pálin-
kának való szilva, szállítás megoldható, 
valamint vásárolnék juhokat, bárányokat. 
Tel.: 0751-855225.

(1992)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 
325 lej/m, mennyiség és a minőség garan-
tált. Tel.: 0751-257700.

(2550)




