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„Ne félj, mert megváltottalak 
Neveden szólítottalak, enyém vagy!”
Ézs. 43,1

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akartában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, feleség, édesanya, 
nagymama, anyós, anyatárs, rokon, szomszéd és jó barát,

PÉTER ISTVÁNNÉ
szül. Dakó Márta

életének 63., boldog házasságának 40. évében, 2021. február 18-án, türelemmel 
viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi ma-
radványait 2021. február 20-án 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkrákosi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család

Végsőt dobbant a szív, az élet véget ért, 
angyaloknak szárnyán a lelke békességbe ért. 
Az Úr hívó szavára ő belépett az örök hazába. 
Szívünkben te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét, 
áldd meg Atyánk, s mi köszönjük, 
hogy ő lehetett az édesapánk. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédtata, testvér, após, apatárs, sógor, 
rokon és jó szomszéd,

CSÁSZÁR ÁRPÁD 

életének 90. évében, özvegységének 5. évében, 2021. február 17-én csendesen 
elhunyt. Drága halottunkat 2021. február 20-án, de. 10 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkmadarasi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 

A gyászoló család
291049

Imádtad családod, mindenkit szerettél, az volt boldogságod, ha örömet szereztél. 
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, annyira féltettünk, de legyőzött a halál. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, anyós, rokon, szomszéd, 

PRÁZSMÁRI OLGA 
szerető szíve életének 89. évében megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2021. február 20-án, szombaton 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a református egyház szertartása szerint, a belvárosi 
református ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család - Székelyudvarhely
291052
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Székelyudvarhely, Bethlen Gábor 40.
Tel.: 0740-094440, 0266-213041

Zöldségleves
Sertéspörkölt
Krumplipüré

Savanyú uborka
Desszert

A Csíkszentmártoni Burgabotek M.T. eladásra kínál: 

1. Emeletes épület, 256 négyzetméter alapterülettel, 

irányár: 150.000,00 lej.

Cím: Csíkszentmárton község, Csíkszentmárton falu, 

218. házszám, Hargita megye 

2. Egyszintes épület (volt pékség), 242 négyzetméter alapterülettel, 

irányár: 150.000,00 lej. 

Cím: a Burgabotek M.T. székhelyén, Csíkszentmárton község, 

Csekefalva falu, 83. házszám, Hargita megye 

3. Raktárépület, beépített 100 négyzetméter alapterületű 

hűtőkamrával együtt, összesen 160 négyzetméteres alapterülettel, 

irányár: 250.000,00 lej.

Cím: a Burgabotek M.T. székhelyén. 

Érdeklődni lehet a 0744–541060-as telefonszámon. 

VÉGKIÁRUSÍTÁS az alábbi, készleten levő termékek a volt Confex Jakab, 

Ida Impex, Leather Word cégeknél.

- Késztermékek - férfi, női bőrkonfekció 

- Alapanyagok - bőr és mellékanyag

- Bőröndök, női táskák, pénztárcák, kalapok, bőrövek

- Különböző ipari varrógépek 

- Javítást igénylő elgázasító kazán

- Kis értékű leltári tárgyak

A termékek megtalálhatók: Székelyudvarhely, Vár utca 5. szám alatt .

Amíg a készlet tart!

LICHIDARE STOC al produsele din stocul fostei firme Confex Jakab, Ida Impex, Leather Word.

- Produse finite - îmbrăcăminte confecționată din piele pentru bărbați și femei

- Materii prime-piele și auxiliare

- Valize, genți pentru femei și bărbați, pălării, curele din piele

- Diverse mașini de cusut industriale

- Cazan de gazificare ARKAN cu mici defecțiuni de reparații

- Diverse obiecte de inventar

Produsele pot fi găsite la Odorheiu Secuiesc, strada Cetății nr. 5.

În limita stocurilor disponibile!

Figyelem

Atenţie

Tel.: 0744–593038.

Gyártunk és forgalmazunk hordozhatós csem-
pekályhákat: melegítőst, főzőst és főzős-me-
legítőst. Tel.: 0746-032167.

#290561

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Ugyanitt sífelszerelések 
is kaphatók. Érdeklődni: Székelyudvarhely, 
Szent János utca 38. szám alatt. Tel.: 0744-
539487; 0744-782879.

