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Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Betekintés az események mögé

Állat
Eladó levágott házi csirke, Csikkozmáson, Tel. 
0727-815339. (264553)

Eladók 3 hetes hús- és tojócsirkék. Telefon: 
0727-815339. (264665)

Vásárolok pirostarka és kékbelga bika-, illetve 
ünőborjakat. Tel.: 0745-526564. (264699)

Eladó 7 éves herélt ló, kihasználatlanság miatt. 
Irányár: 6800 lej. Telefon: 0741-698863. (264742)

Vásárolunk pirostarka és kékbelga bika-, il-
letve ünőborjakat. Tel.: 0751-973361, 0721-
301586. (264796)

Eladó egy 3 éves pej mén, Csíkkozmás 139. 
szám alatt. Ár megegyezés alapján. Telefon: 
0756-261439. (264800)

Eladó fiatal, nagy tejhozamú tehén, 3 napos bor-
jával. Telefon: 0740-980752. (264801)

Bérbe adó
Kiadó Csíkszeredában frissen felújított csalá-
di ház, igényes lakónak (szoba, konyha, nappali, 
fürdőszoba, karma, pince és nagy füves udvar), 
saját hőközponttal. Komoly érdeklődők jelentke-
zését várjuk. Kiválóan alkalmas irodának is. Tel.: 
0743-034059. 

(264739)

Kiadó Budapesten bútorozott, frissen felújított, 
galériás lakás. Egyetemistáknak kedvezmény. 
Tel.: 0720-019100. (264748)

Felhívás
Várom jelentkezését olyan, pedagógiát végzett 
személynek, aki foglalkozna heti 3 alkalommal 
délelőtt és 2 alkalommal délután , napi 4 órát, 
négy kisgyerekkel ( 1,5; 3; 4 és 5 évesek). Fény-

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó élettárs, édesanya, 
nagymama, dédnagymama, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

Pataki Franciska 
szül. András  

szerető szíve életének 85. évében hosszas betegség után 2017. szeptember 12-én 
megszűnt dobogni. Temetése 2017. szeptember 16-án 10 órától lesz a kászonaltízi 

temető ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család  (264833)

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él és örökre ott marad.” 

(Reményik Sándor)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, rokon, koma, jó szomszéd, 

Vargyas István 

munkás életének 83., házasságának 59. évében, hosszas, de türelemmel viselt 
betegség után 2017. szeptember 11-én 20 órakor csendesen elhunyt. 

Drága halottunk földi maradványait 2017. szeptember 14-én de. 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentgyörgyi Kálvária temető ravatalozójából 

a helyi temetőbe. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 
A gyászoló család – Csíkszentgyörgy  (264812)

Dolgoztál, szenvedtél, mindenkit szerettél. 
A szíved elporlad, de példád megmarad. 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett 
feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, nagynéni, 

szomszéd, rokon és jó barát, 

Bodor Károlyné 
szül. Bodor Erzsébet  

szerető szíve életének 62., házasságának 43. évében, hosszú szenvedés után 
2017. szeptember 12-én 18.30 órakor megszűnt dobogni. 

Temetése 2017. szeptember 15-én 10 órától lesz a Kalász negyedi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család  (264836)

Megállt a drága szív, mely élni vágyott, 
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 

Nélküled üres és szomorú a házunk. 
Nem vársz bennünket ragyogó szemekkel, 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 

De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 

Amíg csak élünk, mi nagyon szeretünk, 
Hiányzol nagyon, soha nem feledünk. 
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, 

Csak te tudod, hogy mennyire szeretünk. 

Szívünk mély fájdalmával, de a JóIsten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, vő, testvér, 

sógor, rokon, koma, szomszéd és jó barát, 

Geréd József 

életének 54., házasságának 32. évében, türelemmel viselt, hosszas betegség után 
2017. szeptember 13-án 7.05-kor csendesen elhunyt. Drága halottunk földi 

maradványait 2017. szeptember 15-én 14 órakor, a gyászmise bemutatása után 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentsimoni temető ravatalozójából. Drága jó 

férjem, édesapánk! Egy dolgos, munkás élet után örök pihenésre tértél. 
Értünk hozott áldozataidért, szeretetedért most, a búcsú pillanatában könnyes 

szemmel mondunk köszönetet, önfeláldozó életed legszentebb emlékünk marad. 
Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott! 

A gyászoló család – Csíkszentsimon  (264835)

Búcsú nélkül mentem én el tőletek, 
Nem búcsúzom, ma is élek köztetek. 

