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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

Eladók német automata mosógépek (Mi-
ele, Bosch, Siemens), szárítógépek, mo-
sogatógépek garanciával. Régi gépét 
beszámítjuk. Házhoz szállítás. Ugyanitt 
sífelszerelések is kaphatóak. Érdeklődni: 
Székelyudvarhely, Szent János utca 38. 
szám alatt. Tel.: 0744-539487; 0744-782879.

#287311

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, bútorok, 
matracok, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasztók 
és hűtők, ugyan itt háztartási gépek javí-
tását is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, az 
állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#287327

INGATLAN

Eladó Csíkszereda központjában, a Nagy 
István utcában egy 54 m² teljesen felsze-
relt üzlet helyiség, bármilyen más keres-
kedelmi célnak is megfelel, akár irodának 
vagy orvosi rendelőnek vissza alakítható 
lakrésznek is.Érdeklődni az alábbi telefon-
számon. Tel.: 0743-516785

#287386

Eladó Büdüsfürdőn, a templom baloldalán 
lévő ikerház jobb oldali része, 569. szám. 
4.10 ár telekkel, rendezett papírokkal. Ér-
deklődni telefonon 0745-110380, vagy 610. 
ház szám alatt.

#287429

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az Oroszhegy község, Oroszhegy falu, 
Szeru utca 18. szám alatt található Forest 
- Arpad Kft . értesíti az érintetteket, hogy 
Oroszhegy község, Oroszhegy falu, Szeru 
utca 18. szám alatt található Elsődleges 
fafeldolgozó műhely működtetéséhez a 
környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította. A tevékenység előrelátható 
környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk megtekinthetők hétfőtől csütör-
tökig 8-16 óra között valamint pénteken 
8- 14 óra között a Hargita megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén: 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám, 
Tel.: 0266-312454, 0266-371313; Fax: 0266-
310041. Észrevételeket a hirdetés megjele-
nésétől számított 15 napon belül, írásban 
lehet közöni naponta a Környezetvédelmi 
Ügynökséggel, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

#287424

MEZŐGAZDASÁG

Eladó traktorok, U651, L445 első kézből jó 
állapotban, fejőgép Alfa-Laval üzemképes 
állapotban. Tel: 0740-630979.

#287355

SZOLGÁLTATÁS

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, mozaikból, kripta-
készítést, alap öntését, kopjafák faragá-
sát, kovácsoltvas kerítés készítését, régi 
sírkövek felújítását, betű, szám bevésését 
– Csíkszeredában és környékén, elérhető 
áron. Tel.: 0752-386256.

#287058

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! Válla-
lunk tetőfedést, cserepes lemez felrakást, 
felújítást, előtető építést, ereszcsatorna 
szerelést, bádogozást. Csapatunk több év-
tizedes tapasztalattal rendelkezik, a gyors 
és precíz munka garantált. Díjmentes ki-
szállást, felmérést vállalunk. (Lajos) Tel.: 
0754-328676.

#287233

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

Vállalok tetőfedést, bádogos munkát szaksze-
rűen kivitelezve, csatornázást, javítást alumí-
nium, Lindab és cín lemezből valamint külső 
festést. Érdeklődni telefonon: 0747-756579.

#287364

Vállalunk szobák, fürdők felújítását, át-
alakítását, gipszkartonozást, csempézést, 
parkettázást, szigetelést, festést, glette-
lést, nemes vakolást és víz villany szerelé-
sét valamint ácsmunkálatokat is. Minőség 
garantált. Telefon: 0753-680321.

#287375

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, ács-
munkát, tető javítást, felújítást, kerámia 
cseréppel, cserepes lemezzel. Bádog mun-
kákat is vállalunk: ereszcsatorna készítést, 
felszerelést, különféle anyagokból, valamint 
más bádogmunkát is. Ingyenes a kiszállás. 
Hívjon bizalommal, aktív cég vagyunk. Tel.: 
0753-754514, 0743-903910, 0756-525549.

#287383

Fapermetezést és fűnyírást vállalok. Tel: 
0745-986890.

#287399

TELEK

Eladó 478 m² beltelek Marosfőn, 7.170 euró. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0726-
308902.

#287415

VEGYES

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

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

#287264

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

Házhoz szállítunk jó minőségű 33 cm-re 
vágott bükkfát (kazán méret) valamint ha-
sogatott bükkfát és bükkfa bütlést (fenyő 
- csere). Érdeklődni telefonon: Tel.: 0755-
182889

#287334

Eladó tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cándra( 
bükk, fenyő), bűtlés (bükk) szállítással 
együtt. Munkát vállalok buldo exkavát-
orral és mini exkavátorral valamint föld 
fúrást gyümölcsfáknak és kerítésnek. Tel: 
0743-224045.

#287353

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa desz-
kavégek (ára: 560 lej/öl-től) valamint bük-
kfa moszt – házhoz szállítás ingyenes. 
Érdeklődni telefonon lehet: 0744-937920.

#287374

Eladó első osztályú 33 cm-re vágott bükkfa 
palettán valamint bükkfa bütlések, azon-
nal tüzelhető méretűre vágva (bükk desz-
kadarabok és bükk-cserefa bütlések). Tel.: 
0745-253737.

#287412

Eladó I. osztályú hasogatott bükk méterfa, 
jó árban. Csíkszereda. Érdeklődni telefo-
non: 0745-253737.

#287413

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

Életünk a világon véges, végére már csak a számvetés marad. Aki dönt, felettünk áll,
s kezében vagyunk mindannyian.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó édesapa, nagytata, rokon és jó szomszéd,

BAKÓ JÓZSEF
életének 84. évében, 2020. június 17-én türelemmel viselt betegség után elhunyt. 
Temetése 2020. június 19-én 11 órakor lesz a Kalász negyedi temető ravatalozójából a 
helyi temetőbe. Nyugodjál békességben az Úr Jézus szent nevében.

A gyászoló család – Csíkszereda

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, megpihent két dolgos kéz, mely értünk 
dolgozott. Elment tőlünk, mint lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad.

PRIGYE JÓZSEF
életének 88. évében 2020. június 16-án rövid szenvedés után, csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat 2020.június 19-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a ká-
szonújfalvi Nagyboldogasszony kápolna ravatalozójából a helyi temetőbe. Emléked 
legyen áldott, pihenésed csendes!

Gyászoló család – Kászonújfalu

Nem tudunk mi érted már csak annyit tenni, sírodra virágot s egy szál gyertyát vinni.
S össze kulcsolt kézzel érted imádkozni.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. június 21-ére,

BIRÓ BALÁZS
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. június 20-án, 
reggel 8 órakor lesz a csíkmindszenti templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerető hozzátartozói – Csíkmindszent

Nem az fájdalmas, mitől könnyes a szem,
hanem amit szívünkben hordunk szépen csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2016. június 18-ára,

IFJ. FERENCZ JÓZSEF (ÖCSI)
halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Csíkpálfalva

Életünknek egén fénylő csillag voltál, itt hagytál bennünket,
még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az az áldott 
fényed, pótolhatatlan lesz a te drága lényed.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. június 18-ára,

BÁLINT ANNA
halálának 3. évfordulóján.

Szerető családja – Székelyudvarhely

Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát a halál 
tépte szét. Megállt egy fáradt szív, mely élni vágyott, pihen két 
dolgos kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt 
látjuk, nem hisszük, hogy téged hiába várunk. Nyugodj csendesen 
legyen békés álmod, találd meg odafent az örök boldogságot. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2008. június 18-ára,

DEMETER BÉLA
halálának 12. évfordulóján. Pihenésed legyen békés és csendes! 

Bánatos lelkű felesége, leányai és családjaik, unokája, testvére és családja – 
Bögöz

Lassan megyek, halkan lépek, s egyszer csak odaérek.
Megérkeztem arra a helyre, hová a legjobb férj, édesapa van 
temetve. Szememben könnyek, csak állok, mert bánatomra vigaszt 
sehol sem találok. A hideg sírkövet kezemmel megsimogatom,
ez az amit tehetek, hisz nem szól már, hiába akarom.
Hűvös szellő lágyan simogatja arcom, ilyenkor tudom, ő van ott, 
hogy megvigasztaljon. A virágot a sírjára leteszem és elmondom,
hogy ugyanúgy szeretem. Bár már nem mesél, nem mondja,
hogy szeret, csak a szél fúj és a könnyem lepereg.
Aztán lassan búcsút veszek: jó férj, édesapa, mindig szeretni fogunk!

Szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk 2016. június 18-ára,

JAKAB SÁNDOR-PÁL
halálának 4. évfordulóján.

Szerettei – Zetelaka

Fájó szívvel emlékezünk 1990. június 18-ára, a csíkszentléleki 

MOLNÁR ANDRÁSNÉ
szül. Csoboth Mária
halálának 30. évfordulóján. Legyen Istentől áldott, csendes pihenése.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Nehéz  elhinni, hogy az, aki valaha mosolyt csalt 
az arcunkra, most könnyeket csal a szemünkbe...

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, nagytata, testvér, 
rokon, szomszéd és jó ismerős, kiváló szakember,

IMRE KÁROLY
nyug. agrármérnök életének 84., boldog házasságának 54. évében hosszú szenvedés 
után csendesen megpihent. Drága halottunk földi maradványait 2020 június 20-án, 
d.e. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkdánfalvi temetőben. 
Nyugalma legyen csendes, emleke áldott!

A gyászoló család – Csíkdánfalva




