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Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről 
kardiológiai rendelést tart december 16-
án Székelyudvarhelyen, a Templom utca 
7. szám alatti Samed Polimed rendelőben. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0727-001202.

#276974

Környezetvédelmi engedélyeztetések, do-
kumentációk, különböző jelentések elkészí-
tését vállalom a környezetvédelmi ügynök-
ségnek és Környezetvédelmi Alapnak (Fond 
de Mediu). Teljes körű környezetvédelmi 
szolgáltatást nyújtok. Tel.: 0720-017323, 
0741-160082.

#277026

A Profl ex Kft . vállal külső-belső építkezési 
munkálatokat. E-mail: catanaeduard6@
gmail.com Tel.: 0787-762640.

#277140

***HITEL*** Pénzre van szüksége? Mi 
segítünk! Személyi kölcsönök, refi nan-
szírozás (előző hitel visszafi zetése) gyors 
elrendezése fi zikai személyeknek, akár fe-
ketelistásoknak is, 18–70 éves korig. Össze-
gek: 2500–93 000 lejig. Hívjon bizalommal! 
(Székelyudvarhely / Csíkszereda) Tel.: 0743-
850360, 0720-549049.

#277141

TELEK

Eladó a Gyilkos-tónál 453 m 2 beltelek a főút 
mellett. A terület 21 méter széles, telekelve 
van. Az ára 25 euró négyzetméterenként. 
Érdekldőni a 0365 883142-es telefonszámon 
lehet.

#277110

Eladó 1650 m2-es belterület Csíkszeredá-
ban, a Tanorok utcában. Tel.: 0732-344953.

#276939

Kaszálóterületet keresek Csibában, a Méze-
sek körül, a Fészó pataka határában. Tele-
fon: 0755-087416.

#277028

Eladó 85 ár beltelek Csíkkozmáson. Tel.: 
0726-642116.

#277188

MEGEMLÉKEZÉS MEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉS

Bizton állíthatom, hogy valóban létezik újbóli élet, 
az élet a halálból ered, és a halottak lelke tovább él. 
(Szókrátész)

Fájó szívvel emlékezünk 

MOLDOVAN AUREL (PUTYI) 

halálának 9. évfordulóján. Álmod legyen csendes, emléked áldott.

Szerettei – Csíkszereda

Minden évben eljön az a nap, amely számunkra fájó emlék marad. 
Minden elmúlik, minden elenyész, csak egy él örökké, a rád emlékezés.

Fájó szívvel emlékezünk 1998. december 8-ára, 

SZILÁGYI JÁNOS 

közgazdász halálának 20. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló családja – Csíkszereda

Bús temető csendes susogása, odamegyünk hozzátok, az maradt csak hátra. 
Jóságos szívetek pihen a föld alatt, minden értetek hulló könnycsepp nyugtassa 
álmotok. 

Fájó szívvel emlékezünk 

ID. KERESZTES ANDRÁS 

halálának 12., és 

IFJ. KERESZTES ANDRÁS

halálának 23. évfordulóján. Nyugodjatok békében.

Szeretteik – Csíklázárfalva

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok festményeket magyar, erdélyi és 
román alkotóktól, szobrokat, tulipános bú-
torokat, népi kerámiát, órákat, egyéb régi-
ségeket stb. Tel.: 0757-716036.

#277023

Vásárolnék régi, nem használt láncfűrészt, 
akár alkatrészeket is, és robogót. Telefon: 
0755-087416.

#277029

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi búto-
rokat, malomkövet, kővályút, kőlépcsőt, 
kályhákat, befőttes üvegeket, teknőket, 
szódavizes üvegeket, nagybőgőt, gordont 
és fatalicskát, kőkutat és kő kapulábat, 
gyalupadot. Tel.: 0747-396564.

#277165

VEGYES

Eladó száraz bükkfa 33 cm-re vág-
va vagy méterre vágva (300 lej/m). 
Ugyanitt nyers bükkfa kapható. Ház-
hoz szállítás megoldható Csíkszereda 
és Székelyudvarhely környékén. Tel.: 
0745-253737.

#277010

Eladó hasogatott, bükk, nyír, és vegyes 
tűzifa, ára: 850-1000 lej/öl. Házhoz 
szállítás Csíkszereda és környékén. Te-
lefon: 0743-940033, 0744-483345.

