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

#277229

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! 
Termopán ajtók, ablakok javítása és kar-
bantartása. Ugyanitt rendelhető nyitható 
szúnyogháló, valamint ablakpárkány il-
letve  átalakításukat vállaljuk. Tel.: 0741-
464807. 

#277269

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről 
kardiológiai rendelést tart január 5-én Szé-
kelyudvarhelyen, a Templom utca 7. szám 
alatti Samed Polimed rendelőben. Érdek-
lődni az alábbi telefonszámon lehet: 0727-
001202.

#277434

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel 
január 15-én Csíkszeredában, a Fenyő utca 
1. szám alatt. Iratkozni az alábbi telefonszá-
mon lehet: Tel.: 0748-100551.

#277435

Készítse fel autóját a téli szezonra! Vállalok 
alvázkezelést, parafi nozást, illetve karosz-
széria-lakatos munkát, bádogolást és fes-
tést Csíkszeredában. Tel.: 0756-804710.

#277460

TELEK

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda köz-
pontjától pár percnyi megközelíthetőség-
gel, panorámás, építésre alkalmas 16,9 ár 
beltelek. Víz a telken, villany a telek sarkán. 
Érdeklődni a 0744-669364-es vagy a 0036-
20-9223033-as számokon és a janos.mi-
haly@yahoo.com e-mail-címen. Tel.: 0744-
669364. E-mail: jmisi1979@yahoo.com

#277239

VÁSÁROLNÉK

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

#277023

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi búto-
rokat, malomkövet, kővályút, kőlépcsőt, 
kályhákat, befőttesüvegeket, teknőket, szó-
davizes üvegeket, nagybőgőt, gordont és 
fatalicskát, kőkutat és kő kapulábat, gyalu-
padot. Tel.: 0747-396564.

#277493

Vásárolok lakható kertes családi házat, 
melléképületekkel, rendezett iratokkal 
Gyergyóditróban vagy Gyergyóremetén. 
Tel. 0756-556889.

#277515

VEGYES

Eladó nagyon jó minőségű, száraz fe-
nyőcándra, valamint méterbe vágott 
és hasogatott bükk, illetve nyír tűzifa. 
Ár megegyezés alapján, szállítással 
együtt. Telefon: 0753-666884.

#277418

MEGEMLÉKEZÉS MEGEMLÉKEZÉSMEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 23-ára, 

MÁRTON ISTVÁN

halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2018. december 21-én, 17 órától lesz
a csíkvacsárcsi templomban. 
Emléked örökké szívünkben őrizzük.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 18-ára,

ID. GÁLFI ÁRPÁD 

halálának 3. évfordulóján. Csendes legyen 
álmod, találj odafönt örök boldogságot! 
Kísérje utadat Isten és az ég, a felhőkön túl találkozunk még. 

Felesége, fia és családja – Bethlenfalva

Nem múlik el nap nélküled, 
Szívünkben örökké ott van a te helyed. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. december 20-ára, 

SERBÁN ÁDÁM HUNOR

halálának 7. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. december 20-án, 18 órakor lesz a csíkszentmártoni 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szülei – Csíkszentmárton

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 14-ére, 

IF. SÁNTA ISTVÁN 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő 
szentmise 2018. december 27-én 18 órakor lesz 
a Millenniumi-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

Neked szól a templom harangja, 
Érted imádkozunk halkan, zokogva, 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
Találd meg odafenn az örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 20-ára, 

ID. FARKAS JENŐ 

halálának 4. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Felesége és gyermekei

Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
az volt boldogságod, ha örömet szereztél. 
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, 
annyira féltettünk, de legyőzött a halál. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. december 20-ára, 

MÁKSZEM TERÉZ VILMA

halálának 7. évfordulóján. 

Lánya és családja – Csíkszenttamás

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2009. december 20-ára,

JÓNÁS SZILVESZTER

halálának 9. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerettei – Zeteváralja

Fájó szívvel emlékezünk 

JÉRE ANDRÁS 

halálának 25. évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

A temető csendje ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökké megmarad. 
Jézusom, te adtál erőt minden 
szenvedésben, Adj örök nyugalmat 
lelkének a mennyben. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 20-ára, 

SZENNYES BORBÁLA, SZÜL. FICZ 

halálának 4. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíksomlyó

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 52 fokos almapálinka Székelyud-
varhelyen. Ára: 30 lej/liter, alkudható 
nagyobb mennyiség esetén. Tel.: 0749-
685061.

#277384

Eladó száraz bükk- és tölgyfabütlés (desz-
kavégek) 10-20-30 cm-es darabokban 
(azonnal tűzre dobható) valamint méteres 
száraz tűzifa – ingyenes házhoz szállítás-
sal Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen 
és a környéken. Érdeklődni telefonon lehet: 
0744-937920.

#277445

Eladó száraz és nyers tűzifa, házhoz szál-
lítva Csíkszereda és környékén. Telefon: 
0744-148829.

#277275

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 bükkfa 33 cm-re, vagy méterre 
vágva (300 lej/m). Ugyanitt nyers bükkfa 
kapható. Házhoz szállítás megoldható Csík-
szereda és Székelyudvarhely környékén. 
Tel.: 0745-253737.

#277361




