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A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége és munkaközössége őszinte 
részvétét fejezi ki Zonda Erika, a kórház adminisztratív tanácsának elnöke számára 
szeretett édesanyja elhunyta alkalmából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 
A gyászoló családnak vigasztalódást kívánunk.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
287323

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

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

A Kászonfeltízi Közbirtokosság nyílt árverésen 

eladásra kínál fatömeget tőáron:

- Rádulykutja - 101 m3

- Fehérkő-Répát - 44 m3

- Hosszúpatak - 181 m3

- Tosta - 90 m3

- Lesődtiszás - 101 m3

- Törözsbérc-Tosta - 227 m3

- Törözsbérc-Kászonpataka - 71 m3

- Törözsbérc - 55 m3

- Medgyes - 1255 m3

Az értékakták megtekinthetők a közbirtokosság székhelyén.
A nyílt árverésre 2020. június 16-án 11 órakor kerül sor a székhelyen.

Tel.: 0799–944373.

A csíktaplocai Nagyerdő Közbirtokosság, 

betartva az aktuális járványtani helyzetre 

érvényes szabályokat, 2020. június 21-én, 

vasárnap 11 órától a helyi kultúrotthonnál 

megtartja  az elmaradt tavaszi közgyűlését.

ügynökséggel, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

#287299

A Hargita megye, Korond község, Korond 
falu 1469/B. szám alatt található KORON-
DI ARCSO Kft . értesíti az érintetteket, hogy 
a Hargita megye, Korond község, Korond 
falu 1469/B. szám alatt található Faipari 
cég működtetéséhez a környezetvédelmi 
engedélyezési eljárást elindította. A tevé-
kenység előrelátható környezeti hatásaival 
kapcsolatos információk megtekinthetők 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, vala-
mint pénteken 8-14 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén: Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám, Tel.: 0266-312454, 0266-371313; Fax: 
0266-310041. Észrevételeket a hirdetés meg-
jelenésétől számított 15 napon belül írásban 
lehet közölni naponta a környezetvédelmi 
ügynökséggel az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

#287301

MEZŐGAZDASÁG

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

#287241

SZOLGÁLTATÁS

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics-, vakolóhomok- és 
termőföldszállítást. Tel.: 0744-522026.

#286803

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készí-
tését természetes kőből, márványból, gránit-
ból, andezitből, mozaikból, kriptakészítést, 
alap öntését, kopjafák faragását, kovácsolt-
vas kerítés készítését, régi sírkövek felújítását, 
betű, szám bevésését – Csíkszeredában és 
környékén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#287058

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.

#287142

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

#287213

Tetőfelújítást tervez? Mi segítünk! Vállalunk 
tetőfedést, cserepeslemez felrakást, felújí-
tást, előtetőépítést, ereszcsatorna-szerelést, 
bádogozást. Csapatunk több évtizedes ta-
pasztalattal rendelkezik, a gyors és precíz 
munka garantált. Díjmentes kiszállást, fel-
mérést vállalunk. (Lajos) Tel.: 0754-328676.

#287233

Parkettarakást -csiszolást vállalok Har-
gita, Kovászna és Maros megyékben. Régi 
deszkapadlók csiszolását is vállalom. Ér-
deklődni telefonon lehet: 0749-578832.

#287243

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kar-
diológus főorvos rendel 2020. június 14-
én, vasárnap a székelyudvarhelyi Polimed 
Centerben (a Kaufl and mellett). Programá-
lás a 0727-001202-es telefonszámon.

#287269

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vál-
lalunk: régi tetők javítását cserépmintájú 
lemezből, cserépforgatást, ereszcsatornák 
készítését, tetőfedést Lindab-lemezzel (1 
m2/50 lej), egyéb bádogos munkákat, va-
lamint benti munkákat: glettelés, fajansz- 
rakás, meszelés, parkettek rakása, fürdő-
szoba készítése. Tel.: 0743-609563.

#287292

VEGYES

Eladó első osztályú, hasogatott és fél- 
száraz, bükk tűzifa, valamint nagyon 
jó, száraz fenyőcándra. Ár megegye-
zés alapján, szállítással együtt. Tel: 
0756-424907.

#287318

Szállítunk jó minőségű, kályhaméretre 
vágott, vastag bükkfa bütlést és jó minő-
ségű, hasogatott bükkfát, valamint bükk-
fa briketett és fenyőfa bütlést. Érdeklődni 
telefonon: 0755-182889.

#287028

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömb-
ben, ára: 750 lej/öl, ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel.: 0748-603802.

#287099

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

#287100

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa desz-
kavégek, valamint bükkfa moszt – házhoz 
szállítás ingyenes. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0744-937920.

#287261

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

#287264

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (115 lej), 
8x6 m-es (215 lej), 10x6 m-es (270 lej), 10x8 
m-es (360 lej). Ugyanitt eladók minőségi 
pálinkák: szilva (40 lej/L), barack (45 lej/L), 
agancsnyelű bicska (125 lej), alumínium- 
létrák 360/460/670 lej, 53 kg-os kovács 
üllő (1150 lej). Szállítás megoldható. Tel.: 
0745460858 E-mail: endybaba@freemail.hu

#287272

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, házhoz szállítás megold-
ható. Tel.: 0740-292961.

#287320

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

„Amikor Isten látta, hogy az Út túl hosszú, a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett, átölelt és azt mondta: gyere haza.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, apatárs, rokon és jó szomszéd,

ID. TAKÁCS DÉNES

életének 96., házasságának 59. évében 2020. június 5-én csendesen elhunyt.
Szívedben nem volt más, mint jóság és szeretet, szorgalom és munka volt az életed. 
Drága halottunkat 2020. június 10-én, délután 1 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a református egyház szertartása szerint a fi  atfalvi temetőben. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Fiatfalva
287303

,,Ha eljön az este, csillagokra nézek, sok régi emléket sorra 
felidézek, és mikor végre rám talál az álom, az édesanyámat benne 
megtalálom.”

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

KISS-PAP ILKA

özv. tiszteletes asszony életének 75., özvegységének 15. évében, 2020. június 7-én 
szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2020. június 10-én 14 órakor 
kísérjük utolsó útjára a csíkszeredai Kalász negyedi ravatalozótól a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda
287322

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom 
és a szeretet. Nem tudunk mi érted, már csak annyit tenni, sírodra 
virágot s egy szál gyertyát vinni, valamint érted imádkozni.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. június 10-ére,

MOLNÁR JENŐ

halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda, Magyarország
287304

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél 
magadban. Hiányod elviselni nagyon nehéz, örökre megtart
az emlékezés.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. június 10-ére,

GYÖRGY ZOLTÁN

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkbánkfalva
287305

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK




