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2020. MÁJUS 26., KEDD

A madarasi pékség
férfi munkaerőt
alkalmaz.

Fuvarszervezéssel
foglalkozó vállalat
előkönyvelőt alakalmaz.
Német nyelvtudás előnyt jelent.

Érdeklődni
a 0744-541106-os
telefonszámon.

Érdeklődni lehet
a 0744–541106-os
telefonszámon.

#287071

Kiadó Csíksomlyón, kertes házban, csendes
környezetben bútorozott 3 szoba, 2 fürdőszoba, nappali és konyha, fedett garázsrésszel,
hosszú távra. Ár megegyezés alapján. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0787-700199
#287095

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Szent Ferenc Egyesület a Sérült
Gyerekekért hálásan köszöni a Bethlen Gábor Zrt.-nek a 2019-ben megvalósult „Képzések sérült gyerekek
családjainak” című projektben való
támogatását.

Szállítunk jó minőségű, kályhaméretre
vágott, vastag bükkfa bütlést és jó minőségű, hasogatott bükkfát, valamint bükkfa briketett és fenyőfa bütlést. Érdeklődni
telefonon: 0755-182889.
#287028

Eladó hasított és hasítatlan nyír tűzifa és
hasogatott bükkfa. Ára: 185 lej/m a hasítatlan nyír/, 750 lej/öl, 200 lej/m hasított
nyír/, 800 lej/öl, 230 lej/m hasogatott bükk
tűzifa/, 920 lej/öl, házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0740-292961.
#286908

#286934

Eladó első osztályú, bükk méterfa és 33
cm-re vágott bükkfa palettán, valamint
bükkfa bütlések azonnal tüzelhető méretűre vágva (bükk deszkadarabok és bükkcserefa bütlések). Tel.: 0745-253737.

MEZŐGAZDASÁG

#287045

SZOLGÁLTATÁS
Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészítést,
javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cserépforgatást, valamint ácsmunkákat egész
Hargita megyében. Akár teljes házfelújítást
is vállalunk! Számlával, gyorsan, bármikor
hívható vagyok, elérhető szombat, vasárnap
is. Szabó István. Tel.: 0756-609474.

#287004

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését természetes kőből, márványból,
gránitból, andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés készítését, régi
sírkövek felújítását, betű, szám bevésését
– Csíkszeredában és környékén, elérhető
áron. Tel.: 0752-386256.
#287058

Vállalok ácsmunkát, cserépforgatást, melléképületek építését, kocsibeállókat, valamint bádogos munkákat. A vírus miatt
25%-os kedvezménnyel dolgozok, gyors és
pontos munkát végzek. Bármilyen kis-nagy
munkát elvállalok. Tel.: 0758-607893.
#287125

TELEK

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa,
gömbben, ára: 200 lej/m, ingyenes házhoz
szállítással. Tel.: 0748-603802.
#287099

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára:
220 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0748603802.
#286738

#287129

#287111

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

ELHALÁLOZÁS

CSÍKSZÉK

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya és rokon

SALAMON ÉVA
2020. május 23-án, életének 72-ik évében súlyos szenvedés után elhunyt. Drága
halottunk földi maradványait május 26-án 11 órakor helyezzük örök nyugalomra
a csíkszeredai Szentlélek utcai temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Bánatos leánya és unokatestvérei

MEGEMLÉKEZÉS

CSÍKSZÉK

UDVARHELYSZÉK
... akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik,
hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. (Róm. 8. 28.)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága
feleség és édesanya, több nemzedéket hivatástudattal és odaadó szeretettel nevelő
kolozsvári tanárnő, Gyergyóalfalu szülötte,

KOZMA MAGDOLNA
szül. Miklós

2020. május 17-én, 82 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes. Mindig érezni fogjuk hiányát. Búcsúztatása a kolozsvári
Házsongárdi temetőben lesz, a jelenlegi körülmények miatt június első felében. Az
időpontról később tájékoztatunk.

#286853

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedelmi hűtők javítását vállalom az ön
lakásán, Csíkszeredában és környékén –
Dombi Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra
között. Tel.: 0744-621819.

- 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

#287021

Eladó hasogatott bükk méterfa 850 lej/
öl, valamint vastag, darabos cándra és
deszkavégek, házhoz szállítva. Tel: 0745846748.

ELHALÁLOZÁS

Eladó külső kerekes Ladewagen kifogástalan állapotban. Tel: 0745-373410.

Eladó darabos, bükk méterfa jó árban.
Csíkszereda. Érdeklődni telefonon: 0745253737.

Eladó Csíkszeredában bontásból származó hódfarkú cserép kedvezményes áron.
Érdeklődni: 0744-590775.

#287126

11

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre
vágva. A mennyiség és a minőség garantált, Csíkszereda környékén. Tel: 0746778543.

#286864

Kiadó Csíkszereda központjában manikűrasztal, fodrász szék. Tel.: 0740-816079.

HIRDETÉS

287114

Szomorú szívvel emlékezünk 2019. május 26-ára,

BODÓ ANTAL
halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise családi körben
volt megtartva. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emlékezzenek rá csendes imával. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei

287048

Férje, Dezső és lánya, Edit
Sok emlékkel és imádságos lendülettel emlékezünk,

MÁTHÉ DÉNES
„A halál nékem nem fekete börtön, Nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, S egy ajtó kinyílik ott fenn az égen.”
(Gárdonyi Géza)

volt műszerész halálának 21. évfordulóján. A megemlékező szentmise május 27-én 18 órakor lesz a Szent Ágoston templomban.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon, szomszéd és jó barát,

287105

ÖZV. SZABÓ IRÉN

Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

szül. Józsa

életének 83., özvegységének 41. évében, 2020. május 24-én türelemmel viselt, rövid
betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Véget ért egy munkában, szeretetben
eltöltött élet, de az emlékezetünkben örökre megmarad az önzetlen jóság, gyöngéd
szeretet, segítőkészség, amely egészen betöltötte. Mi, akik sírva álljuk körbe koporsóját, fájó szívvel gondolunk elmúlására, emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Drága halottunk földi maradványait 2020. május 26-án, déli 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint a homoródalmási unitárius temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.
287133

Szerető családja – Csíkszereda

A gyászoló család – Homoródalmás

Fájó szívvel emlékezünk szüleink,

ERDÉLY IGNÁC
halálának 35. évfordulóján és

ERDÉLY ERZSÉBET
szül. Vitos

halálának 13. évfordulóján, valamint testvérünk,

ERDÉLY RUDOLF KÁLMÁN

Eladó 8 ár beltelek Felsőboldogfalván,
tiszta telekkönyvvel, csendes környezetben. Tel.: 0745-176255.
#287059

VÁSÁROLNÉK

halálának 7. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. május
27-én 18 órakor lesz a csíksomlyói kegytemplomban. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk csendes!
287119

Vásárolnék magyar és román alkotóktól
festményeket, szobrokat, tulipános bútorokat, órákat, népi kerámiát, 1900 év előtti
könyveket, 1900 év előtti bútorokat stb. Érdeklődni telefonon: 0757-716036.
#286850

Szeretteik Csíkszereda – Csíkmenaság

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él, s örökre megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk 2016. május 29-ére,

ID. LŐRINCZ LAJOS

VEGYES
Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa deszkavégek, valamint bükkfa moszt – házhoz
szállítás ingyenes. Érdeklődni telefonon
lehet: 0744-937920.
#287050

halálának 4 . évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. május 27-én 7,30 órakor
lesz a Szent Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
287134

Szerettei – Csíkszereda

