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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

BERSZÁN ANDRÁS 
temetésén részt vettek, koporsójához, sírjához virágot hoztak, 
fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben velünk voltak. 

A gyászoló család – Csíkszentmihály

Mély fájdalommal értesültünk volt kolléganőnk, 

HOMPOTH MÁRIA-BEÁTA (PIRI) 
hirtelen haláláról. 
Mély fájdalommal búcsúzik a csíkszeredai telefonközpont munkaközössége.

Bánatosan, mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy 

KOPACZ LÁSZLÓ 
életének 74. évében, házasságának 50. évében, 2021. február 9-én elhunyt. 
Szerettünktől 2021. február 13-án 12 órakor a marosvásárhelyi református temetőben veszünk 
végső búcsút. Hamvait a családi sírba helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott! 

A gyászoló család – Csíkszereda

„Tested pihen az anyaföld mélyében, 
emléked tovább él, szeretteid szívében. 
Áldott szép emléked, míg csak élünk, 
mindörökre szívünkbe zárjuk.” 

Szomorúan emlékezünk 2012. február 14-ére 

SÁNDOR ANNA, szül. DEÁK 
halálának 9. évfordulóján. 
Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Nyugalma legyen csendes! 

Szerettei – Csíkjenőfalva, Csíkszenttamás

Fiúnk sírjánál eltörpül az élet, eljöttünk hát ismét imádkozni Érted. 
Sírodon a virágok emléked éltetik, talán a lelkünk is megnyugszik egy kicsit. 
Várnánk, hogy megszólalj ékesen, mint régen, 
de nem fogja hallani gyarló földi létünk. 
Keserű, sós könnyek folynak az arcunkon, 
ökölnyi gombócok szorongatják torkunkat. 
Lepörögnek előttünk az együtt töltött évek, 
nagy baj, hogy nem vagy köztünk. Kegyetlen ez az élet.  

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2020. augusztus 14-ére 

ISTVÁN LORÁND 
halálának féléves évfordulóján. 
Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 2021. február 14-én, vasárnap 17 órától lesz a csíkmena-
sági templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

A gyászoló család – Csíkmenaság

„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, 
hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. 
Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, 
csak elmentél a halál hosszú útján! 
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, 
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.” 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, rokon, koma, szomszéd, barát és jó ismerős, 

VÁGÁSI SÁNDOR 
életének 69., házasságának 44. évében, 2021. február 11-én, türelemmel viselt betegség után 
csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2021. február 13-án 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkmindszenti ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Csíkmindszent

Elmentél tőlünk egy hideg téli napon, azóta tiéd a csend, a nyugalom. 
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadba. 
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg élünk e földön, nem fogunk feledni. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 12-ére

RÉSZEG BALÁZS 
halálának 2. évfordulóján. 
Lelki üdvéért a megemlékező szentmise 2021. február 12-én 17 órakor lesz 
a madéfalvi Jézus Szíve-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Madéfalva, Csíkdánfalva

Már jött a vég a szívben és erekben, 
de a lélekben még egy vágy maradt: 
Otthon pihenni, vén fenyők alatt, 
a visszahívó, régi rengetegben. Áprily Lajos 

Kegyelettel emlékezünk 2010. február 12-ére 

BOGÁCS KÁROLY 
vállalkozó  
halálának 11. évfordulóján. Hiányzol, pótolhatatlan emléked örökre szívünkben él. 

Családod, unokáid: Boti, Zsombi és Károlyka – Csíkszereda

„Miért fáj a búcsú, ha elválik az utunk, 
most még veled vagyok és boldog minden pillanat. 
Miért fáj a szívem, miért hiába kérdem, 
ha most elmész tőlem, szívem megszakad..” Hompoth Péter, Búcsú 

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér és barát, 

HOMPOTH MÁRIA-BEÁTA (PIRI) 
életének 70., özvegységének 2. napján, 2021. február 10-én örökre eltávozott tőlünk. Szeretett 
elhunytunkat 2021. február 12-én 16 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai, állomás 
melletti régi temetőbe. A temetési szertartás ravatalozás nélküli történik. Drága emléke szí-
vünkben mindig élni fog! 

A gyászoló család – Csíkszereda
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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
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Desszert

Figyelni, segíteni, együttérezni!
FEBRUÁR 11. - A BETEGEK VILÁGNAPJA 
„A mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink
nehezedtek rá...” (Iz 53,4)

Idén, a Betegek Világnapján a szokottnál jobban figyelünk a testi-lelki 
betegségekben szenvedőkre, akiknek száma ugrásszerűen 

megnövekedett a COVID-járvány következtében. A böjti időszak 
küszöbén, amikor az értünk szenvedő Krisztusból kiáradó megtisztító és 

cselekvő szeretetre ösztönző erővel töltekezhetünk, kívánok minden 
testi-lelki betegségtől szenvedőnek türelmet, kitartást és erőt. 

