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ElhalálozásElhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, 
édesapa, sógor, koma és jó barát, 

Antal Tivadar 

életének 48., házasságának 13. évében, 
2017. április 19-én tragikus körülmények között elhunyt. Drága halottunk földi 

maradványait április 22-én, szombaton délelőtt 10 órakor helyezzük nyugalomra 
a gyimesi kontumáci kápolnától a helyi temetőbe. 

A gyászoló család 
(260620)

Szenvedő Jézus keresztjéből 
egy picike neked is jutott, 

egy pillanat, s megállt a szíved, 
melyben nem volt más, 
csak jóság és szeretet. 

Arany volt a szíved, munka az életed, 
Isten hívott, mert nagyon szeretett. 

Isten akaratát elfogadva, de a feltámadás reményében megnyugodva, szomorú 
szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a fáradságot 

nem ismerő, szerető drága feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, 
anyatárs, sógornő, rokon és jó szomszéd, 

Péter Imréné 
szül. Boldizsár Irén 

önfeláldozó életének 69., házasságának 45. évében, 
2017. április 19-én este, türelemmel viselt betegség után nemes lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2017. április 22-én 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmiklósi ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Drága jó feleségem, édesanyánk, nagymamánk! Köszönjük a sok gondoskodást, 
áldozatos munkádat és szeretetedet, amivel családodat körülvetted. 

Szívünk mély fájdalmával kísérünk utolsó utadra. Minden jóságodért a Jóisten 
adjon neked csendes pihenést! Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család 
(260604)

„Nekünk felfoghatatlan, hogy egyik nap még itt van,
Még beszél, jár, simogat, másnap pedig az űr csak, ami marad.

Nekünk felfoghatatlan, hogy született, itt volt, 
s távozott, csak az emléke él, mit maga után hagyott. 

De emléke él és élni fog, míg az én szívem e földön még dobog. 
Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját s minden gesztusát. 
Őrizzük a mozdulatait, mely bennünk él mind a mai napig, 

őrizzük a felénk közvetített gondolatait, a nekünk elsuttogott szavait. 
Mert nem halt meg ő, még mindig él nekünk, 

Csak messze távozott, hol meg nem érinthetjük.” 

Összetört szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a szeretett, drága jó gyermek, jó testvér, unoka, unokatestvér, nagybácsi, 

rokon, keresztgyermek, jó szomszéd és jó barát, 

ifj. Varga Sanyika 

szerető szíve életének 20. évében, 
hosszas, de türelemmel viselt betegség után, 2017. április 19-én 

14.45 órakor utolsót dobbant. Drága halottunk földi maradványait 2017. április 22-
én 10 órától helyezzük örök nyugalomra a csíkmenasági 

ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Drága jó gyermekünk, testvérem, unokánk, unokatestvérünk és rokonunk! 
Halálod gyászba borította szívünket, nincsenek szavaink, csak könnyeink 

hullanak. Itt hagytál örökre, aki a legdrágább kincsünk voltál, 
szívünkben megőrizzük emlékedet, amíg élünk, soha el nem feledünk. 

Fájó szívvel búcsúzunk tőled, Isten veled! A gyászoló család 
(260583)

Üres az udvar, csendes a ház, 
Mert nincs többé a drága édesapánk.
 Két keze munkáját mindenütt látjuk, 

Áldott szép emlékét a szívünkbe zárjuk. 
Elhagytál minket, akiket szerettél, 

Legyen áldott a föld, ahová megpihenni tértél. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, testvér, após, 
apatárs, rokon és szomszéd, 

Bilibók Imre

 szerető szíve életének 81., özvegységének 4. évében, 
2017. április 19-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 

2017. április 22-én 9 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkajnádi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt 

egy órával fogadunk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló családja 

(260595)

Felhívás
Pontos és átfogó kimutatások: szív, érrendszer, 
idegrendszer, gyomor, máj, epe, bélrendszer, ve-
se, tüdő, hasnyálmirigy, pajzsmirigy, PH érték, 
csontsűrűség, reumaindex; allergiák; vitaminok, 
ásványok; prosztata, nőgyógyászati értékekről 
valamint álmatlanság kezelése! Ára felnőtteknek 
59 lej, kisgyerekeknek 29 lej! Hátgerinc problé-
mák, keringési rendellenességek, reumás pana-
szok, derék-, térd-, váll- és lábfájdalmak esetén 
termo-akupresszúrás kezelést is végzünk, ára 25 
lej / 40 perc! Hajhagymák mikroszkopos vizsgá-
lata és hajhullás szervi okának kimutatása 55 lej. 
Időpontkérés telefonon: Tel.: 0748104048 

