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A temető csendje ad nekik nyugalmat, 
Szívünk fájdalma örökre megmarad. 

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz szeretett emlékük. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Fülöp Juliánna 
halálának 6. hetén és 
Fülöp Antal 

halálának 15. évében. 

A megemlékező szentmise 2018. május 18-án, reggel 8 órakor lesz 
a csíkmadarasi templomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Gyermekeik és családjaik  (271655)

Megemlékezés

A temető csendje ad nekik nyugalmat, 
Emlékük szívünkben örökre megmarad. 

Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, 
Adj örök nyugalmat lelküknek a mennyben. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Péter József 
halálának 15. és 

Péter (Aranyos) Gizella 
halálának 6. évfordulóján. 

Drága szüleink, nagyon hiányoztok! Emléketek szívünkben örökké megmarad. 
Lányaitok, Marika, Gabriella és családja, valamint szerető nővéred, Pirike  (271353)

Autó
Eladó 2010-es évjáratú Audi A4. Irányár: 9050 euró. 
Tel.: 0745-619297. (271488)

Állat
Vágnivaló lovakat vásárolok. Ár megegyezés alap-
ján. Tel.: 0758-462001. (270878)

Eladók piros tojótyúkok, Csíkbánkfalva 31. szám 
alatt. Ugyanitt lehet iratkozni előnevelt hús- és to-
jócsirkékre. Telefon: 0744-928418. (271498)

Eladók 1 hetes borjak, lovak, csikók és 120 kg-os 
sertések. Telefon: 0740-750248. (271509)

Eladó 2 db 130 kg körüli disznó, tejjel, gabonával 
tartva, ár: 11 lej/kg. Telefon: 0758-563767. (271552)

Eladó levágott házinevelt húscsirke (2,5-3 kg) Csík-
kozmáson Tel. 0727815339 (271621)

Eladók 7 hetes malacok Csíkszentimrén. Telefon: 
0743-900808. (271652)

Bérbe adó
Kiadók vagy eladók garzonlakások, 2 és 3 szobás 
tömbházlakások Csíkszeredában, valamint kiadók 
kulcsosházak Székelyudvarhely és Csíkszereda 
környékén. Tel.: 0743-267035. (270251)

Kiadó 60 m2-es helyiség Csíkszeredában, a Petőfi 
Sándor utcában, céges tevékenységre. Ára: 4 euró/
m2/hónap. Tel.: 0734-822643 (271618)

Kiadó 28 m2-es helyiség Csíkszeredában, megfe-
lel turkálónak, varrodának vagy irodának, illetve 
kiadók házak pünkösdre Büdösfürdőn, 20-30 sze-
mély részére. Tel.: 0746-346876. (271627)

A Consumcoop Federalcoop Hargita Szövetkeze-
ti Társaság árverés útján bérbe adja a Csíkszere-
da, Villanytelep utca 2. száma alatti ingatlan má-
sodik emeletét, telekkönyvi szám 64955-Csíksze-
reda. Részletek az alábbi telefonszámokon: 0266-
312906, 0740-039564. 

(271646)

Felhívás
***HITEL***Pénzre van szüksége? Mi segítünk! 
Személyi kölcsönök, refinanszírozás (előző hitel 
visszafizetése) gyors elrendezése magánszemé-
lyeknek, akár feketelistásoknak is, 18-70 éves ko-
rig, Csíkszeredában. Összegek: 2500-93 000 lejig. 
Hívjon bizalommal: 0746-421367. 

