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Szomorú szívvel értesültünk, hogy Vécsey Mária tanítóképzős osztály- és évfolyam-
társunk, a volt Ady Endre Általános Iskola tanítónője elhunyt. Társainknak sora, 
akik már nincsenek közöttünk, ma egy névvel hosszabb lett. Emlékét megőrizzük. 
Nyugodjon békességben. 

Az 1955-ben végzett tanítóképzős társai

Őszinte részvétünket fejezzük ki a volt kolléganőnk, Juhász Gizella elvesztésének 
fájdalmában. Nyugodjon békében!

A Madéfalvi Szövetkezet vezetősége, valamint a volt munkatársak nevében

www.or ien te . ro

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

Tyúkhúsleves
Roston sült karaj gombamártással

Krumplipüré
 Muratúra
Desszert

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

- 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

Út, híd-építésben, ipari, valamint civil építkezésekben 
jártas szakembereket keresünk.

Előny a B-kategóriás jogosítvány.

Információkért a 0749–164051-es telefonszám hívható, 8-16 óra között. 

Jelentkezési határidő: 2020. június  15.

Jelentkezőket főként Csíkszereda, Barót, 

Székelyudvarhely környékéről várjuk.

C.I.I. GAGYI JOLAN REKA felszámoló  (Csíkszereda, Testvériség sgt. 11/A/1 sz.) 

kikiáltásos nyílt, árverést hirdet a következő tusnádfürdői ingatlanok 

értékesítésére: 

Onix  Szálloda (befejezetlen beruházás) + 2325 nm terület - 499.940 EUR

Fizetés lejben, Román Nemzetbanki árfolyamon. A tulajdonjog átírásával kapcsolatos 

minden költség, illeték a vásárlót terheli. Benevezési díj: 1000 lej. Részvételi letét: 10%.

Az árverésre 2020. június 15-én és 2020. június 22-én 15.00 órai 

kezdettel kerül sor a felszámoló székhelyén. 

További információk igényelhetőek a 0266–372528-as telefonszámon. 

ING SERVICE építőipari cég tapasztalt tér-burkoló,
valamint ács szakmunkást keres.

Megbízható, józan életvitelű, munkájára és környezetére igényes, akár 

egyéb építőipari tapasztalattal is rendelkező, komoly emberek 

jelentkezését várjuk. Stabil munkahelyet biztosítunk, kiemelkedő 

bérezéssel. Jelentkezésüket varjuk kézzel írott rövid ismertetővel 

Csíkszereda, Hajnal utca 73. szám alatt munkanapokon 8-16 óra között.

Bővebb információk 0749–164054-es telefonszámon kérhetők.

 Önéletrajzokat az mciuc@rdero.ro 
e-mail-címre várunk.

Érdeklődni a 0266–372718-as 
telefonszámon vagy 

a cég székhelyén, Csíkszeredában 
a Bolyai utca 31. szám alatt lehet.

Az RDE HURON Kft. autószerelő 

munkatársat keres. 

BEIRATKOZÁS A CSÍKSZEREDAI BÖLCSŐDÉBE – 2020–2021-es tanév 

A csíkszeredai bölcsődébe a beiratkozás 

2020. június 22–26. között csak online formában zajlik.

A kérést és az iratkozáshoz szükséges dokumentumokat 2020.06.22-én,

8 órától lehet küldeni csakis elektronikus úton a koverkatalin@szereda.ro 

e-mail-címre. A fent megadott dátum és időpont előtt elküldött kéréseket nem 

vesszük figyelembe.

Az iratkozási periódusban a 14 óra után vagy munkaszüneti napokon küldött 

dokumentumokat másnap iktatjuk.

A 2020–2021-es tanévre 43 megüresedett hely áll a kérvényezők rendelkezésére.

A beiratkozási formanyomtatvány, a beiratkozáshoz szükséges iratok listája és 

a döntési kritériumok letölthetőek Csíkszereda Megyei Jogú Város honlapjáról 

(www.szereda.ro/Aktuális menüpont alatt). 

Bővebb információ naponta 8–14 óra között a 0735–209470-es telefonszámon 

igényelhető.