Szíveteket ne eméssze fájdalom, 
Vigasz legyen, hogy örökké álmodom. 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a drága jó gyermek, férj, testvér, 

rokon, szomszéd, barát és jó ismerős, 

Kerekes Zoltán 

szerető szíve életének 50., házasságának 10. évében, 2017. szeptember 12-én 
12 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 

2017. szeptember 15-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Csütörtök este 6 órától imádkozót tartanak 

a csíktaplocai ravatalozóban. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család  (264845)

Elhalálozás

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a felejthetetlen jó férj, rokon és jó barát, 

Biró Béla 
filozófus 

hosszas szenvedés után 2017. szeptember 12-én, életének 91., házasságának 
62. évében elhunyt. Drága halottunkat szeptember 15-én 13 órakor kísérjük 

utolsó útjára a csíktaplocai temető ravatalozójából. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család  (264834)

„Köszönjük neked, Uram, hogy Ő a miénk volt, s az is marad, 
mert aki él szerettei szívében, az nem hal meg, csak távol van...”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, 
hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, 

após, rokon, barát és szomszéd,

Gagyi Adalbert

életének 78., házasságának 55. évében türelemmel viselt betegség után 
2017. szeptember 13-án nemes lelkét visszaadta teremtőjének. Drága halottunk 

földi maradványait 2017. szeptember 15-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Kalász negyedi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

képes önéletrajzokat a stefaniapraid@gmail.com 
email címre várok. (264686)

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. (263923)

Ingatlan
Azonnal beköltözhető, felújított, hőszigetelt 
2 szobás lakás eladó Csíkszeredában. Tel.: 
0749-653359. (264541)

Eladó Csíkszentdomokos központjában, főút 
mellett, a 386. szám alatti családi ház. Köz-
ponti fűtés gázkazánnal, vezetékes víz beve-
zetve, termopán ablakok redőnnyel. Üzlethe-
lyiségnek és megfelelő. Csere is érdekel. Tel.: 
0745-466283. (264820)

Eladó kertes családi ház Tusnádfürdőn, Olt utca 
24. szám alatt (3 szoba, pincelakás), rendezett 
iratokkal. Tel.: 0742-920417. (264842)

Köszönetnyilvánítás
Te is vers vagy című program egyben felemelő és 
gyakorlatias élményeket nyújtott a gyerekeknek. 
Köszönjük a támogatást a Communitas Alapít-
ványnak. Árvák Egyesülete (264843)

Mezőgazdaság
Eladó 2,50 m-es vetőgép, 3-as eke, kultivátor, DF 
165-ös körkasza, összeverő, gabonafelfújó, faőr-
lő gép. Tel.: 0723-011082. (264467)

Eladó apró pityóka, ára: 0,15 lej/kg, köze-
pes 0,25 lej/kg és nagy pityóka 0,50 lej/kg, 
Csíkszépvízen. Telefon: 0744-669334, 0748-
777509. (264650)

Oktatás
Angoltanárnőt keresek 6 éves kisgyerek mellé 
Csíkszeredában. Tel.: 0725-218450. (264738)

A Táncoló Talpacskák Kulturális Egyesület 
várja régi és új baletteseit a 2017-2018-as 
tanévre. Érdeklődni a 0723-307978-as tele-
fonszámon lehet. (264790)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítá-
sát, illetve cserépcserét. Érdeklődni lehet tele-
fonon: 0743-903910. (264048)

A Varázsszőnyeg Kft., Csíkszereda, Decemberi 
Forradalom utca 10. szám alatt, különleges au-
tomata mosógéppel vállal szőnyegmosást, por-
szívózást, centrifugálást, szárítást és illatosí-
tást, illetve el- és visszaszállítást a város terü-
letén. Program: naponta 8-17 óra, szombat 8-12 
óra között. Telefon: 0741-494119, 0746-648420, 
0266-323505. (264420)

Társkereső
47 éves, 160 cm magas, független csíkszere-
dai férfi vagyok. Keresem azt az őszinte, meg-
bízható lányt vagy nőt, aki komoly kapcsola-
tot szeretne. Csíkszereda és környéke előny-
ben. Tel.: 0723-978928. (264601)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi parasztbúto-
rokat, tulipános ládát, tálast, karos padot, tek-
nőt, nagybőgőt, gordont, szifonos üvegeket. Tel.: 
0747-396564. (264649)

Vágómarhát és bárányt vásárolnék. Tel.: 
0745-184962. (264827)

Vegyes
Eladó vegyes tűzifa, illetve vastag, darabos fe-
nyős cándra. Már egy öltől is házhoz szállítjuk. 
Tel.: 0747-959812. (264270)

Eladó első osztályú hasogatott bükk, fenyő és ve-
gyes tűzifa, valamint méterbe vágott bükk és fe-
nyő cándra, bükkfa deszkavégek és vegyes tűzi-
fa, házhoz szállítva. Tel.: 0745-846748. (264573)

Eladó jó minőségű nyír tűzifa, szállítás megold-
ható. Telefon: 0740-292961. (264720)

Eladó jó minőségű, méterbe vágott, hasogatott 
bükk-, nyír, éger-, lucfenyő tűzifa, házhoz szállít-
va. Telefon: 0741-587437. (264752)

Eladó méterbe vágott fenyő tűzifa, valamint szá-
raz, zsákolt, 10 cm-es bükkfacsap. Telefon: 0743-
940033, 0744-483345. (264823)