#290941

Eladók automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirlpool, 
Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasztók 1 év 
garanciával. Régi mosógépet, hűtőt beszámí-
tunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek javítását, 
háznál is. Székelyudvarhely, 1918. december 
1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal szemben). 
Tel.: 0266-219825; 0722-495625; 0722-626495.

#291018

INGATLAN

Eladó 3 szobás, 70 m2-es, felújított, bútorozott 
tömbházlakás Székelyudvarhelyen, a felső 
Bethlen-negyedben, akár garázzsal is. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0740-167950.

#290899

Eladó Csíkszeredában 4. emeleti, 3 szobás la-
kás a Brassói út 9. szám alatt. Nemrég felújí-
tott, zárt udvari tömbházlakás. Érdeklődni a 
0746-044276 számon lehet.

#290995

Eladó Csíkszereda központjában, a Decemberi 
forradalom utcán 74 m2-es, 4 szobás, magas-
földszinti, I.osztályú, 16 m2-es pincével ellá-
tott tömbházlakás. Tel.: 0744-568598.

#291045

MEZŐGAZDASÁG

Eladó kerti szénabála, 270 db, valamint 60 db 
sarjúbála. Csíkkozmás 238. szám alatt. Tel.: 
0727-707583

#291016

SZOLGÁLTATÁS

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíkszeredá-
ban rendel 2021. február 9-én és március 2-án. 
Programálni 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

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#290808

Vállalunk cserépforgatást, új cserepezést, fö-
dést Lindab-lemezzel, melléképületek építé-
sét, lambériázást, festést, új kerítések építését, 
régiek felújítását, bádogmunkát, ereszcsator-
na készítését vagy a régi felújítását, kémény-
szegély készítését, anyagot is biztosítunk. Tel.: 
0759-338078.

#290858

Lakásfelújítást vállalok elérhető áron. Für-
dők, konyhák átalakítását, megtervezésben és 
anyagbeszerzésben segítek. Csempézést, szi-
getelést, kartonozást, glettelést, festést, par-
kettázást, víz, villany szerelését stb. Kisebb-
nagyobb munkák is szóba jöhetnek. Minőség 
garantált! Érdeklődni: 0753-680321.

#290912

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-
kád-zománcozást, parkettcsiszolást, házak 
színezését, valamint teljes körű lakásfelújí-
tást. Telefon: 0742-851062.

#290918

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

#290852

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Termo-
pán ajtók, ablakok javítása és karbantartása. 
Ugyanitt rendelhető nyitható szúnyogháló, 
valamint ablakpárkán, illetve ezek átalakítá-
sát vállaljuk. Tel.: 0741-464807.

#290822

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

#290991

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. Tel.: 0741-
607670.

#290997

TELEK

Eladó Bikafalván 22 ár közművesített beltelek; 
aszfaltút, városi vízvezeték, 3 fázis van (gáz, 
kanalizálás folyamatban). Vonatállomás a 
faluban, főúthoz közel. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0744-559895.

#291056

VÁSÁROLNÉK
Kaszálót vásárolnék Csíkszentsimonban és 
Csíkszentimrén. Tel.: 0743-398490

#291017

Vásárolok 10 ár, házépítésre alkalmas belte-
rületet Taploca, Zsögöd vagy Csíkszentkirály 
környékén. Tel.: 0720-031397

#291044

VEGYES
Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 700 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 200 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#290354

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

#290634

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa 
deszkavégek (ára: 560 lej/öltől), vala-
mint bükkfa moszt – házhoz szállítás in-
gyenes. Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 
0744-937920.

#290998

Eladó prémium minőségű Ruf bükkbrikett. 
Házhoz szállítás ingyenes, ára 850 lej. Na-
gyobb vásárlás esetén kedvezmény. Érdeklőd-
ni 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. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-
253737.

#290791

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vág-
va, ugyanitt kiváló minőségű brikett, 800 lej/
tonna házhoz szállítva.A mennyiség és a mi-
nőség garantált, Csíkszereda környékén. Tel.: 
0746-778543.

#290827

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

#290883

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (115 lej), 8x5 
m-es (185 lej), 12x6 m-es (300 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), autótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szál-
lítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu

#290975

Eladó száraz, 20-30 cm-re vágott, első osztályú 
bükk tűzifa, min. 8, max. 10 méter mennyiség 
kiszállítással. Tel.: 0741-670627.

#291033

Emlékük örökké élni fog!

20lejtől/ megjelenés

gyászjelentő




