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Kérdezni (g)
(még)) szabad?

NAPI MENÜ

Kedvezményes áron vállalunk lakásfelújítást, -átalakítást, diszperziós festést,
gipszkartonszerelést, csempézést, szalagparketta lerakását és egyéb belső
munkálatokat. Anyagbeszerzésbe besegítünk. Minőség és garancia garantált.
Tel.: 0757-603442.
(4212)

Dr. Bán Erika-Gyöngyi allergológiai és
klinikai farmakológiai szakrendelést
folytat a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Szolgáltatások: gyógyszeres kezeléssel kapcsolatos kérdések
megválaszolása, gyógyszermellékhatások felderítése, meddőséget okozó gyógyszerek felderítése. Tel.: 0748-100554.

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

(4242)

Árnika Könyvesbolt
Á
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.,
Tel.: 0741–015911.
www.arnikabolt.ro

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti
Polimed Centernél (a Kaufland mellett),
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon. Tel.:
0741-607670.

A Csíkszépvízi Közbirtokosság eladásra
kínál egy TAF657 típusú, 1997-es évjáratú
erdőkitermelő munkagépet.
Megtekinthető a székhelyen, Szépvíz,
Szentmihályi út 10. szám alatt.
Telefon: 0742–233683

(4434)

KÖRNYEZETVÉDELEM

» alumínium
és PVC
nyílászárók;
» alumíniumredőnyök;
» garázskapuk;
» külső, belső
párkányok;
» rovarhálók.

CSATA NADA-SYLVIA értesíti az érdekelteket, hogy a – Zonális Rendezési Terv
készítése, engedélyeztetése - HALASTÓ
KIALAKÍTÁSA, TURISZTIKAI PANZIÓ
ÉS MELLÉKÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE céljából – (Ditró község, Orotva falu kültelek,
szám nélkül) vonatkozó terv bemutatott
változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett. A terv lehetséges
környezeti hatására vonatkozó információk megtekinthetők a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron utca
43. szám). Az érdekeltek az említett terv
környezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével megtehetik naponta: hétfő-csütörtök 8.00-16.30, pénteken
8.00-14.00 óra között a Hargita Megyei
Környezetvédelmi Ügynökségnél. (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám),
2021. október 22-ig.
(4236)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Szív Egyesület hálás köszönetét fejezi
ki a Megyei Tanácsnak az anyagi támogatásért, amit nyújtott a „Hagyományos
divat, divatos hagyomány” című projektjéhez.
(4374)

SZOLGÁLTATÁS

(3621)

HÁZTARTÁS
Eladó Motowell robogó 49 cm3, kitűnő
állapotban. Indítás pedálról, gombról,
távirányítóval. Tárcsakfék elöl, hátul, keverék olajtartály, riasztó, bukósisak. Ára
3500 euró. Érdeklődni telefonon. Tel.:
0723-036890.

(4443)

INGATLAN
Eladó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen-negyedben, a Lakatosok utcában 4
szobás, 4. emeleti, felújított tömbházlakás.
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-804135.
(3627)

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltözhető, villaszerű családi ház külön nyári
lakkal, új energetikai bizonylattal, igényesnek vagy alapítványnak is. A bennvaló szomszédságában 34 ár I. osztályú
szántó-kaszáló van 13 db. meggyfával.
A faluban működik egy öregotthon és
egy német alapítvány. Tel.: 0744-182886,
0740-350927.

(2454)

Elcserélném Székelyudvarhelyen alsó
Bethlen-negyedi, IV. emeleti, 2 szobás lakásunkat (38 nm, teljesen fel van újítva,
saját hőközponttal rendelkezik) I. osztályú, 4 szobás lakásra a Bethlen-negyed
környékén, különbözetfi zetéssel. Tel.:
0753-395620, 0754-644117.
(4431)

Építkezésre alkalmas 11 000 nm telekkönyvezett beltelek eladó Csibában, a
katonaság felé vezető út jobb oldalán.
Irányár 7 euró/négyzetméter. Érdeklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 0752045054.
(4458)

VÁSÁROLNÉK
Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0744542670.
(3531)

Vásárolok piros-tarka és kék-belga
ünő- és bikaborjakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Érdeklődni lehet a 0747663378-as telefonszámon.
(579)

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegyezés alapján. További információ telefonon. Tel.: 0747-995432.
(3993)

Vásárolnék régi kéményseprő egyenruhát az 1970-1990-es évekből vagy akár régebbről. Kabát, nadrág, kesztyű, sapka,
bakancs és kis táska érdekel, akár egyéb
tartozékkal együtt. Tel.: 0754-891796.
(4269)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését márványból, gránitból és természetes kőből, valamint régi sírkövek felújítását – Csíkszeredában és környékén,
Gyergyószentmiklóson és környékén,
valamint Székelyudvarhelyen és környékén. Már előrendelhet a 2022-es évre
is. Információért hívjon telefonon, vagy
keresse Facebookon az Egon Kőfaragó
Kft.-t. Tel.: 0752-386256.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

