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Vásárolnék étkezési pityókát 0,90 lej/kg-os 
áron, valamint eladó kukorica és búza, ára: 
0.80 lej/kg. Telefon: 0745-986890.

#277401

OKTATÁS

Cukrász- és péksütemény-készítő tanfolyam 
kezdődik Székelyudvarhelyen 2019. január kö-
zepén. Az alapos elméleti és gyakorlati képzést 
követően a munkaügyi, valamint a tanügyi 
minisztérium által kibocsátott, az Európai Uni-
óban elismert oklevelet kapnak a végzősök. Te-
vékenységünkről ízelítőt nyerhet az alábbi web-
oldalon: www.transmontana.info. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon lehet: 0740-421407.

#277320

A székelyudvarhelyi HEIPEL Autósiskola 
január 8-án kezd új tanfolyamokat robogó, 
A1, A2, A, B, C, CE-kategóriákra. Iratkozni 
és érdeklődni az alsó Merkúr áruház mel-
letti irodaházban lehet. www.heipelauto-
siskola.ro. Tel.: 0266-216967, 0745-649834.

#277532

SZOLGÁLTATÁS

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: 0748-100551.

#277435

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok festményeket magyar, er-
délyi és román alkotóktól, szobrokat, 
tulipános bútorokat, népi kerámiát, 
órákat, egyéb régiségeket stb. Tel.: 
0757-716036.

#277023

Csíkszépvízen közbirtokossági jogot és me-
zőgazdasági területet vásárolok. Telefon: 
0752-612342.

#277439

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 mel-
léképületekkel, rendezett iratokkal Gyer-
gyóditróban vagy Gyergyóremetén. Tel. 
0756-556889.

#277515

VEGYES

Eladó I. osztályú, hasogatott, kemény 
bükk fa. Ára: 250 lej/m, házhoz szállítással. 
Telefon: 0748-603802.

#277069

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

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

#277563

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.

#277445

Eladó Székelyudvarhelyen jó minőségű 
rozé félédes házibor. Ára: 4 lej/liter - terme-
lői áron. Tel.: 0742-113950.

#277598

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.

#277590

Eladó 9 hektár erdő (fenyő 60% és bükk 

40%). Telefon: 0752-612342.

#277440

A csíkszeredai Comcolor festékboltokban 

kapható minőségi, magyarországi kutya-

eledel, 10 kg/19,50 lej, valamint -40 C fokos 

szélvédőmosó folyadék, 5 liter/15,50 lej, il-

letve Ariel folyékony mosópárnácskák, 0,95 

lej/db. Telefon: 0752-190260.

#277167

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. 
Fájó szívvel emlékezünk 2012. december 25-ére, 
LUKÁCS ZOLTÁN
halálának évfordulóján. 
Legyen Istentől áldott, csendes pihenése.

Szerettei – Magyarország

Tegnap volt az első születésnapom nélküle, 
biztos ő is gondolt az itt maradt szülőkre, 
testvérekre. Tegnap odafent biztos, 
nagy ünnep volt, de a mi lelkünkben még 
mindig a gyász honol. Tudjuk, hogy elment, 
és többé nem jöhet vissza, szívünk megtört, 
és a fájdalom mardossa. Fentről talán nézi, vigyázza 
lépteink, s egy üzenetet küld: Drága szeretteim! 
Az elmúlt éveket feledni nem lehet, de ne hagyjátok, 
hogy a gyász kísérje életetek. Én örökre veletek leszek 
a szívetekben, egy napon pedig újra veletek itt,
a Mennyben. Az idők végezetéig mellettetek állok, 
és tudjátok, hogy sokat gondolok rátok. 
Az első mennybeli születésnapomon szeretlek titeket, 
egyetlen családom. (Kantuly Gábor) 
Fájó szívvel emlékezünk
FARKAS ZOLTÁN ISTVÁN 
születésnapján és halálának 6. hónapján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Bánatos szerettei

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. Egy 
a reményünk, mely éltet és vezet, hogy 
egyszer még találkozunk veled. 
Fájó szívvel emlékezünk emlékezünk 
MÉSZÁROS JÓZSEF
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise
2018. december 27-én, csütörtökön este 5 órakor lesz 
a csíkkarcfalvi templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkkarcfalva, Csíkszenttamás

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 27-ére, 
VIRÁG JENŐ
halálának 3. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei – Lázárfalva