Betanított munka
• NÉMETORSZÁG

MUNKA NÉMETORSZÁGBAN! Betanított 
munkára keresünk jelentkezőket. Feltétel: 
jó fi zikai terhelhetőség, jó állóképesség, 
német nyelvtudás nem feltétel. Szállást és 
a munkába járást biztosítjuk. Étkezés ön-
költséges. Versenyképes kereseti lehetőség. 
Indulás azonnal. Jelentkezzen, le ne ma-
radjon! Telefon napközben: 8-16 óra között. 
Tel.: 0743-952315 , 0366-200977.

#286969

Lapkézbesítő
• SZÉKELYUDVARHELY

Ha érzi magában a lendületet, ha szeretné 
saját magának beosztani az idejét, legyen 
Ön a lapkézbesítő kollégánk! Mindennapi 
feladatok közé tartozik: • napilapok, hetila-
pok, havilapok kézbesítése az előfi zetőknek, 
• szükség esetén előfi zetések felújítása, illet-
ve új előfi zetések megkötése, • szórólapok, 
katalógusok szórása,  • elszámolás. Amit 
szeretnénk az új munkatárstól: • megbízha-
tóság, pontosság, rugalmasság, • jó kommu-
nikációs és meggyőző készség, • kerékpáro-
zásban jártasság előnyt jelent. Munkavégzés 
helye: Székelyudvarhely. Önéletrajzát el-
küldheti a hr@szekelyhon.ro e-mail címre. 
Csak a kiválasztott jelentkezőket értesítjük.

#287194

Kasszás és polcrakó
• CSÍKSZEREDA

Elárusítót és polcrakót alkalmazunk csík-
szeredai élelmiszerüzletbe. Diákok (lányok) 
jelentkezését is várjuk. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámon: 0722-598453.

#287230

Pizzasütő
• CSÍKSZEREDA

Csíkszeredában tapasztalt pizzasütőt alkal-
mazunk. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mokon: 0743-169615, 0751-923572.

#287238

ÁLLAT

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika, 
valamint ünőborjakat. Telefon: 0747-
663378.

#285159

Vásárolnék vagy örökbe fogadnék egy 5 év-
nél fi atalabb, spániel lánykutyát. Ajánlato-
kat a 0766-999496-os telefonszámon várok.

#287206

Eladó nagyon fi nom, levágott, házilag 
nevelt húscsirke (2-2,8 kg) Csíkkozmáson. 
Tel.: 0727-815339. Tel.: 0727-815339. E-mail: 
fl oribit@yahoo.com

#287210

BÉRBE ADÓ

Kiadó Székelyudvarhelyen, a Bethlen ne-
gyedben 3 szobás lakás, hosszú távra, be-
rendezve. Érdeklődni kizárólag telefonon. 
Tel.: 0744-530641.

#287180

Kiadó Szentkeresztbányán háromszobás, 
bútorozott apartman saját hőközponttal. 
Érdeklődni lehet a 0744-593038-as telefon-
számon.

#287205

Kiadók Csíkszereda központjában, for-
galmas helyen teljesen felújított és be-
rendezett szépségszalonban manikűr-, 
fodrász, kozmetikaszékek. Tel.: 0740-
816079.

#287212

Kiadó Székelyudvarhelyen egyszobás, 45 
m2-es, bútorozott apartman: előszoba, 
szoba, konyha, fürdő, kamra. Tel.: 0744-
583213.

#287220

FELHÍVÁS

Idős, ágyhoz kötött hölgy mellé - nappali 
ápolásra - gondozónőt keresünk Székely-
udvarhelyen. Tel.: 0740-047027.

#287232

2000 köbméter fakitermelésre árajánlato-
kat várok. Tel: 0740-341886.

#287234

HÁZTARTÁS

Eladók automata mosógépek, mosoga-
tógépek, szárítógépek (Siemens, Bosch, 
Whirlpool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, 
fagyasztók 1 év garanciával. Régi mosógé-
pet, hűtőt beszámítunk. Vállaljuk hűtők, 
mosógépek javítását, háznál is. Székely-
udvarhely, 1918. december 1 u. 18. szám 
(a Merkúr áruházzal szemben). Tel.: 0266-
219825; 0722-495625; 0722-626495.

