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Tetőfedő, bádogosmunkát vállalunk.
Tetőlemezekkel, cserépmintájú pléhvel dolgozunk, bármilyen színben.
Emellett vállaljuk ereszcsatornák, új
csatornák készítését, javítását kedvező áron. Akár templomokon is vállalunk bádogmunkákat. Kiszállás ingyenes. Tel.: 0748-356749.

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, ásást
(víz-, gáz-, villany-, szennyvízvezetést,
alap), betontörést és földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, valamint betonkavics,
tusnádi homok- és termőföldszállítást. Tel.:
0744-522026.
Most 10%-os kedvezménnyel vállalunk tetőkészítést, felújítást, tetőfedést Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, egyéb
bádogosmunkák elkészítését, csatornakészítést több színben, valamint belsőépítészeti munkálatokat - bárhol, bármikor,
előnyös árakon. Tel.: 0753-473256.

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást, bádogosmunkát, kéményszegést,
csatornakészítést -javítást, festést,
tömbházaknál tetőjavítást. Kiszállás
ingyenes. Tel.: 0744-886956.

bükk tűzifa 1150 lej/öl, nyírfa, ára: 850 lej/
öl, valamint vegyes tűzifa, ára: 950 lej/öl.
Az ár tartalmazza a szállítást is. Telefon:
0742-590269.
#276572

Eladó I. osztályú, hasogatott és félszáraz
bükk tűzifa, valamint vegyes tűzifa (bükk,
csere, nyír) és száraz cándra, ár megegyezés alapján, házhozszállítással. Telefon:
0749-428880.
#276573

#276590

#276480

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfelújítást, cserépátforgatást, cserépmintájú
Lindab-lemezből födést, trapézlemezes födést, ereszcsatorna készítését és szerelését
különféle anyagokból (Lindab, alumínium,
horganyzott, réz). Ingyenes kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni telefonon lehet:
0747-758498, 0753-960310.

Vállalok tetőjavítást, Lindab-födést,
bármilyen lemezből csatornázást,
csatornapucolást, csatornajavítást,
fallemezszerelést,
cserépforgatást
(házak, tömbházak) – a legjobb áron,
most 10%-os kedvezménnyel, azonnali munkakezdéssel. Tel.: 0745-866619.
#276481

#276604

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást,
csatornajavítást, cserépmintájú lemezfödést, csatornaszerelést, bármilyen típusú fallemezek, lambériák szerelését,
homlokzat- lemezfödést, festést, padolást, szigetelést padlásokon. Ár megegyezés alapján, kiszállás ingyenes
Hargita megyében. Tel.: 0757-551715.
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Eladó I. osztályú, hasogatott, félszáraz

#276546

#276464

Eladó raklap bütlés tüzelőanyag, valamint
bükk méterfa és fenyőfacándra, házhoz
szállítással. Érdeklődni telefonon lehet:
0748-978903.
#276588

Eladó elsőosztályú bükk, csere- és fenyőcándra, valamint száraz bükkfavég, házhoz
szállítva. Tel.: 0745-846624, 0756-213116.

VÁSÁROLNÉK

#276605

Azonnali fizetéssel vásárolok régi bútorokat,
malomkövet, kővályút, kőlépcsőt, kályhákat, befőttesüvegeket, teknőket, szódavizes
üvegeket, nagybőgőt, gordont és fatalicskát,
kőkutat és kő kapulábat. Tel.: 0747-396564.

Eladó 2 öl jó minőségű, száraz fenyő tűzifa,
méterbe vágva. Telefon: 0755-974450.
#276654

#276490

#276505

VEGYES

***HITEL*** Pénzre van szüksége? Mi
segítünk! Személyi kölcsönök, refi nanszírozás (előző hitel visszafi zetése) gyors
elrendezése fi zikai személyeknek, akár feketelistásoknak is, 18–70 éves korig. Összegek: 2500–93 000 lejig. Hívjon bizalommal!
(Székelyudvarhely / Csíkszereda) Tel.: 0743850360, 0720-549049.

Akció a Comcolor festékboltokban! Téli
szélvédőmosó -20 Celsius fokos 5 l/8,50 lej,
-30 Celsius fokos 5 l/9,80 lej, -40 Celsius fokos 5 l/15,50 lej, valamint Ariel mosópor 14
kg/109 lej és Pur mosogatószer 450 ml/3,50
lej. Telefon: 0752-190260.

Székelyudvarhely
edzőterme
Gyere, és mi
formába hozunk!

#276260

#276510

Eladó vegyes tűzifa (csere, nyír), és száraz
bükk tűzifa, ára: 1050 lej/öl, házhoz szállítás megoldható. Telefon: 0740-827415.

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok,
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését
és javítását, illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső faelemek festését is vállalom.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámokon:
0743-903910, 0755-566637, 0756-525549.

Info:
www.facebook.com/fit.feel

#276492

Eladó 33 cm-re vágott, hasogatott bükk
tűzifa, méterbe vágott száraz bükk tűzifa,
kazánba való méretre vágott vegyes keményfa. Házhoz szállítás megoldható. Tel.:
0745-253737.

#276541

Vállalok tetőfedő-bádogos munkálatokat,
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését
és javítását, illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső faelemek festését is vállalom.
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:
0758-861934.

#276544

Eladó hasogatott és hasogatatlan nyír tűzifa,
valamint hasogatott, száraz és nyers bükkfa,
házhoz szállítással. Telefon: 0740-292961.
#276571

#276542

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

A levél csak egy évszakban sárgul,
virágot egyszer fúj a szél a fáról.
A csillag egy évszakban hulldogál,
de minden évszak a tiéd, halál.

MEGEMLÉKEZÉS

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon, az azért van, mert szerettünk
és hiányzol nagyon. Bennünk él arcod,
s egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha,
senki el nem vehet.

Mikor a lelkem roskadozva vittem,
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.
Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, 2016. november 15-ére,

Fájó szívvel emlékezünk
2007. november 15-ére,

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 15-ére,

SÁNDOR JÁNOS

BOLDIZSÁR ÁRPÁD

halálának 2. évfordulóján.

halálának 11. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Madéfalva

Nem az a fájdalom, melytől könnyes
lesz a szem,
hanem amelyet szívünkben hordunk
egy életen át csendesen.
Fájó szívvel emlékezünk
1998. november 15-ére,

ID. FEKETE ISTVÁN
Szerettei – Székelyudvarhely

Ne búsuljatok! Nekem már nem fáj semmi.
Ha eljön az este, csillagként tudok nektek
üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok
ragyogni, Szívetek egy darabja voltam,
mit nem lehet pótolni...
Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 16-ára,

Szerettei – Székelyudvarhely

halálának első évfordulóján.
A megemlékező szentmise 2018. november 16-án
17 órakor lesz a csíkpálfalvi templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

halálának 3. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei – Csíkszentmiklós, Delne

SZÁNTUSZ ANDRÁS

KOVÁCS ANDRÁS - BANDI halálának 20. évfordulóján.

APRÓHIRDETÉS, HIRDETÉS

Szerettei