ELHALÁLOZÁS

TELEK

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredában rendel 2021. október 12-én és
október 26-án. Programálás telefonon.
Tel.: 0748-100551.
(4188)

Dr. Fancsali Edina endokrinológus szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Programálás
telefonon. Tel.: 0748-100554.
(4191)

Dr. Beke Noémi szemorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Programálás telefonon. Tel.: 0784421818, 0748-100554.
(4194)

Dr. Tóth-Deák Tímea belgyógyász szakorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Programálás
telefonon. Tel.: 0748-100554.
(4197)

Dr. Balló István reumatológus szakorvos
rendel a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. Programálás telefonon.
Tel.: 0748-100554, 0775-141855.
(4200)

Dr. Ráduly Pap Andrea nőgyógyász
szakorvos rendel a székelyudvarhelyi
Polimed Center rendelőben. Programálás
telefonon. Tel.: 0748-100554.
(4203)

CSÍKSZÉK

„Jöjjetek Atyám áldottai! Vegyétek birtokba
a világ kezdetétől nektek készített országot,
mert éheztem és ennem adtatok,
szomjaztam és innom adtatok,
vándor voltam és befogadtatok,
mezítelen és fölruháztatok,
beteg voltam és meglátogattatok,
börtönben voltam és fölkerestetek.”
Mt 25, 34-36
Fájó szívvel, de a gondviselő Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy

DRÓCSA LÁSZLÓ ISTVÁN

nyugdíjas tisztségviselő,
férj, édesapa, nagytata, testvér, sógor, apatárs, rokon, ismerős és szomszéd türelemmel viselt, hosszas betegség után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének, folyó év
október 9-én, hajnalban, életének 80., házasságának 53. évében.
Temetése október 11-én, hétfőn 13 órakor lesz a csíktaplocai temető ravatalozójából.
Nyugodjék békességben, az Úrjézus szent nevében!
A koszorúkra és virágokra szánt pénzösszeget a csíktaplocai templom javára fordítjuk.
A gyászoló család
…Annyira akartam élni,
A betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek,
De erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül, szívetekben
Tovább élhetek!…
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal akik szerették, hogy a szerető férj, édesapa, unokáiért rajongó
nagytata, após, apatárs, sógor, koma, keresztapa, rokon, jó barát és szomszéd,

TAMÁS LÁSZLÓ

VEGYES
Eladók német, jó minőségű, bontott fa
és műanyag termopán ablakok, egy- és
kétnyílósok; új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, új fa- és műanyag
ablakok – kedvező áron, Kápolnáson.
Szállítás megoldható. Árak: 200–2000
lej, mérettől függően változik. Tel.: 0742630838.
(3150)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa.
Ára: 350 lej/m, a mennyiség és a minőség
garantált. Tel.: 0751-257700.
(3570)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa, fenyőfa, fenyőcándra, illetve Ruf
bükkbrikett. Házhoz szállítás, méretre
vágás, elrakás is megoldható. Tel.: 0746369387.
(3588)

Eladó bükk és csere tűzifa 33 cm hosszúra vágva, hasogatva, valamint vegyes
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, csempébe való). Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0745-253737.
(3756)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120
lej), 10x8 m-es (580 lej), 6x10 m-es (460
lej). Ugyanitt eladók minőségi pálinkák:
szilva (40 lej/L), barack (50 lej/L), körte
(45 lej/L), agancsnyelű bicska (130 lej),
alumíniumlétrák (420/520/670 lej), autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: endybaba@freemail.hu.
(4140)

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 0744148829.
(4323)

szerető szíve életének 72., házasságának 49. évében, türelemmel viselt
betegség után, 2021. október 8-án megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2021. október 12-én
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkzsögödi temetőbe.
Részvényilvánítást főhajtással, a temetés előtt egy órával fogadunk.
Drága emléke örökké szívünkben él!
A gyászoló család
„Megpihen a dolgos jó apai szív,
áldás és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa,
bánatos családodnak most az őrangyala.”
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa,
nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős,

CSILIP JÁNOS

szerető szíve életének 69. évében, házasságának 41. évében,
2021. október 8-án, betegség után megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2021. október 12-én, kedden 13 órakor kísérjük utolsó útjára
a csíkszeredai Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkszereda
„Nem múlik el ő, ki szívünkben él
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek
Ő itt marad bennünk csendesen.”
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, dédnagyapa,
testvér, após, apatárs, rokon és jó szomszéd,

id. JÁNOS LAJOS

életének 93., házasságának 63. évében, türelemmel viselt betegség után,
2021. október 9-én, reggel 7 órakor csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2021. október 12-én, délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkmindszenti ravatalozóból a helyi temetőbe.
Könnyes szemmel mondunk köszönetet az értünk hozott áldozataidért és szeretetedért. Soha nem feledünk, hiszen veled volt az életünk teljes!
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkmindszent

