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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

DEÁK ELEK 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285117

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, édesapa, testvér, 
rokon és jó barát, 

DASCĂLU GHEORGHE-SEBASTIAN 
életének 48. évében hirtelen elhunyt. Drága jó halottunk földi maradványait 
2020. január 11-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Szentlélek utcai 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
285176

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek,
a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

TÖRÖK IRMA szül. Székely 
türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 68. évében hazatért megváltó Urához. 
Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. január 11-én, szombaton 
14 órakor lesz a Római Katolikus egyház szertartása szerint, a székelyudvarhelyi Szent 
Miklós-hegyi ravatalozóból a temetőbe. Emléke szívünkben él! Részvétnyilvánítás 
a temetés előtt fél órával. Az egyház kérésére koszorú helyett szálas virággal 
emlékezzünk meg az elhunytról. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285128

Számunkra Te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok./
Drága jó szívét, két dolgos kezét, áldd meg Atyánk/s mi köszönjük, hogy ő 
lehetett a mi édesapánk./S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/amit 
tőlünk soha senki el nem vehet./Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/szív-
ből szeretünk s nem feledünk Téged.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

KOSZTA ÁRPÁD 
életének 66., özvegységének 3. évében 2020. január 7-én váratlanul elhunyt. 
Drága halottunkat 2020. január 10-én, du. 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a római 
katolikus egyház szertartása szerint, a belvárosi református ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt 
egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285166

Én vagyok a feltámadás és az élet./Aki hisz bennem, még ha meghal is, 
élni fog./Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.
(Ján. 11,25.26) 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, 
testvér, rokon, szomszéd és jó barát,

PÁL ÖDÖN 
életének 82., házasságának 58. évében, 2020. január 9-én hosszas betegség után, 
szentségekkel többször megerősítve, nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait 2020. január 11-én 14.30 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíktaplocai ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család – Csíktaploca
285175

Minden földi szenvedést megszentel Isten szeretete.
(Gertrud von Le Fort)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, 
dédnagytata, após, testvér, rokon és jó szomszéd, 

KEDVES ALAJOS 
életének 88., házasságának 60. évében, 2020. január 6-án hosszas 
betegség után visszaadta lelkét Gondviselő Istenének. Drága halottunkat 2020. január 10-
én, ma 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Mindenért, amit szorgalmas életedben értünk tettél, legyen jutalmazód 
a Mindenható Isten. Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család – Csíkszereda
285162

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,/elváltál azoktól, akiket szerettél./Gyenge fáradt 
kezed, nem tud már dolgozni,/beteg fájó szíved nem tud már dobogni./Istennek országa 
lett a te hazád,/nyugodj békében drága jó férjem, édesapánk. 

Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, sógor, rokon, 
szomszéd és jó barát, 

OLTI GÉZA 
nyugalmazott mozdonyvezető 
szorgalmas munkás szerető szíve életének 77., házasságának 48. évében, 
türelemmel viselt betegség után 2020. január 9-én hajnali 3:30 órakor megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. január 11-én, szombaton 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a madéfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. A temető csendje adjon 
neki nyugodalmat, emléke szívünkben örökre megmarad. Jézusom te adtál erőt 
a szenvedésben, adj örök nyugodalmat lelkének a menyben. Emléked legyen áldott, 
nyugalmad csendes! Imádkozó 2020. január 10-én, ma 18 órakor a ravatalozóban.

A gyászoló család – Madéfalva
285169
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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Zöldborsóleves csipetkével
Cordon bleu

Medvetalp krumpli
Friss káposzta

Desszert

BÉRBE ADÓ

Kiadó üzlethelyiség hosszú távra Széke-
lyudvarhelyen, a Kossuth Lajos utcában, 
főútra nyíló, 70+30 m2-es. Érdeklődni tele-
fonon: 0745-187176.

#284981

Marosvásárhelyen az Avram Iancu utcában 
kiadó, hosszú távra 42 m2-es házrész, 1 szo-
ba, konyha, fűrdőszoba, berendezett lakás. 
Hőközpont, aragázkályha, termopán ablakok, 
alacsony rezsiköltséggel. Kizárólag diákok ré-
szére. Tel.: 0744-786203.

#284637

Kiadó kereskedelmi helyiség a Brassói úton, 
parkolási lehetőséggel. Tel.: 0744-327807.

#285104

Kiadó másfélszobás, 36 m2-es, jó állapotban 
levő, bútorozatlan garzon, hosszú távra a 
Kárpátok sétányon Marosvásárhelyen. Tel.: 
0749-425152.

#284725

Kiadó Székelyudvarhelyen, a felső Bethlen 
negyedben 3 szobás (77 m2) lakás. Bérleti 
díj: 300 euró + rezsi. Érdeklődni telefonon: 
0744-140141.

#285112

Kiadók helyiségek Székelykeresztúr központ-
jában, irodának, rendelőnek, raktárnak, vagy 
akár szervíznek. Érdeklődni telefonon lehet: 
0730-808090.

#285133

Kiadó 219 m2-es, rakodórámpával ellátott rak-
tárhelyiség Székelyudvarhelyen, a Vízigótok 
utca 14–16. szám alatt. Érdeklődni telefonon 
lehet: 0744-340399, 0723-182424.

#285152

FELHÍVÁS

Házi betegápolásban, gondozásban jártas sze-
mélyt keresünk idős szülő mellé Csíkszentmi-
hályra. A munkaprogram havi két hét, 24 órás 
felügyelettel, szállítás, szállás, étkezés bizto-
sítva. Érdeklődni lehet a következő telefonszá-
mokon: 0753-665832, 0751-081518.

#285048

Felhívjuk a Volt Politikai Foglyok Hargita Me-
gyei Szövetsége tagságának a fi gyelmét, hogy 
2020-ban a tagságdíj kifi zetése alkalmával, 
a tagsági könyvecske mellet kötelezően hoz-
zák az utolsó nyugdíjszelvényt is. Tisztelettel 
felhívjuk a 1990/118-as sz. törvény haszonél-
vezőinek a fi gyelmét, akik még nem tagjai a 
szövetségünknek, vagy esetleg tagok de nem 
fi zettek tagságdíjat, hogy támogassák szövet-
ségünket a törvény értelmében kiutalt járadék 
2%-al, hogy az országos képviseletünk veze-
tősége méltóan ki tudjon állni a törvényesen 
megszerzett jogok megtartásáért, valamint 
harcolni tudjon a további kedvezmények tör-
vénybe iktatásáért, mint a kedvezmények 
utódok általi öröklődése, a havi járadékok nö-
velése stb. Köszönjük szépen a támogatásukat 
és kívánunk boldog békés 2020-as esztendőt 
erőben egészségben! Volt Politikai Foglyok 
Hargita Megyei Szövetsége

#285083

A etédi Pro Forest Erdőtársulás 2020. január 
11-én, szombaton 10 órától tartja az évi be-
számoló nagy gyűlését az etédi kultúrotthon 
klubhelyiségében. Megjegyzés: amennyiben 
nem jelenik meg a társulás tagjainak fele +1, 
akkor a gyűlést 11 órától ismét megtartjuk.

#285120

A Magura Kiadó gondozásában megjelen-
tek Balla Ede-Zsolt szakrális földrajzkutató 
könyvei. Szeretettel ajánljuk fi gyelmükbe az 
Oltáron az Olt, Szent földünk rajza könyve-
ket, valamint Irány Firtos tündérvára című 
füzetet. Kiadványaink megvásárolhatók a ki-
adó székhelyén: Székelyudvarhelyen, Eötvös 
József utca 13. szám alatt. Elérhetőségeink: 
www.magurakiado.ro, www.facebook.com/
magurakiado Tel.: 0744-499863, 0740-252276.

#285181

HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás. Ugyanitt sífelszerelések 
kaphatóak. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám. Tel.: 0744-539487; 
0744-782879.

#284335

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 
1/18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 
0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#284937

Eladók német, új és használt kanapék, egysze-
mélyes és franciaágyak, bútorok, matracok, 
mosógépek, mosogatógépek, villanykályhák, 
gáztűzhelyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt 
háztartási gépek javítását is vállaljuk. Megta-
lál Madéfalván, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384.

#285076

INGATLAN

Eladó 12 ár telek egy felújításra szoruló csa-
ládi házzal Székelyudvarhelyen, a Rét ut-
cában (Kadicsfalva), tiszta papírokkal. Víz, 
gáz, villany bevezetve. Érdeklődni telefo-
non: 0721-351760.

#284787

Eladó két vegyes üzlet. Tel.: 0743-027559
#284905

Eladó téglából épült kertes családi ház 
melléképületekkel, 34 ár gyümölcsössel 
Oroszhegyen, a Felszeg utca 222. szám alatt. 
Villany, hálózati víz bevezetve, aszfaltút a 
kapu előtt. Irányár: 42 000 euró. Tel.: 0740-
313782, 0743-133138.

#285130

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az ülkei Vass István és családja hálás köszö-
netét fejezi ki mindenkinek, aki a karácsony 
előtti tűzesetkor információs, fi zikai, lelki és 
anyagi segítséget nyújtott.

#285157

Vannak rendes orvosok Székelyudvarhelyen! 
Hálás szívvel köszönjük DR. KURTUS ISTVÁN 
sebészorvosnak és DR. KÁNTOR KATALIN szív-
orvosnak, amiért lelkiismeretesen kezelték és 
gyógyították szeretett hozzátartozónkat, a 81 
éves VARGA ERZSÉBETET – Kecsetkisfaludból. 
Mély tiszteletünk munkásságuk előtt!

#285177

OKTATÁS

A Turisztikai Minisztérium által is enge-
délyezett, idegenvezetői tanfolyam kez-
dődik Csíkszeredában 2020. január köze-
pén. A képzést követően, a munkaügyi, 
valamint a tanügyi minisztérium által 
kibocsátott, az Európai Unióban elismert 
oklevelet kapnak a végzősök. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon: 0740-421407.

#284967

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhelyen, 
akkreditált diplomával, a következő szakte-
rületeken: női- és férfi fodrászat, manikűr-pe-
dikűr-műkörömépítés, kozmetika, masszázs, 
oktató és sminktetováló. Érdeklődni lehet te-
lefonon: 0755-354240.

#285185

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, keres-
kedelmi hűtők javítását vállalom az ön laká-
sán, Csíkszeredában és környékén – Dombi 
Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra között: 
0744-621819.

#284620

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről kar-
diológiai rendelést tart január 18-án, Székely-
udvarhelyen, a Bethlenfalvi út 1-3. szám alatti 
új Samed Polimed rendelőben (a Kaufl and 
mellett). Érdeklődni az alábbi telefonszámon 
lehet: 0727-001202.

#284857

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel ja-
nuár 14-én és 28-án Csíkszeredában, a Fenyő 
utca 1. szám alatt. Iratkozni az alábbi telefon-
számon lehet: 0748-100551.

#284858

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos új helyen és új időpontban rendel 
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni le-
het a következő telefonszámon: 0741-607670.

#285022

Beázik, csepeg vagy újítani szeretné a csa-
tornát? Hívjon bizalommal! Tetőfedő bádo-
gosmester vállal tetőjavítást, cserépforgatást, 
bármilyen csatorna készítését és javítását. 
Tel.: 0752-470335.

#285080

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők 
felújítását, átalakítását, gipszkartonozást, 
csempézést, parkettázást, szigetelést, festést, 
glettelést, nemesvakolást és víz villany szere-
lését. Telefon: 0753-680321.

#285110

TELEK

Eladó 31 ár beltelek Bethlenfalván (Széke-
lyudvarhelyen), a Reményik Sándor utcában, 
tiszta telekkönyvvel. Akár két részre is oszt-
ható, be van kerítve. Érdeklődni telefonon 
lehet: 0751-371263.

#285148

VÁSÁROLNÉK

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi paraszt 
bútorokat, padot, asztalt, ládát, szekrényt, 
kőitatókat, gyalupadot, malomkövet. Tel.: 
0745-861118.

#285064

Vásárolnék motorkerékpárhoz oldalkocsit 
(csónakot). Ajánlatokat telefonon várok: 
0745-849989.

#285182

VEGYES

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa, 
nyírfa. Ingyenes házhoz szállítással. Te-
lefon: 0740-292961.

#285055

Eladó nyers és száraz bükk tűzifa, 
házhoz szállítás megoldható. Telefon: 
0740-827415.

#285087

Eladó Székelyudvarhelyen 22-es húsőrlőgép 
villanymotorral, ágdaráló és almadaráló gép 
villanyhajtással, 1,8-as 2800 fordulatszá-
mú villanymotor, 9 LE motorral rendelkező 
hóeltakarító gép (nagyobb területre is alkal-
mas, kapar és elszórja, bármilyen irányba, 
6 sebesség előre, 2 hátra, előmelegítője van, 
éjjeli lámpa világítása van), kisebb német ka-
szálógép 110 cm-es asztallal, kertekben, akár 
fák között is jól használható, hozzátartozó 
földfrézával és hó nyomatóval, elektromos 
2 kerekű bicikli felnőtt részére, férfi -női sze-
mély részére, akkuval és töltővel, 120 literes 
pálinkafőző rézüst. Tel.: 0759-391589.

#284730

Eladó száraz, colos- és fosznideszka, továbbá 
cándra, méterfa és többféle tűzifa. A szállítás 
megoldható. Tel.: 0745-933802.

# 

Eladó jó minőségű száraz hasított bükkfa, szá-
raz cserefa cándra, nyers fenyőcándra, száraz 
fenyő tűzgyújtó. Csík és környékére ingyenes a 
házhoz szállítás. Tel: 0746-369387.

#284805

Eladó jó minőségű bükk tűzifa méterre vágva. 
A mennyiség és a minőség garantált, Csíksze-
reda környékén. Tel: 0746-778543.

#284939

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, 
ára: 200 lej/m, valamint I. osztályú hasogatott 
bükkfa, ára: 230 lej/m, ingyenes házhoz szállí-
tással. Tel: 0748-603802.

#284949

Eladók zöld színű, vízálló ponyvák: 5x4 m-es 
(105 lej), 8x4 m-es (155 lej), 8x6 m-es (215 lej), 
10x10 m-es (399 lej). Fém karikákkal a szélén, 
szállítás megoldható. Ugyanitt eladók jó mi-
nőségű pálinkák: szilva (40 lej/l), barack (45 
lej/l), aggancs nyelű bicska (125 lej) és 71 kg-os 
kovácsüllő (1300 lej). Tel.: 0745-460858.

#284964

Eladók jó minőségű bükk és tölgyfa deszka-
végek és bütlés – házhoz szállítás ingyenes. 
Érdeklődni telefonon lehet: 0744-937920.

#285101

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK




