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Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó nagymama, testvér, rokon és jó szomszéd, 

özv. Szopos Jolán 
szül. Pál 

életének 81.,özvegységének 26. évében, hosszas, de türelemmel viselt betegség után 
2018. március 12-én, a halottak szentségével ellátva, visszaadta lelkét 

Teremtőjének. Utolsó útjára 2018. március 14-én, szerdán 15 órakor kísérjük 
a csíkszeredai állomás melletti katolikus temetőbe. 

Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. 
A gyászoló család  (269758)

Elhalálozás

Téged elfeledni soha nem lehet, 
Sajnos meg kell tanulni élni nélküled. 

Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
Örökké él, akit nagyon szeretnek. 

Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
Örökké szeretünk, nem feledünk téged. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
testvér, nagybácsi, rokon és jó szomszéd, 

Ferencz Gyula 
nyug. tanító 

életének 83., házasságának 58. évében 2018. március 11-én csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. március 14-én 15 órakor helyezzük örök 

nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család  (269757)

A KEGYELET temetkezési üzlet az elhunyt hozzátartozói 
gondjainak megoldásában teljes temetkezési 

szolgáltatásokat ajánl.

Mindezeket helyben intézheti a megyei kórház szomszédságában működő üzletünknél, 
munkanapokon 8–16, szombaton 8–13 óra között.

Cím: Csíkszereda, Dr. Dénes László utca sz. n.;
Telefon: 0744–472196; 0744–541062; 0744–470231;

0266–372265 (8–16 óra között).

Teljes körű kegyeleti szolgáltatásainkkal próbáljuk megteremteni 
partnereink számára a fájdalmas veszteség, az elmúlás feldolgozását 

és annak könnyebb elviselését.

Új szolgáltatás: hamvasztás

március 13.: Taploca, Haladás, Kertész, Jókai Mór utcák

március 14.: Rét, Hollók, Forrás, Patak, Domb utcák

március 15.: Nagymező, Szérű, Kicsi, Zsák, Nap, Hold, Gyűjtő, Lázár, Hársfa utcák

március 22.: Csiba

március 23.: Baromtér, Vadász, Akác, Gyár, Fürdő, Tavasz, Hajnal, Halász, Vörösmarty Mihály utcák

március 26.: Tó, Tanorok, Márton Áron, Csütörtök, Stadion, Decemberi Forradalom, Szív utcák

március 27.: Hargita, Olt, Levendula, Sas, Reménység, Búza, Petőfi Sándor, Kőrösi Csoma Sándor, Gál Sándor,  

          Kossuth Lajos, Mihai Eminescu,Nicolae Balcescu, Mihail Sadoveanu, Piac  utcák

Azok a fogyasztók, akiknél valamilyen okból kifolyólag  a fogyasztásmérőt nem sikerült a megadott napon 
leolvasni, március 31-ig bejelenthetik az óraállásokat naponta 7.30-15.30; pénteken 7.30-13.30 óra között, 

a 0758–770039 (akár SMS-ben is név, lakcím feltüntetésével), a 0266–313636, 17-es belső 
telefonszámokon, vagy elküldhetik az office@harviz.ro e-mail-címre. Felkérjük  a Tisztelt Fogyasztókat, 

tegyék lehetővé a fogyasztásmérők leolvasását, ellenkező esetben fennáll a lehetősége a le nem 
számlázott és elfogyasztott vízmennyiségek tetemes megnövekedésének. A fogyasztásmérők időszakos 

ellenőrzésének – leolvasásásának lehetővé tétele a Fogyasztó kötelessége, emellett ilyenformán 
elkerülhetők a magas számlaértékek kifizetésével járó kellemetlenségek. Ugyanakkor figyelmükbe 

ajánljuk, hogy a 2006/241-es Törvény 39-cikkelye alapján 5000 lejtől 10 000 lejig terjedő pénzbírsággal 
büntethető az a fogyasztó, aki megtagadja, illetve nem teszi lehetővé a szolgáltató képviselőjének 

a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést leolvasás, ellenőrzés vagy karbantartás céljából.

A Csíkszeredai HARVÍZ RT. értesíti  Tisztelt fogyasztóit, 

hogy a f.év márciusában esedékes féléves vízóraolvasás 

(magánházaknál) a következő ütemterv szerint fog történni:

Autó
2004-es Dacia Solenzámat elcserélném roncs-
programba való autóra, különbözet-fizetéssel. Te-
lefon: 0740-860131. (269762)

Állat
Vágómarhát vásárolnék. Érdeklődni lehet a 0745-
184962-es telefonszámon. (269707)

Vágnivaló lovakat vásárolok. Ár megegyezés alap-
ján. Tel.: 0758-462001. (269194)

Eladó hús- és tojócsirkék a Rétyi farmról. Érdeklőd-
ni a Hargita utca 74. szám alatti takarmányboltban 
lehet. Telefon: 0740-764241 (269568)

Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Ugyanitt lehet iratkozni előnevelt hús- és to-
jócsirkékre. Szállítás dátumai: április 3., 23., május 
17., június 11. Telefon: 0744-928418. (269591)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika, illetve ünő-
borjakat, 80-250 kg-ig. Telefon: 0745-526564
 (269695)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, valamint 
ünőborjakat. Telefon:0751-973361, 0721-301586
 (269703)

Eladó fekete-tarka, 5 napos bikaborjú, jutányos 
áron. Telefon: 0749-285708. (269724)

Bérbe adó
Kiadók vagy eladók garzonlakások és 2 és 3 szo-
bás tömbházlakások Csíkszeredában, valamint ki-
adók kulcsosházak Székelyudvarhely és Csíkszere-
da környékén. Tel.: 0743-267035. (268521)

Kiadó első osztályú, bútorozatlan garzonlakás, 
hosszú távra. Tel.: 0745-312302. (269648)

Bérelnék
Bérelnék 2 vagy 3 szobás, központi fekvé-
sű tömbházlakást Csíkszeredában. Tel.: 0744-
522026. (269737)

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad,
Mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.