Isten áldása legyen rajtuk, hogy felismerhessék: a megpróbáltatásaikban 
nincsenek egyedül, és szenvedéseik révén teremtik meg a szeretet, 

az odafordulás, a szolidaritás gyümölcseit. Krisztus önfeláldozó szeretete 
vezesse azokat, akik beteg embertársaink szenvedéseinek enyhítésében 

vállalnak kiemelkedő szerepet!

Sófalvi Sándor Szabolcs
Marosszentgyörgy polgármestere

Kiadó bútorozott garzonlakás Csíkszeredában 
március 1-től. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon. Tel.: 0745-289642.

#290785

Családi ház kiadó Csibában; Csíkszereda, Méze-
sek utcája, a Panoráma vendéglő mellett, kert, 
garázs, patak. Tel.: 0722-554059.

#290831

FELHÍVÁS

A Székelypálfalvi Közbirtokosság évi beszámoló 
közgyűlését tartja 2021. február 13-án, szombaton 
11 órától a helyi kultúrotthonban. Amennyiben 
nem lesz határozatképes a gyűlés, 2021. február 
20-án, szombaton 11 órától megismételik.

#290919

Szabad helyek a Caritas Maros megyei idősottho-
nában! A Gyulafehérvári Caritas férfi  és női bent-
lakók jelentkezését várja a búzásbesenyői (Maros 
megyei) Gondviselés Háza Idősek Otthonának 
szabad férőhelyeire. Érdeklődni lehet a következő 
elérhetőségeken: 0732 018 202, 0365 710 147. 

#290758

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász szak-
orvos a Sananova klinikán rendel, Csíksze-
reda, Lejtő utca 2. szám alatt. Hetente egy 
alkalommal (szerda/csütörtök) 15 - 20 óra 
között. Érdeklődni az alábbi telefonszámo-
kon lehet. Tel.: 0749-553853, 0754-838838.

#290441

HÁZTARTÁS

Gyártunk és forgalmazunk hordozható csempe-
kályhákat: melegítőst, főzőst és főzős-melegítőst. 
Tel: 0746-032167.

#290561

Eladók német, új és használt kanapék, egyszemé-
lyes és franciaágyak, bútorok, matracok, mosó-
gépek, mosogatógépek, villanykályhák, gáztűz-
helyek, fagyasztók és hűtők, ugyanitt háztartási 
gépek javítását is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, 
az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#290644

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a Szabók utcában, fé-
lig felújított, 2. emeleti garzonlakás, déli, napos 
oldalon. Beépített terasz, thermopan ablakok-
kal. Ára: 29 000 euró. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0749-349782, 0742-062486.

#290837

Eladó 3 szobás, 70 m2-es, felújított, bútorozott 
tömbházlakás Székelyudvarhelyen, a felső Beth-
len-negyedben, akár garázzsal is. Érdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0740-167950.

#290899

Eladó-kiadó (1 személynek), vagy elcserélhető I. 
osztályú garzonlakással egy 2 szobás, 3. emeleti, 
55 m2-es tömbházlakás Székelyudvarhelyen, az 
alsó Merkúr áruház környékén. Érdeklődni tele-
fonon. Tel.: 0748-960910.

#290917

KÖRNYEZETVÉDELEM

CSÍKMADARAS KÖZSÉG, Fő út 193. szám alatti 
székhellyel értesíti az érdekeltek, hogy Csíkma-
daras Község Általános Rendezési Tervét (PUG) 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stra-
tégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem 
szükséges környezeti vizsgálat elkészítése sem 
természetvédelmi hatásvizsgálat. A döntés alap-
jául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhe-
lyén, hétfő-csütörtökön 8:00-16:30 óra között, 
pénteken 8:00-14:00 óra között. Az érintettek ész-
revételeiket e döntéssel kapcsolatosan a hirdetés 
megjelenésétől számított 10 napon belül nyújt-
hatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt. Tel.: 0266-312.454, 0266-371.313, 
fax: 0266-310.041. A döntéstervezet megtalálható 
az ügynökség internetes oldalán: apmhr.anpm.
ro/Reglementări/Avizul de mediu.

#290935

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kukorica, 1 lej/kg, búza, árpa, zab, rozs, kősó, 
vegyes dara, kukoricadara, napraforgó-pogácsa, 
napraforgómag, szójapogácsa, búzatakarmány-
liszt, 35 kg/42 lej, korpa, 25 kg/27 lej, nagy pityóka. 
Csíkmadaras, Fő út 199. szám. Tel.: 0754-948176.

#290724

Eladó vegyszermentes, bio és téli almafajták, 
natúr almalé, murkos-céklás almalé, feketeribiz-
li-szörp és -bor, házi almaecet, 50 fokos, vegyes 
gyümölcspálinka. Almalének való alma, ké-
résre préselés igényelhető, dinamikus szállítás 
Csíkszeredában és környékére. Érdeklődni Csík-
borzsova 31. szám alatt. Tel.: 0745-475478, 0266-
346347.

#290821

Eladó jó minőségű kerti széna Telekfalván. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0743-774951.

#290897

SZOLGÁLTATÁS

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

#290432

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredában 
rendel 2021. február 9-én és március 2-án. Progra-
málni a 0748-100551-es telefonszámon lehet.