#287132

INGATLAN

Eladó Csíkszeredában felújított, 2 szobás, 
IV. emeleti tömbházlakás a Testvériség su-
gárúton. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: 0744-154818.

#287166

Eladó Székelyudvarhelyen, a Szegfű bejárat-
ban I. osztályú, 3. emeleti, 2 szobás tömbház-
lakás: 2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, 
előszoba, terasz (48,16 m2), egyéni fűtés-
rendszerrel. A kis szobában, a konyhában és 
a fürdőben termopán ablak van, új bejárati 
ajtó. Irányár: 65 000 euró. Tel.: 0723-388230.

#287223

Eladó vagy elcserélhető Szovátán központi 
fekvésű, összkomfortos, magasföldszinti, 3 
szobás tömbházlakás. Beosztása: 3 szoba, 
konyha, kamra, fürdőszoba, terasz, pince, 
saját hőközpont, megfelel irodának vagy 
rendelőnek is. Csere is érdekel székely-
udvarhelyi 2 szobás lakásra. Irányár: 41 
000 euró. Tel.: 0756-545486, 0265-570764.

#287236

MEZŐGAZDASÁG

Eladó külső kerekes Ladewagen, azonnal 
munkára fogható. Tel: 0745-373410.

#287241

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-
újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú 
Lindab-lemezből födést, trapézlemezes 
födést, ereszcsatorna készítését és sze-
relését különféle anyagokból (Lindab, 
alumínium, horganyzott, réz). Ingyenes 
kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni 
telefonon lehet (Józsi): 0747-758498, 0753-
960310.

#287213

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

A trianoni békeszerződés (vagy más néven trianoni békediktátum) az első 
világháborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monar-
chia egyik utódállama) és a győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Bri-
tannia, Franciaország, Olaszország, Belgium, Görögország, Lengyelor-
szág, Portugália, Románia, Szerb–Horvát–Szlovén Állam, Cseh–Szlovák 
Köztársaság, Japán, Kína, Kuba, Nicaragua, Panama és Sziám) között jött 
létre. A világháborút lezáró egyezményt 1920. június 4-én írták alá a fran-
ciaországi Versailles-hoz tartozó Trianon-kastélyban. A magyar küldöttsé-
get a Horthy Miklós által kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányá-
nak két tagja (Drasche–Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágoston 
népjóléti miniszter) képviselte. A megállapodás többek között megha-
tározta Magyarország, Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött 
Csehszlovákia és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új határait. A béke-
diktátum következtében Magyarország elveszítette területének több mint 
kétharmadát, lakosságának pedig több mint a felét. A trianoni tragédiára 
emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti össze-
tartozás napjává nyilvánította.

NAPTÁR  TUDÁSTÁR

A trianoni békeszerződésJúnius 4., csütörtök
Az évből 156 nap telt el, hátravan 
még 210.
A nemzeti összetartozás napja 
a trianoni békediktátum aláírásá-
nak napjára emlékezve. 

Névnap: Bulcsú
Egyéb névnapok: Fatima, Fati-
me, Felicián, Ferenc, Franciska, 
Kerény, Tormás

Katolikus naptár: Bulcsú, 
Kerény
Református naptár:  Bulcsú
Unitárius naptár: Ildikó, Bulcsú
Evangélikus naptár: Bulcsú
Zsidó naptár: Szíván hónap 
11. napja

A Bulcsú régi magyar férfi név, ele-
meinek jelentése: vért kibocsátó. 
A búcsú és bocsát szavakkal való 
összefüggése erősen vitatott. Bulcsú
a magyar törzsszövetség harmadik 
legmagasabb tisztségviselője volt a 
10. század közepén. A kalandozások 
kései korszakának fontos alakja, 
személyével több törzs hadi erejét 
összefogta. 948-ban Bizáncban járt 
magyar küldöttség élén. Itt megke-
resztelkedett, a császár pedig „ked-
ves fi ának” nevezte őt, és patríciusi 
ranggal és aranylánccal jutalmazta. 
955-ben a Lech-mezei csatavesztés 
után Regensburgban (Lehel vezér-
rel együtt) kivégezték. Később Kézai 
Simon krónikás valóságos mondát 
kerített a neve köré.