#277075

Eladó száraz, I. osztályú fenyőcándra 
szállítással, ár megegyezés alapján. 
Telefon: 0749-428880.

#277157

Eladó I. osztályú, méterbe vágott és 
hasogatott, félszáraz bükk tűzifa, va-
lamint vegyes tűzifa. A megegyezett 
ár tartalmazza a házhoz szállítást is. 
Telefon: 0749-428880.

#277158

Eladó 16 mm-es vaslemez, 1x1 m-es táblák-
ban. Tel.: 0732-344953.

#276938

Eladó jó minőségű bükk, csere és fenyő 

tűzifa, illetve cserefacándra. Kérésre mé-

retre is vágjuk, a házhoz szállítás ingyenes. 

Telefon: 0746-369387.
#276945

Eladó I. osztályú, hasogatott, kemény 

bükk fa. Ára: 250 lej/m, házhoz szállítással. 

Telefon: 0748-603802.
#277069

Eladó száraz bükk és fenyő tűzifa gömbben, 

házhoz szállítva. Ár megegyezés alapján. 

Telefon: 0724-120189.
#277074

Eladó csere és bükk tűzifa, házhoz szállítva 

Csíkszereda és környékén. Telefon: 0751-

578010.
#277087

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 

műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyí-

lósok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle 

méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-

vező áron, Kápolnás faluban. Szállítás meg-

oldható. Árak: 200–2000 lej. www.szekely-

hirdeto.info. Tel.: 0742-630838.
#277126

Eladó I. osztályú, hasogatott, félszáraz 

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.
#277198

Eladó száraz bükk- és tölgyfabütlés (desz-

kavégek) 10-20-30 cm-es darabokban (azon-

nal tűzre dobható), valamint eladó méteres 

száraz tűzifa – ingyenes házhoz szállítással 

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és 

a környéken. Érdeklődni telefonon lehet: 

0744-937920.
#277207

Titeket elfelejteni soha nem lehet, 
sajnos, meg kell tanulni élni nélkületek. Csak az hal meg, akit 
elfelejtenek, örökké élni fognak, akiket nagyon szerettek. 

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 2015. december 
7-ére, 

SOÓS SÁNDOR

halálának 3. évfordulóján, valamint 2013. január 7-ére,

SOÓS ELEKNÉ, SZÜL. BENEDEK JULIÁNNA

halálának 6. évfordulóján.
Szeretteik – Székelyudvarhely, Brassó

Emléke oltva van a földbe, melyen élt, mélyen bocsátja be 
megáldott gyökerét. S idő és a világ bevégzik a művet, mit 
véghez jutni sors s élet nem engedett. (Vörösmarty Mihály) 

Fájó szívvel emlékezünk 1996. december 8-ára, drága 
halottunk

BIRÓ LEVENTE 

halálának 22. évfordulóján. Nyugodj békben, soha nem feledünk, áldott 
legyen emléked.

Özvegy édesanyád, testvéred Kinga, családjával együtt

Egymás után múlnak rohanva az évek, talán egyre rosszabb, 
hogy nélküled élek. Sose hittem volna, hogy a bánat ily 
nehéz, mikor az ember társ nélkül él. 

Örök hiányát, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlé-
kezünk 2014. december 9-ére,

ID. PÁL SÁNDOR

halálának 4. évfordulóján. 
Felesége, fia és családja – Székelyudvarhely

Minden évben eljön az a nap, mely számunkra fájó emlék marad. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafönt örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 1995. december 5-ére,

ANTAL GERGELY

halálának 23. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszentimre

Elmennek mind-mind az emberek, de csak az hal meg, 
akit elfelejtenek.   Sírjuk fölött süvölthet a szél, kit szerettünk, 
az nem hal meg, az él. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 7-ére,

GERGELY MÓZES

halálának 3. évfordulóján. 
Lányuk és családja

Fájó szívvel emlékezünk testvérünk, 

DORGÓ KÁLMÁN 

halálának első, és édesanyánk, 

GÁL IRÉN 

halálának 16. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2018. december 9-én, vasárnap 
reggel 9 órakor lesz a csíktaplocai templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik




