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

Zöldségleves
Csirkemell corn flakes bundában

Hasábburgonya
Savanyú uborka

Desszert

Árnika Könyvesbolt
Székelyudvarhely, Kossuth L. u. 13.,

Tel.: 0741–015911.
www.arnikabolt.ro

A HÉT KÖNYVE 

Nagyapám engem
agyonlőtt volna

Jennifer Teege
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Mikor már nem bírtam, mert nagyon fájt minden,/akkor szép csendesen átölelt az Isten.

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk minda-
zokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó testvér, nagybácsi, sógor, koma, 
rokon és jó szomszéd, 

özv. BÁLINT SÁNDOR 

fáradságot nem ismerő, önfeláldozó, munkás életének 83., özvegységének 18. 
évében, 2021. november 4-én, este 6 órakor, hosszú, türelemmel viselt betegség 
után csendesen elhunyt.Drága halottunk földi maradványait 2021. november 9-én, 
délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkmenasági ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Tekintettel a jelenlegi helyzetre, kérjük, részvétüket főhajtással nyilvánít-
sák ki! Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
(5766)

Istenem, tebenned remélek!/Ne hagyd, hogy megszégyenüljek…
Zsolt 25,2

A Gyulafehérvári Főegyházmegye, az alcsík-kászoni főesperesi kerület és 
a rokonság nevében tudatjuk, hogy

FT. FERENCZ IMRE
nyugalmazott plébános

életének 74., papságának 47. évében, 2021. november 6-án, türelemmel viselt, 
hosszas szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. 1948. október 11-én 
született Csíkmenaságon. Tanulmányait szülőfalujában és a gyulafehérvári 
Hittudomány Főiskolán végezte. 1974. június 23-án szentelte pappá Isten szolgája, 
Márton Áron püspök. Papi életének állomáshelyei: Sepsiszentgyörgy – Szent József, 
Katona, Tusnád, Csíkdelne, Madéfalva, Kárpátalja – Aknaszlatina, Nagybocskó, 
Gyertyánliget. Bátos, Mikóújfalu, Csíkmindszent, Sepsibükszád. 2011-től 
betegnyugdíjas éveit Csíkszentkirályon töltötte. Temetése 2021. november 9-én 
12 órától lesz a csíkmenasági ravatalozóból, az érte felajánlott szentmise után, 
a helyi temetőbe, szülei mellé. Kérjük a Jó Pásztort, akit egész életében hűségesen 
szolgált, legyen kegyes bírája, és jutalmazza meg a feltámadás dicsőségével.

Csíkszentgyörgy

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

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

- elhunyt elszállítása és balzsamozása díjmentesen

- 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

KANDALLÓK – KAZÁNOK –
KÁLYHÁK – KÉMÉNYEK

takarítása, tisztítása, gázkémények
ellenőrzése Csíkszeredában

és környékén.
     SZTIKI KÉMÉNYSEPRŐ-COȘAR

SZTIKI PREZSMER SRL.

Tel.: 0745–540250

Istenünk, kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt,
tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt. 

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

MÁTÉ FERENCZ 
fájó szíve életének 79., házasságának 53. évében, 2021. november 6-án megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2021. november 9-én, de. 11 órakor 
helyezzük örök nyugalomra csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Kérjük, részvétnyilvánításukat 
főhajtással fejezzék ki.

A gyászoló család

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

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

özv. BORS GYULA 
szerető szíve életének 84., özvegységének 3. évében, 2021. novem-
ber 4-én, türelemmel viselt, hosszas betegség után megszűnt dobogni. 
Drága halottunkat 2021. november 8-án 14 órakor kísérjük utolsó útjára a Kalász 
negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Csíkszereda
(5700)SZOLGÁLTATÁS

Ács-tetőfedő-bádogos munkálatokat 

vállalunk: tetőfedést cserepes és tra-

pézlemezzel, ácsmunkákat, tetőjaví-

tást, bádogos munkákat stb. Hívjon 

bizalommal, eleget teszünk a követel-

ményének egy megfelelő csapattal, 

garanciát és számlát is biztosítunk, 

anyaggal is rendelkezünk. Tel.: 0757-

430061.

(5313)

Asztalos Ramóna klinikai szakpszichológus a 
Polimed Center rendelőben a következő szol-
gáltatásokat indítja: pszichológiai alkalmas-
sági vizsgálat fegyverviselési engedélyhez, 
pszichológiai szakértői vizsgálat, terápia. 
Programálás telefonon. Tel.: 0748-100554.

(4728)

Mérlegképes könyvelő cégek könyvelését 
vállalja (Székelyudvarhely, Csíkszereda és 
környéke). Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-
253737.

(5292)

Akció a székelyudvarhelyi Polimed Center-
nél: jogosítvány megszerzéséhez szükséges 
orvosi vizsga (I-es kategória) + pszichológia-
vizsga együtt kedvezményesen 250 Ron, va-
lamint a fegyverviseléshez szükséges orvosi 
vizsga + pszichológiavizsga együtt kedvez-
ményesen 300 Ron. Jelentkezni telefonon. 
Tel.: 0748-100554.

(4734)

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos rendel Székelyudvarhelyen: a 
Bethlenfalvi út 3. szám alatti Polimed Cen-
ternél (a Kaufl and mellett), szerdánként 16–
20 óra között. Érdeklődni lehet a következő 
telefonszámon. Tel.: 0741-607670.

(5226)

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíksze-
redában rendel 2021. november 9-én és no-
vember 23-án. Programálás telefonon. Tel.: 
0748-100551.

(5415)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, cserépfor-
gatást, ácsmunkát, bádogos munkát, kerí-
téskészítést stb., anyagot is biztosítunk. Tel.: 
0743-516656.

(5547)

VEGYES

Eladók német, jó minőségű, bontott fa- és 
műanyag termopán ablakok, egy- és kétnyí-
lósok; új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megold-
ható. Árak: 200–2000 lej, mérettől függően 
változik. Tel.: 0742-630838.

(3150)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk, fenyő 
tűzifa, illetve fenyőcándra. Házhoz szállítás, 
felvágás megoldható. Tel.: 0746-369387.

(4797)

Eladó jó, darabos, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa. Nyír - 275 lej/m, bükk - 340 lej/m. 
Szállítás megoldható. Tel.: 0755-970006.

(4935)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 lej), 
10x8 m-es (580 lej), 6x10 m-es (460 lej). 
Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: szilva 
(40 lej/L), barack (50 lej/L), körte (45 lej/L), 
köményes (35 lej/L), agancsnyelű bicska (130 
lej), alumíniumlétrák (420/520/670 lej). Szál-
lítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu.s

(5220)

Eladó bükk méterfa, bükk tűzifa 33 cm hosz-
szúra vágva, hasogatva, valamint vegyes 
méretű, olcsóbb bükkfa bütlések (kandalló-
ba, csempébe való). Érdeklődni lehet telefo-
non. Tel.: 0745-253737.

(5295)

Eladó tégla-beton garázs a csíkszeredai jég-
pálya mellett, a Hősök utcában, ára 4000 
euró, vagy kiadó havi 250 lejért. Érdeklődni 
a 0744-528636-os telefonszámon.

(5331)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk-, csere- és 
fenyőcándra, valamint száraz bükkfavég, 
házhoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

(5388)

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 
350 lej/m, a mennyiség és a minőség garan-
tált. Tel.: 0751-257700.

(5397)