(258697)

Dr. Eremia-Antal Erika bőrgyógyász szakorvos 
a Sananova klinikánál rendel 2017. április 12-
től, Csíkszereda, Lejtő utca 2. szám alatt, min-
den szerdán 16-18 óra között. Érdeklődni az aláb-
bi telefonszámokon: Tel.: 0266-316316, 0754-
838838 

(260369)

Gyerekfelügyeletre keresünk megbízható, vidám, 
pozitív személyt. Érdeklődni 10-18 óra között. Te-
lefon: 0749-504096 

(260439)

Háztartás
Eladók német, használt hűtőszekrények, vitrines 
hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, kanapék és rusztikus bútorok, 1 
éves garanciával, ingyenes házhoz szállítással. 
Megtalál Madéfalván, az állomással szemben és 
Gyimesközéplokon, az állomással szemben. Tel.: 
0748-913384 

(260526)

Ingatlan
Panorámás beltelek Csíkszeredában, az új osz-
tásban, a Tanorok utcában. Tel.: 0744-396814 
E-mail: tilly.magyar@gmail.com 

(260110)

Eladó 3 szobás, II. emelet, felújított tömbházlakás 
Csíkszeredában, a Jégpálya negyedben, 65 m2-
es, keleti fekvésű, világos, tágas konyhával, sa-
ját hőközponttal, nagyon jó állapotú. Irányár: 40 
000 euró. Tel.: 0747-115450 

(260241)

Eladó hétvégi ház Málnásfürdőn, az újonnan épí-
tett gyógykezelői bázis szomszédságában. Irány-

ár: 15 500 euró, beszámítok személyautót és me-
zőgazdasági gépet is. Tel.: 0748-809556 

(260250)

Eladó Csíkszépvízen, mellékutcában, aszfalto-
zott út mellett 1500 m2-es telek, 90 m2 lakófelü-
let. Bevezetve víz, gáz, kanalizálás, központi fű-
tés gázkazánnal és vízteres kandallóval, 45 m2-es 
dupla garázs. Telefon: 0744-440588. 

(260423)

Eladó Madéfalván családi ház (4 szoba, előszo-
ba, konyha, fürdő, pince), melléképületekkel, 8 
áras beltelekkel. Tel.: 0753-722214, 0036-20-
4671401 

(260425)

Eladó 2 szobás tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Tető utca 12/3 szám alatt. Irányár: 34 000 euró. 
Tel.: 0756-648243, 0757-630042 

(260542)

Megválnánk 90%-ban elkészült, új építésű 
madéfalvi házunktól. Hasznos felülete 135 m2, 
víz, villany (3 fázis), központi fűtés (padlófűtéssel 
is), 10.5 ár területtel. Beszámítok tömbházlakást. 
Irányár: 69 000 euró. Tel.: 0746-012220 

(260577)

Eladó Csíkszeredában, a Somlyó utcában egy 10 
áras terület, rajta egy házzal. Tel.: 0266-314138
 

(260580)

Eladó felújított, kétszobás, földszinti tömbházlakás 
a Nárcisz sétányon saját hőközponttal, termopán 
ablakokkal, tágas ablakozott terasszal, részben bú-
torozva. Tel.: 0747-265720 

(260614)

Mezőgazdaság
Eladó búza, Bella Roza és Jelly ültetnivaló és 
apró pityóka, valamint berbécs bárányok. Tel.: 
0722-234992

Eladó 2,50 m-es körborona vetőgéppel, 2,50 
m-es vetőgép, 2,50 m-es kultivátor, 4 soros 
kukoricavetőgép, 2-es forgóeke, 2-3-as sima eke, 
krumplipergető móriska, krumpliválogató, 400 
literes permetező, 160-as körkasza, gabonafel-
fújó, műtrágyaszóró, 3 fejes krumplihúzató, 380 
V-os fejőgép. Tel.: 0723-011082 

(260212)

Eladó frissen válogatott, Sante és Laura vetőmag 
krumpli, ára: 0,30 lej/kg, vetőmag árpa 0,80 lej/
kg és búza 0,70 lej/kg, Csíkszentmiklóson. Tele-
fon: 0741-105111 

(260343)

Eladó tavaszi vetőmag: tritikálé, búza, árpa, zab 1 lej/
kg, tisztított bükkönyborsó 4,5 lej/kg, takarmány 
gabonafélék: kukorica, búza 0,80 lej/kg, árpa 0,85 
lej, kősó 0,60 lej/kg, korpa 25 kg/18 lej, veresliszt 
30 kg/27 lej, vetőmag pityóka 0,45 lej/kg, Csíkma-
daras, főút 199. szám alatt. Tel.: 0745-619198 

(260472)

Eladó 150 kg ültetnivaló Jelly fehér pityóka, 0,30 lej/
kg, fekete borsó 2 lej/kg és őszi tritikále 0,70 lej/kg, 
Csíkszentkirályon. Telefon: 0753-910434 

(260503)

Eladó egy 5 éves tehén, ikerborjaival együtt, 
valamint 50 db lucernás bála. Telefon: 0751-
096776 

(260530)

Eladó új, állatvontatású pityókakapáló-gép. Tele-
fon: 0266-326685 

(260535)

Eladok vagy kölcsönadok Laura és Sante vető-
mag burgonyát, Csíkkozmáson. Telefon: 0727-
707583 

(260575)

Oktatás
A Company Grup Pază Kft. fegyverismereti tan-
folyamot (curs de arme) szervez (engedély szám: 
AC/1405/2017), Csíkszereda Nagyrét utca 20. 
szám, B lépcsőház, 2-es lakrész alatti székhe-
lyén. A tanfolyam időtartama 40 óra. Beiratko-
zás a cég székhelyén 8-14 óra között. Részvéte-
li feltételek: erkölcsi bizonyítvány (certificat de 
cazier judiciar), minimum általános iskolai vég-
zettség, családorvosi igazolás, hogy részt vehet 
ezen a tanfolyamon. Tel.: 0266-241656, 0745-
110891, 0745-313678, 0743-591282 

(260613)

Szolgáltatás
Vállalunk kisgépekkel földmunkát, ásást (víz-, 
gáz-, villany-, szennyvízvezetést, alap), betontö-
rést és földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, tusnádi homok és termő-
föld-szállítást. Tel.: 0744-522026 

(260077)

Vállalok lakásfelújítást, átalakítást, csempézést 
(fajánszozást) kedvező áron. Telefonszám: 0743-
995 858 

(260126)

Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármilyen 
típusú ereszcsatorna-készítést és -javítást, illetve 
cserépcserét. Telefon: 0743-903910 

(260170)

Minikotróval földmunkát vállalok (csatorna-, víz-, 
villanybekötés, alap, pinceásás, oszloplyukfúrás, 
betontörés), valamint sóder, homok, földszál-
lítást 3,5 tonnás billenős autóval. Tel.: 0745-
055647 

(260395)

Vállalunk kádzománcozást, szobák, fürdők fel-
újítását, átalakítását, gipszkartonozást, csem-
pézést, parkettázást, szigetelést, festést, 
glettelést, nemesvakolást stb. Telefon: 0753-
680321 

(260541)

Telek
Eladó Csiba központjában 5 ár építésre alkalmas, 
bekerített terület, reális áron. Tel.: 0748-404101
 

(260363)

Eladó 24 áras, építésre alkalmas bekerített belte-
rület 22 m2-es nyaralóval, Csíkszereda központ-
jától 6 km-re, Csíkcsomortánban, rendezett ira-
tokkal. Víz-, villanyhálózat, kanalizálás a telekha-
táron, gázvezeték a közelben. Tel.: 0752-194371
 

(260424)

Eladó 2000 m2-es beltelek Csíksomlyón, a 
Nagymező úton, rendezett iratokkal. Tel.: 0751-
817094, 0036-30-5969051 

(260601)

Vegyes
TAVASZI AKCIÓ NEMESVAKOLATRA! Minőségi, ma-
gyarországi nemesvakolat 25 kg-os veder 98 lej, 
50 árnyalatban ingyen színezve, ingyenes szállí-
tással. Kapható a csíkszeredai Comcolor festék-
boltokban. Tel.: 0752-190260 

(260107)

Eladó gumiszerelő műhely Csíkszeredában. Tel.: 
0744-696159 

(260482)

Eladó betonkavics, tusnádi homok, sápaanyag, 
alapnak megfelelő kő, feketeföld, házhoz szállít-
va, 2-15 tonna között. Tel.: 0748-092133 

(260529)

Csíkszereda környéki faluban átvennék vegyes-
üzletet vagy üzletnek való kiadó helyiséget. Tel.: 
0752-061942 

(260555)

Eladó jó minőségű juhsajt, ára: 15 lej/kg, a szállí-
tás megoldható. Telefon: 0747-557491 

(260554)
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