#290604

Dr. Balló István reumatológus szakorvos rendel 
a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelőben. 
Programálás a 0748-100554-es telefonszámon.

#290605

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus szakor-
vos új helyen és új időpontban rendel Székelyud-
varhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám alatti Poli-
med Centernél (a Kaufl and mellett), szerdánként 
16–20 óra között. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon: Tel.: 0741-607670.

#290643

Dr. Beke Noémi szemorvos 2021. februárjától ren-
del a székelyudvarhelyi Polimed Center rendelő-
ben. Programálás a 0748-100554-es és a 0784-
421818-as telefonszámon.

#290663

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

#290808

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termopán 
ajtók, ablakok javítása és karbantartása. Ugyan-
itt rendelhető nyitható szúnyogháló, valamint 
ablakpárkány, illetve ezek átalakítását vállaljuk. 
Tel.: 0741-464807.

#290822

Csíkszeredai cég fuvarozási munkát vállal 5 tonnás, 
billenős kishaszongépjárművel. Tel.: 0744-203859.

#290851

Vállalom gombás házak kezelését, fertőtleníté-
sét, újraépítését, családi házak építését A-tól Z-ig. 
Tel.: 0742-404912.

#290852

Vállalunk cserépforgatást, új cserepezést, födést 
Lindab-lemezzel, melléképületek építését, lam-
bériázást, festést, új kerítések építését, régiek fel-
újítását, bádogmunkát, ereszcsatorna készítését, 
vagy a régi felújítását, kéményszegély készítését, 
anyagot is biztosítunk. Tel:0759-338078.

#290858

Vállalok cserépforgatást, csatornatakarítást, Lindab-te-
tőcserét, új teraszok készítését fából és lemezzel födésü-
ket, szobafestést is saját anyagomból. Tel.: 0751-967479.

#290894

Lakásfelújítást vállalok elérhető áron. Fürdők, kony-
hák átalakítását, megtervezésben és anyagbeszer-
zásben segítek. Csempézést, szigetelést,kartonozást, 
glettelést, festést, parkettázást, víz, villany szerelését 
stb. Kisebb, nagyobb munkák is szóba jöhetnek. Mi-
nőség garantált! Érdeklődni: 0753-680321.

#290912

TELEK

Eladó 11 322 m2 belterület Székelyudvarhelyen, 
a Szentimre utcában, a katonasággal szemben, 
tiszta iratokkal. Irányár: 1300 euró/ár. Érdeklődni 
telefonon. Tel.: 0744-309505.

#290784

VEGYES

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa desz-
kavégek (ára: 560 lej/öltől), valamint bükk-
fa moszt – házhoz szállítás ingyenes. Érdek-
lődni telefonon lehet. Tel.: 0744-937920.

#290743

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 700 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, haso-
gatott bükkfa. Ára: 200 lej/m, házhoz szállítással. 
Tel.: 0751-257700.

#290354

Eladó tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cándra (bükk, 
fenyő), bütlés (bükk), szállítással együtt. Munkát 
vállalok buldoexkavátorral és miniexkavátorral, 
valamint földfúrást gyümölcsfáknak és kerítés-
nek. Tel.: 0743-224045.

#290634

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (110 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m (330 lej). Ugyanitt eladók 
minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), barack (45 
lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű bicska (125 
lej), alumíniumlétrák (360/460/670 lej), autóte-
tő-csomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás meg-
oldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: endybaba@
freemail.hu

#290658

Eladó prémium minőségű Ruf bükkbrikett. Ház-
hoz szállítás ingyenes, ára 850 lej. Nagyobb vá-
sárlás esetén kedvezmény. Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon: Tel.: 0746-369387.

#290752

Eladók kandallóméretre vágott, száraz bükk 
deszkadarabok, valamint 33 cm-es bükk tűzifa és 
40 m bükk méterfa. Házhoz szállítás megoldható 
Székelyudvarhely és Csíkszereda környékén. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#290791

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva, 
ugyanitt kiváló minőségű brikett, 800 lej/tonna, 
házhoz szállítva.A mennyiség és a minőség ga-
rantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 0746-778543.

#290827

Inoxból készült, vegyes tüzelésű, 80 literes für-
dőkazán öntvénykályhával és biztonsági edény-
nyel eladó Csíkszentkirályon. Irányár: 800 RON. 
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 
0743783902.

#290869

Házhoz szállítunk kiváló minőségű, darabos, 25 
cm-re felvágott, félszáraz bükk és cserefa bütlést, 
valamint hasogatott bükkfát és akácfa mosztot, 
Csíkszereda és Gyergyó környéke. Tel:0755-182889.

#290883

Eladó egy 100 literes pálinkafőző üst, kavaró, 
négyszögű kiöntő: 12x12-es, üstkazán fával, hű-
tője 120 literes, inoxból készült. Tel.: 0751-967479.

#290895

Eladó bükkfa házhoz szállítva, valamint fuvaro-
zást is vállalok. Tel.: 0742-322448.

#290907




