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Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették 
és ismerték, hogy 

DR. ENGELLEITER KÁROLY 
(született 1943. február 2-án)
2020. február 4-én 23 óra 30 perckor, életének 77. évében, házasságának 44. évében, hosszan tartó 
betegség után hazatért megváltó Urához. Temetésére 2020. február 15-én, szombaton 11 órakor kerül 
sor, kérése szerint szülővárosában, a csíkszeredai vasútállomás melletti temetőben. Részvétnyilvá-
nítást a szertartás előtt, 10-11 óra között szeretettel fogadunk. Emléke örökké szívünkben él! 

A gyászoló család – Csíkszereda285807

„Olyan csöndet szeretnék/Hogy hallván hallgassam/A pillangók szárnyait./A rózsák jajjait/
Szeretném hallani/Mikor odasüt a nap./Szeretném hallani/Kacagni a tollút/Mikor a szélbe hajbókol.”
(Szép Ernő)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy 

SZÉKELY ÉVA-ELEONÓRA szül. Társi 

nagymama, rokon és jó szomszéd, nyugalmazott pedagógus, életének 87. évében, 2020. február 
13-án, türelemmel viselt betegség és sok évi gyász után, elhunyt. Családtagjai mellé emelte az ő 
lelkét a jó Isten, meghallgatva óhaját. Itt maradt szeretteiként, e hitben megerősödve kívánjuk, 
hogy nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Szeretett halottunktól 2020. február 15-én, 
szombaton, 13 órakor veszünk végső búcsút az unitárius egyház szertartása szerint a Belvárosi 
Unitárius Templomból az unitárius temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le! 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285847

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

AUTÓ
Eladó sötétkék, 2010-es évjáratú Dacia Logan 
1.4-es b., kevés km-ben (97 000), kitűnő állapot-
ban, első tulajdonostól, Székelyudvarhelyen. 
Ára: 2 299 euró. Tel.: 0751-049491.

#285706

ÁLLAT
Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, vala-
mint ünőborjakat. Telefon: 0747-663378.

#285156

Eladók 110-130 kg körüli disznók Csíkszentmi-
hályon. Tel.: 0743-664059.

#285639

Eladók 55-75 kg körüli süldők 13 lej/kg. Telefon. 
0744-148829.

#285673

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, vala-
mint ünőborjakat. Tel: 0751-973361, 0721-301586.

#285709

Eladók 1 éves piros tojótyúkok, szállítás meg-
oldható. Érdeklődni telefonon: 0744-597003.

#285723

Vásárolnék egy 180-200 kg körüli disznót. Tel: 
0742-137771, 0753-681943.

#285790

Lehet iratkozni előnevelt 3 hetes hús és tojó 
csirkékre. Szállítás április 2, 27, május 19, június 
15. Eladók egyéves piros, tojó tyúkok Csíkbánk-
falva 31. szám alatt. Tel: 0744-928418.

#285792

Eladó 80 kg körüli süldő, nagy fehér húsfajta, 
kocának vagy levágásra. Tel: 0745-5546757.

#285802

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

#285136

Kiadó teljesen felújított, bútorozatlan, földszin-
ti, 2 szobás tömbházlakás, kevés fenntartási 
költséggel Csíkszeredában, Suta utca 9. szám 
alatt, ára: 750 lej/ hó. Tel.: 0740-918515.

#285681

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

#285687

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

#285713

Kiadó Csíkszereda központjában, a pénzügy 
mellett, 2 szobás felújított, berendezett, magas-
földszint lakás, 1250 lej/hó. Tel.: 0745-651066.

#285774

Kiadók Felsőboldogfalván újépítésű, bútorozott, 
kétszobás apartmanok, valamint kiadó garzon-
lakás Székelyudvarhelyen a Templom utcában. 
Érdeklődni telefonon lehet: 0744-593028.

#285796

Kiadó újonnan nyíló szépségszalonban, Csík-
szereda központi részen fodrászszék, manikű-
rös szék és kozmetikus szék. Tapasztalattal ren-
delkező személyek jelentkezését várjuk. Tel.: 
0740-816079.

#285737

Kiadó berendezett szépség szalon Csíkszeredá-
ban a központi részen, megfelel tanfolyamok 
szervezésére is. Tel: 0744-424825.

#285739

Kiadó üzlethelyiség Székelyudvarhelyen, a 
Bethlen negyedben, a Kisköved utcában. Ér-
deklődni telefonon: 0744-682655. E-mail: ja-
kabkati77@gmail.com

#285754

Kiadó bútorozatlan, első emeleti két szobás 
tömbházlakás Csíkszeredában, Müller Lász-
ló utcában. Saját hőközpont, termopán nyí-
lászárok, napos oldal. Bér 150 euró/hó. Tel.: 
0743-414920.