Üres az udvar, csendes a ház, Mert nincs 
többé drága édesapánk. Két keze munkáját 
mindenütt látjuk, Áldott szép emlékét 
szívünkbe zárjuk. Hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél. Elhagytad a házat 
és minket, akiket szerettél. Szerettünk 
nagyon, amíg csak éltél, Legyen áldott a föld, 
ahová megpihenni tértél.
Fájó szívvel emlékezünk 2011. december 26-ára,
drága édesapánk, 
SANTUS ANDRÁS
halálának 7. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja – Csíkszépvíz

Három éve már, hogy minket örökre 
itt hagytál, drága emlékeddel örökre 
szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is 
e világi élet, pótolni nem tudna soha senki 
téged. Soha nem feledünk, mindig velünk 
maradsz, halálod, míg élünk, mindig fájó 
emlék marad. Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd 
meg Atyám, s mi köszönjük, hogy ő lehetett a drága jó 
nevelőapánk. Emléked él, s így velünk maradsz örökké. 
Fájó szívvel emlékezünk 
DEMETER ISTVÁNRA nevenapja alkalmával. 

Élettársa és két nevelt gyereke – Székelyudvarhely

Szívünk teljes szeretetével emlékezünk a drága 
Apucira, 
ID. KOVÁCS ATTILÁRA,
aki 2007. december 27-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének. „Sose hidd, hogy vége! 
Az út végtelen a végtelenben. Örökkön örökké 
változás. Mert az egyetlenegy állandó a változás, mely 
örökkön örökké tartó utazás Fényből a Fénybe, Szeretetből 
a Szeretetbe, s az Életnek soha nincs vége.” ISTEN ÁLDJON! 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel. 

Szívünkben örökre élsz, Nyucikád, fiaid Attika, Huni, menyeid, unokáid 
és az egész család

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünkben örök a 
fájdalom és a szeretet. Nem tudunk mi értetek már csak 
annyit tenni, Sírotokra virágot s egy-egy szál gyertyát vinni. 
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, a csíkmenasági 
CSEDŐ IMRE ÉS CSEDŐ JULIÁNNA 
halálának évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rájuk 
kegyelettel. 

Szerető lányaik és családjukA halottak láthatatlanok ugyan, 
de azért jelen vannak. (Szent Ágoston) 
Kegyelettel gondolunk 
POMJÁNEK BÉLÁRA, 
halálának 4. évfordulóján. Megemlékező szentmise ma, 
2018. december 27-én 18 órakor lesz a Szent Ágoston-
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él emléked örökre, Ha látni 
akarunk felnézünk az égre. Csillagok között 
utazol tovább, Ott várj ránk, ha időnk lejárt.  
Fájó szívvel emlékezünk 2012. december 24-ére, 
NAGY ÁRPÁD
halálának 6. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Minden mulandó ezen a világon, 
mint a harmat a letört virágon. 
Csak egy van, ami a sírig vezet, 
szívünkben az örök emlékezet.
Fájó szívvel emlékezünk 1989. december 27-ére, 
HADNAGY IMRE 
halálának 29. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Székelyudvarhely

Nem vársz már bennünket ragyogó 
szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető 
szíveddel. De abban reménykedünk, hogy jó 
helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat 
érdemeltél. Hulló könnyeinkkel őrizzük 
sírodat, áldja meg az Isten porladó hamvadat! 
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk 2013. december 23-ára, 
SZŐCS MÁRIA 
halálának 5. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. december 30-án, reggel 8,30 órakor lesz a csíkszentimrei 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek … 
(Juhász Gyula) 
Bánatos szívvel emlékezünk 2017. december 
30-ára,
BURSZÁN ANNA-MÁRIA (ANIKÓ), 
SZÜL. FEHÉRVÁRY ANNA-MÁRIA 
halálának 1. évfordulóján. Emléked örökké szívünkben él. 

A gyászoló család – Svédország, Székelyudvarhely

Szívünkben vagy, itt mindig élsz, 
Álmainkban néha visszatérsz. 
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz szeretett emléked.
Fájó szívvel emlékezünk 2013. december 
26-ára, a drága jó édesanyánk, nagymamánk 
és feleségem,
BARABÁS JÁNOSNÉ, SZÜL. KÖLLŐ IRÉN (IBIKE)
halálának 5. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 
Fájó szívvel emlékezünk 1971. december 27-ére, a csíkdánfalvi 
GERGELY ÁRONNÉ, SZÜL. LEVELES AMÁLIA
halálának 47. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkjenőfalva
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