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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Csirkeragu leves
Hawaii csirkemell

Krumplipüré
Sült ananász

Desszert

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

C.I.I. Gagyi Jolan Reka felszámoló árverést hirdet

a következő javak értékesítésére:

faipari gépek, berendezések (10417,50 lej/6 db).

Benevezési díj: 200 lej.

Részvételi letét: az induló ár 10%-a.

Az árverésre 2021.02.26-án és 2021.03.05-én 15 órai kezdettel kerül sor.

További információk a 0266–372528-as telefonszámon.

A 212-es számú Jászárokszálláson működő hadikórház 

1944 októberétől Nyékvárkonyban működött egészen 

1945. május végéig, ide került Gaál Ferenc tanító 

is Csíkszeredából. A sebesült őrmester „Góbé” becenévvel vált 

ismertté a községben. Véghné Házi Mária tanítónéni szerint 

valamikor 1945 tavaszán került sebesült katona hozzájuk, 

illetve az apósához, Végh Miklós gazdához.

Tisztelettel kérem, hogy ha bárki is ez ismertetés alapján 

nyomra tudna vezetni engem, nagyon hálás lennék érte.

E-mail: ipolykarcs@gmail.com, tel.: 0746–152234,

Boros Károly ny. taplocai plébános

Kiadó irodahelyiségek Székelyudvarhelyen, a Vásártér 
utca 6. szám alatt, a FAMOS Rt. irodaépületének első 

emeletén (a városi autóbusz-állomás és az Orion 
bevásárlóközpont szomszédságában).

A  korszerű és igényesen elkészített irodafelületek  külön bejárattal 

rendelkeznek. Bérelhető felületek: 41 m², 17 m². Érdeklődni és bővebb 

információ hétköznaponként 8-15 óra között az említett címen,

a Famos Rt. titkárságán, valamint a 0266–218101-es telefonszámon.

INGATLAN
Eladó 3 szobás, 70 m2-es, felújított, bútorozott 
tömbházlakás Székelyudvarhelyen, a felső 
Bethlen-negyedben, akár garázzsal is. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0740-167950.

#290899

Eladó Csíkszeredában 4. emeleti, 3 szobás la-
kás a Brassói út 9. szám alatt. Nemrég felújí-
tott, zárt udvari tömbházlakás. Érdeklődni a 
0746-044276-os számon lehet.

#290995

Eladó Csíkszereda központjában, a Decemberi 
forradalom utcán 74 nm-es, 4 szobás, magas-
földszinti, I. osztályú tömbházlakás, 16 nm-es 
pincével ellátva. Tel.: 0744-568598.

#291045

Eladó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen-ne-
gyedben 3 szobás (72 m2), 4. emeleti tömb-
házlakás. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0748-
588853.

#291060

Eladó-kiadó (1 személynek) vagy elcserélhe-
tő I. osztályú garzonlakással egy 2 szobás, 3. 
emeleti, 55 m2-es tömbházlakás Székelyud-
varhelyen, az alsó Merkúr áruház környékén. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0748-960910.

#291085

Keresek ELADÓ hétvégi házat Büdösfürdőn, 
rendezett papírokkal. Ajánlatokat a 0741-
205219-es telefonszámon várok.

SZOLGÁLTATÁS

Ács-tetőfedő-bádogos munkálatokat 
vállalunk: tetőfedést cserepes és trapéz-
lemezzel, ácsmunkákat, tetőjavítást, bá-
dogosmunkákat stb. Hívjon bizalommal, 
eleget teszünk a követelményének egy 
megfelelő csapattal, garanciát és szám-
lát is biztosítunk, anyaggal is rendelke-
zünk. Tel.: 0757-430061.

#291082

Dr. Balló István reumatológus szakorvos 
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőben. Programálás a 0748-100554-es 
telefonszámon.

#290605

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#290808

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szak-
orvos új helyen és új időpontban rendel Székely-
udvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti 
Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), szerdán-
ként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet a követ-
kező telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

#290997

Vállalunk cserépforgatást, új cserepezést, födést 
Lindab-lemezzel, melléképületek építését, lam-
bériázást, festést, új kerítések építését, régiek fel-
újítását, bádogmunkát, ereszcsatorna készítését 
vagy a régi felújítását, kéményszegély készítését, 
anyagot is biztosítunk. Tel.: 0759-338078.

#290858

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#290991

Vállalunk tetőkészítést, -felújítást, tetőfedést 
Lindab-lemezzel, cserépfedést, lemezfestést, 
egyéb bádogosmunkák elkészítését, csator-
nakészítést több színben, valamint belsőépí-
tészeti munkálatokat előnyös árakon. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0753-473256.

#291080

TELEK

Eladó Bikafalván 22 ár közművesített beltelek; 
aszfaltút, városi vízvezeték, 3 fázis van (gáz, 
kanalizálás folyamatban). Vonatállomás a 
faluban, főúthoz közel. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0744-559895.

#291056

Eladók földek Csíkszépvízen. Érdeklődni a 
0742-949175-ös telefonszámon lehet.

#291064

VÁSÁROLNÉK

Kaszálót vásárolnék Csíkszentsimonban és 
Csíkszentimrén. Tel.: 0743-398490.

#291017

VEGYES

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa 
deszkavégek (ára: 560 lej/öltől), vala-
mint bükkfa moszt – házhoz szállítás in-
gyenes. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0744-937920.

#290998

Eladók kandallóméretre vágott, száraz bükk 
deszkadarabok, valamint 33 cm-es bükk 
tűzifa és 40 m bükk méterfa. Házhoz szállítás 
megoldható Székelyudvarhely és Csíkszereda 
környékén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-
253737.

#290791 

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 800 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#290354

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vág-
va, ugyanitt kiváló minőségű brikett, 800 lej/
tonna házhoz szállítva. A mennyiség és a mi-
nőség garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#290827

Házhoz szállítunk kiváló minőségű, darabos, 
25 cm-re felvágott, félszáraz bükk és cserefa 
bütlést, valamint hasogatott bükkfát és akác-
fa mosztot, Csíkszereda és Gyergyó környéke. 
Tel.: 0755-182889.

#290883