#285823

Kiadó hosszú távra, főútra nyíló üzlethelyiség 
(70+30 m2), Székelyudvarhelyen, a Kossuth La-
jos utcában. Érdeklődni telefonon: 0745-187176.

#285813

Kiadó diáklányoknak egyszobás bútoro-
zott garzon Csíkszeredában. Érdeklődni: 
+36305036874.

#285825

FELHÍVÁS
A fenyédi állattartó gazdák pásztor- és major-
fogadást tartanak 2020. február 16-án, vasár-
nap 12 órától, a helyi kultúrotthonban. Tel.: 
0742-011471.

#285661

A Farkaslaki Fehérnyikó Közbirtokosság és 
a Tilalmas Magánerdő Társulat vezetősége 
meghívja tulajdonosait 2020. február 16-án 
(vasárnap) 12 órától tartandó évi közgyűlésé-
re, a helyi kultúrotthonba. Napirendi pontok: 
tevékenységi és pénzügyi beszámoló a 2019-
es évre, a cenzorbizottság beszámolója, a 
2020-as évi költségvetés előterjesztése, meg-
vitatása, különfélék.

#285657

Forcom SA vezetőtanácsa rendkívüli közgyű-
lést tart a részvényeseknek 2020. március 2-án 
11 órakor a Gál Sándor 7. szám alatt. Ha a több-
ség nem jelenik meg, akkor a gyűlés megismét-
lődik 12 órakor.

#285769

Zarándoklat a Szentföldre, Izraelbe 2020. szep-
tember 4-10. között, 930 euró/fő minden belé-
pővel. Repülőszolgálat: Tarom + busz a Csíksze-
reda - Otopeni - Csíkszereda útvonalon magyar 
idegenvezetés, lelki vezetés. Tel.: 0746-630802.

#285826

Magyarországi buszos körút, magyar ide-
genvezetéssel. 2020. április 14-19. között, 375 
euró/fő. Útvonal: Nyíregyháza - Eger - Buda-
pest - Ópusztaszer - Makó Wellness. Látogatás 
az Országházba! Esti hajókázás a Dunán. Tel: 
0746-630802.

#285827

Gyergyószentmiklós Bíróságán a 
139/234/2020-as ügycsomóban elkezdődött a 
bírósági halottá nyilvánítás PETRU EMERIC 
és PETRU CĂTĂLIN személyét illetően, mind-
kettő utolsó ismert lakcíme Gyergyóremete 
község, Balázs Jenő utca, 68. szám, Hargita 
megye. Azon személyek, akik rendelkeznek 
információval az eltűnt személyt illetően kér-
jük, hogy közöljék ezt Gyergyószentmiklós Bí-
róságával a fent említett ügycsomóban.

#285831

HÁZTARTÁS
Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogatógé-
pek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. Ház-
hoz szállítás. Ugyanitt sífelszerelések is kap-
hatóak. Érdeklődni: Székelyudvarhely, Szent 
János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-539487; 
0744-782879.

#285506

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

#285603

INGATLAN
Eladó Csíkszereda központjában egy 50 m2-es, 
teljesen felszerelt vegyes üzletegység, a Nagy 
István utcában. Bármilyen más kereskedelmi 
célnak megfelel, akár irodának vagy orvosi 
rendelőnek. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: 0743-516785.

#285403

Eladó ingatlan Zetelakán, a Parajdi utcában, a 
kert 6,64 ár + 72 m2-es lelakott ház. Víz, villany 
van és rendezett papírok. Tel.: 0753-436182.

#285664

Eladó 2 szobás tömbházlakás Csíkszeredában 
a Tudor negyedben. Hőszigetelt, termopán ab-
lakok, gázkonvektor, szalagparketta. Irányár: 
36 500 euró. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: 0749-929115.

#285714

Eladó Gyimesközéplokon ház nagy udvarral, 35 
ár a főúttól 300 m-re, a telken van két ház. Egyik 
100 m2 (3 szoba, előszoba, konyha, fürdő) a má-
sik 40 m2 fürdővel ellátva. Az ingatlan papírjai 
rendezettek, azonnal birtokba vehető. Irányár 
35 000 euró. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mokon: 0036 203440818, 0040 746234403.

#285741

Eladó Székelyudvarhelyen, a Bethlen ne-
gyedben, a parkkal szemben, a Vámosok 
bejáratában 4. emeleti, 3 szobás, igényesen 
felújított, bútorozott tömbházlakás (87 m2). 
Tel.: 0761-278917.