(Szent Ágoston)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, testvér, nagymama, 

anyós, rokon, barát és jó szomszéd,

Bokor Mózesné
szül. Kelemen Éva

életének 78., házasságának 56. évében 2018. március 9-én hirtelen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. március 13-án, kedden 13 órakor helyezzük 

örök nyugalomra a csíkszeredai Szentlélek utcai temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda

Felhívás
Átfogó kimutatások: szív, érrendszer, idegrend-
szer, gyomor, bélrendszer, máj, epe, hasnyálmi-
rigy, pajzsmirigy, vese, tüdő, PH érték, csontsűrű-
ség, reumaindex, allergiák; vitaminok; ásványok; 
enzimek; prosztata, nőgyógyászati értékekről! Ára 
felnőtteknek 65 Lej, kisgyerekeknek 35 Lej. HÁTGE-
RINC problémák, REUMÁS panaszok, derék-, térd-, 
váll- és lábfájdalmak esetén termo-akupresszú-
rás 40 perces alkalmazás. Ára 25 Lej. HAJHAGY-
MÁK mikroszkópos ellemzése és HAJHULLÁS okai-
nak kimutatása 95 Lej. Időpontkérés telefonon: Tel.: 
0748104048 

(269043)

Háztartás
Eladók német, használt hűtőszekrények, vitri-
nes hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógé-
pek, villanykályhák, kanapék és rusztikus búto-
rok, 1 éves garanciával, ingyenes házhoz szállítás-
sal. Megtalál Madéfalván, az állomással szemben 
és Gyimesközéplokon, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384. (268676)

Ingatlan
Eladó I. emeleti, 3 szobás tömbházlakás Csíksze-
redában, a Fenyő utcában, saját hőközponttal, 
termopán ablakokkal. Irányár: 47 000 euró. Tel.: 
0745-739764, 0743-007560. (269725)

Eladó 4 szobás, IV. emeleti tömbházlakás Csík-
szeredában, a Mérleg utcában, hőszigetelt tömb-
házban. Irányár: 46 000 euró. Tel.: 0744-593663.
 (269731)

Eladó 3 szobás tömbházlakás Csíkszeredában, a Pa-
csirta sétány 8/A szám alatt. Irányár: 48 000 euró, 
alkudható. Tel.: 0747-607517. (269745)

Eladó sürgősen magánház Csíkszeredában, rende-
zett iratokkal. Komoly vevők hívását várom. Tel.: 
0757-125436. (269748)

Eladó I. osztályú, III. emeleti, nyugati fekvésű gar-
zonlakás Csíkszeredában, a Decemberi Forradalom 
utca 38. szám alatt. Ára: 22 500 euró. Tel.: 0749-
111289. (269751)

Mezőgazdaság
Eladó Csíkszentkirályon 120 db 160 kg-os szal-
mabála. Érdeklődni a 0744-472219-es telefon-
számon. (269693)

Eladó répaszelet kis és nagy mennyiségben házhoz 
szállítva. Érdeklődni lehet a 0740-370063-as tele-
fonszámon. (269706)

Eladó jó minőségű kocka szénabála Mindszenten, 
ára: 5 lej/bála, valamint 90-110 kg közötti disznók, 
ára: 11 lej/kg. Telefon: 0743-525452. (269729)

Szolgáltatás
Vállalunk kisgépekkel földmunkát, ásást (víz-, gáz, 
villany-, szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, valamint 
betonkavics, tusnádi homok és termőföld-szállí-
tást. Tel.: 0744-522026. (269736)

Vegyes
Eladó hasogatott, méterbe vágott nyírfa, házhoz 
szállítva. Telefon: 0741-587437. (269547)

Eladó tiszta, hasogatott bükkfa méterbe vágva, va-
lamint 30 cm-re vágott, félszáraz bükk és fenyő-
fa, kedvező áron. Telefon: 0743-940033, 0744-
483345. (269603)

Eladó jó minőségű, hasogatott és hasogatatlan nyír 
tűzifa, jó árban. A szállítás megoldható. Telefon: 
0740-292961. (269642)

Eladó 1000 kg ömlesztett sarjú, egy Carpatina ka-
szálógép 1600-as asztallal, használható állapotban, 
illetve kétnyílós, 1410x2130 cm-es bejárati ajtó, va-
lamint szarvasmarhának való kettős járom, új álla-
potban. Telefon: 0721-219708. (269711)

Eladó jó minőségű fenyőcándra, házhoz szállítva. 
Telefon: 0755-878529. (269713)

Eladó bükkfa deszkavég, valamint száraz, hasoga-
tott fenyő, bükk és vegyes tűzifa, illetve bükkfa és 
vegyes cándra. Már egy öltől is házhoz szállítjuk. 
Tel.: 0747-959812. (269740)