#285805

MEZŐGAZDASÁG
Tejtermelők, fi gyelem! Szeretné tejhozamnöve-
lését elősegíteni? Vásároljon megfelelő takar-
mányt, fehérjetartalommal, Székelyudvarhe-
lyen. Ugyanitt hízoborjaknak való takarmány 
is van, szárított sörmaláta 18-23%-os, kukori-
cadara, takarmányliszt, korpa, Purina-kon-
centrátumok. Házhoz szállítunk 2000 kg-ig. 
Tel.: 0744-610197.

#285631

Eladó kukorica, búza, árpa, zab, rozs, napra-
forgópogácsa, napraforgómag, kősó, szójapo-
gácsa, darafélék, korpa 25 kg-os, búza takar-
mányliszt, nagy pityóka, Csíkmadaras fő út 
199. szám alatt. Tel.: 0754-948176.

#285702

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

#285839

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk tetőjavítást, cserépforgatást, 
bádogosmunkát, kéményszegést, csator-
nakészítést, -javítást, festést, tömbházak-
nál tetőjavítást. Kiszállás ingyenes, most 
10% kedvezménnyel. Tel.: 0745-866619.

#285810

Autó bádogólást, karosszéria javítást, parafi  nó-
zást, festést vállalunk. Tel: 0748-523192.

#285299

Dr. Szabó József urológus főorvos rendel febru-
ár 18-án Csíkszeredában, a Fenyő utca 1. szám 
alatt. Iratkozni az alábbi telefonszámon lehet: 
0748-100551.

#285401

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 lehet 
a következő telefonszámon: 0741-607670.

#285457

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, 
bármilyen típusú ereszcsatorna készítését és 
javítását, illetve cserépcserét. Lambériafestést, 
külső faelemek festését is vállalom. Kiszállás 
ingyenes. Érdeklődni lehet az alábbi telefonszá-
mokon: 0743-903910, 0753-754514, 0756-525549.

#285617

Dr. Fehérvári Lajos Marosvásárhelyről kar-
diológiai rendelést tart február 21-én Székely-
udvarhelyen, a Bethlenfalvi út 1-3. szám alatti 
új Samed Polimed rendelőben (a Kaufl and mel-
lett). Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 
0727-001202.

#285650

Felújítaná lakását vagy unja már a régit? De 
nem tudja hogyan kezdjen bele? Alaptól akár 
kulcsra készen állok rendelkezésére. Minőségi 
munkát vállalok kedvező, korrekt áron, Har-
gita megyében. Bővebb információért keressen 
bizalommal: 0740-591181.

#285671

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

#285698

Vállalunk ácsmunkákat, tetőkészítést, felújí-
tást, tetőjavítást, tetőfedést Lindab-lemezzel, 
cserépfedést, lemezfestést, egyéb bádogos 
munkák elkészítését, csatornakészítést több 
színben, valamint belsőépítészeti és minden-
féle benti munkálatokat - kedvezményes áron 
(15% kedvezmény). Tel.: 0740-918348.

#285703

Tanácsadást nyújtunk erdőgazdálkodással, 
erdős parcellák azonosításával, valamint erdő 
adás-vétellel kapcsolatban. Tel.: 0751-049491.

#285707

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vállalunk: 
régi tetők javítását cserépmintájú lemezből, 
cserépforgatást, ereszcsatornák készítését, te-
tőfedést Lindab-lemezzel (1 m2/50 lej - anyag és 
munkadíj egyben), egyéb bádogos munkákat, 
valamint benti munkákat: glettelés, fajansz ra-
kás, meszelés, parkettek rakása, fürdőszobák 
készítése. Tel.: 0746-834006.

#285710

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését 
természetes kőből, márványból, gránitból, an-
dezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap ön-
tését, kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés 
készítését, régi sírkövek felújítását, betű, szám 
bevésését – Csíkszeredában és környékén, elér-
hető áron. Tel.: 0752-386256.

#285757

TELEK
Eladó Székelyudvarhelyen a Csalókán egy 4.5 
áras telek, gyönyörű panorámával. Irányár: 
12 900 euró. Tel.: 0036 709051245.

#285446

Eladó telek Szentegyházán 14 ár, vízzel el-
látva, főút mellet, az udvarhelyi kijáratnál. 
Irányár: 9 900 euró. Tel.: +40747946992.

#285448

VÁSÁROLNÉK
Vásárolnék magyar és román alkotóktól fest-
ményeket, szobrokat, tulipános bútorokat, 
órákat, népi kerámiát, 1900 év előtti könyveket, 
1900 év előtti bútorokat stb. Érdeklődni telefo-
non: 0757-716036.

#285491

Vásárolok ócskavasat, autó akkumulátorokat, 
alumínium és réz hulladékot, autó- vagy trak-
torhűtőket. Ki is szállok, bármilyen kis mennyi-
ségért. Tel.: 0746-834006.

#285711

VEGYES

Eladó hasított és hasítatlan nyír tűzifa és 
hasogatott bükkfa. Ára: 185 lej/m a hasí-
tatlan nyír/, 750 lej/öl, 200 lej/m hasított 
nyír/, 800 lej/öl, 230 lej/m hasogatott bükk 
tűzifa/, 920 lej/öl, az árban benne van a 
házhoz szállítás is. Tel.: 0740-292961.

#285660

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

#285223

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyíló-
sok; új bejárati ajtók, teraszajtók többféle mé-
retben, új fa- és műanyag ablakok – kedvező 
áron, Kápolnásfaluban. Szállítás megoldható. 
Árak: 200–2000 lej. Tel.: 0742-630838.

#285268

Eladó száraz bükk tűzifa, összevágva kandalló 
méretre. Érdeklődni telefonon: 0745-253737.

#285312

Eladó I. osztályú, hasogatott, bükkfa. Ára: 230 
lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0748-603802.

#285461

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, gömbben, 
ára: 200 lej/m, ingyenes házhoz szállítással. 
Tel.: 0748-603802.

#285462

Házhoz szállítunk azonnal tüzelhető jó minő-
ségű bükkfa bütlést (koka), valamint vállalunk 
autóalváz parafi nozást (kezelést).  Érdeklődni 
telefonon: 0755-182889.

#285558

Eladók zöld színű, vízálló ponyvák: 5x4 m-es 
(105 lej), 8x4 m-es (155 lej), 8x6 m-es (215 lej), 
10x8 m-es (365 lej). Ugyanitt eladók jó minő-
ségű pálinkák: szilva (40 lej/l), barack (45 lej/l), 
aggancs nyelű bicska (125 lej), csomagtartó tál-
ca (115 lej), 62 kg-os kovácsüllő (1250 lej). Szállí-
tás megoldható. Tel.: 0745-460858.

#285715

Tűzifa árcsökkentés! Eladó felvágott fenyő és 
nyárfa bütlés, most 100 lej/méter, házhoz szál-
lítva a Csíki zónában. Tel: 0743-366536.

#285797

Eladó bellarosa ültetni való és apró pityóka, 
tavaszárpa, kisebb-nagyobb mennyiségben, 
szénebála és árpaszénabála. Tel: 0722-234992.

#285817

Eladók Székelyudvarhelyen: 150 literes pálin-
kafőző rézüst, igényes személynek, (kiöntő ga-
rattal, kavaróval, új állapotban), hó eltakarító 
gép (9 LE amerikai brix motorral, előre 6 sebes-
ség, hátra 2, új állapotban, megfelel nagy terü-
letekre is), 3 kerekű elektromos bicikli, 2 kerekű 
elektromos bicikli (kitűnő állapotban, jó aksi-
val és töltővel, felnőtt részére), rövidre vágott 
tűzifa (2 éves, száraz: bükk, gyertyán, fenyő, 
éger). Szállítás megoldható. Tel.: 0759-391589.

#285829

Eladó lambéria, hajópadló, kerítéselemek. 
Szállítás megoldható. Telefon: 0744-272990.

# 

 Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa deszkavé-
gek, bütlés, valamint bükkfa moszt – házhoz 
szállítás ingyenes. Érdeklődni telefonon lehet: 
0744-937920.

#285846

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott,/megpihent két dolgos kéz, mely ér-
tünk dolgozott./Elment tőlünk, mint lenyugvó nap,/de szívünkben él és örökké ott 
marad./Te a jóságodat két marokkal szórtad,/önzetlenül adtál, a jónak és a rossz-
nak./Mindig egy célod volt, a családodért élni,/ezt a halál tudta csak széttépni./
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,/hiányzol nekünk, soha nem feledünk.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó feleség, édesanya, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

BERTALAN JULIÁNNA, a mi JUTKÁNK 

életének 70., házasságának 47. évében, 2020. február 11-én türelemmel viselt hosszas betegség 
után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020. február 15-én, du. 1 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi 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. 
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S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/amit tőlünk soha senki el nem vehet./
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/szívből szeretünk s nem feledünk Téged./
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 
nagymamánk.

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

ÖZV. KOVÁCS ALBERTNÉ
szül. Balogh Erzsébet 

életének 92., özvegységének 7. évében, 2020. február 12-én türelemmel viselt, hosszas betegség 
után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020. február 14-én, du. 2 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház szertartása szerint, a belvárosi református ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy 
órával. Kérjük a végtisztesség tevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 
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