(271332)

Kötelezettségek nélküli házaspárt keresünk Buka-
restbe, háztartási és kerti munkára. Szállás, ellá-
tás biztosítva. További információk az alábbi tele-
fonszámon: Tel.: 0728-520683. (271432)

Sürgősen gondozónőt keresünk ágyban fekvő beteg 
mellé, Csíkdánfalván. Telefon: 0747-386137. (271478)

A Dea Pet szalon szeretettel várja a kutyusokat a 
Fennsík utca 3. szám alatti kutyakozmetikába. A vá-
ros területén ingyenesen el- és visszaszállítjuk. Elő-
jegyzés a 0743-010464-es telefonszámon. (271515)

A csíkszépívízi állattartó gazdák pásztort keresnek 
a hazajáró tehenek mellé. Tel.: 0743-909838. (271647)

Háztartás
Eladók német, használt kanapék és bútorok, matra-
cok, hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek, mo-
sogatógépek, villanykályhák és gáztűzhelyek, éves 
garanciával, ingyenes házhoz szállítással, 20 km-
es körzetben. Megtalál Madéfalván és Gyimeskö-
zéplokon, mindkét helyen az állomással szemben. 
Tel.: 0748-913384. 

(271253)

Ingatlan
Eladó 3 szobás, III. emeleti, saját hőközponttal ren-
delkező tömbházlakás Csíkszeredában, a Temesvá-
ri sugárúton. Tel.: 0741-053878 (271561)

Eladó Csíkszeredában, a központi park mellett egy 
165 m2-es alapterületű emeletes családi ház, üz-
lethelyiségekkel, melléképületekkel, udvarral. Tel.: 
0036-30-8547174. (271650)

Mezőgazdaság
Eladó zab nagyobb mennyiségben, ára: 0,80 lej/kg, 
korpa 25 kg/20 lej, kősó 0,70 lek/kg, árpa, rozs, 
kukorica, darafélék, napraforgó-pogácsa 0,80 lej/
kg, Csíkmadaras, Főút 199. szám alatt, Tel.: 0745-
619198. (271494)

Több méretű és típusú forgatók eladók, valamint 3 
méteres, 21 soros vetőgép. Telefon 0756-257.847
 (271588)

Eladó Fahr kombájn 2 méteres asztallal, jó állapot-
ban. Telefon: 0746-328940. (271602)

Oktatás
Akkreditált virágkötő képzést szervezünk Csík-
szeredában. Honlap: www.formatoronline.ro 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Tel.: 
0744-856811. (271351)

Szolgáltatás
Tetőfedő-bádogos munkálatokat vállalok, bármi-
lyen típusú ereszcsatorna készítését és javítását, 
illetve cserépcserét. Lambériafestést, külső faele-
mek festését is vállalom. Érdeklődni lehet az aláb-
bi telefonszámon: 0743-903910. (270942)

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, ásást (víz-, 
gáz-, villany-, szennyvízvezetést, alap), betontö-
rést és földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics, tusnádi homok és termőföld-
szállítást. Tel.: 0744-522026. (271177)

Kérésre házhoz szállítunk bármilyen építkezési 
anyagot (betonkavics, homok, törtkő, fa), valamint 
tűzifát (bükk, fenyő, vegyes) 1-8 tonna között. Tel.: 
0744-763491. (271425)

Vállalom gombás házak kezelését, fertőtlenítését, 
felújítását, valamint családi házak építését, felújí-
tását. Tel.: 0742-404912. (271500)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését 
természetes kőből, márványból, gránitból, ande-
zitből, mozaikból, kriptakészítést, alap öntését, 
kopjafák faragását, kovácsoltvas kerítés készíté-
sét, régi sírkövek felújítását, betű, szám bevésé-
sét Csíkszeredában és környékén, elérhető áron. 
Tel.: 0752-386256. 

(271615)

Telek
Eladó panorámás, 1200 m2-es beltelek Csíkszere-
dában, a Tanorok utcában, rendezett telekkönyv-
vel. Tel.: 0744-396814. E-mail: tilly.magyar@
gmail.com (271371)

Vásárolnék
Azonnali fizetéssel vásárolok régi parasztbútoro-
kat, kályhákat, teknőket, szifonos-, befőttes üvege-
ket, nagybőgőt, gordont, régi csűrt, kőitatót, ráfos 
kereket. Tel.: 0747-396564. (271523)

Vegyes
TAVASZI AKCIÓ NEMESVAKOLATRA! Minőségi, ma-
gyarországi nemesvakolat 25 kg-os veder 98 lej, 50 
árnyalatban ingyen színezve, ingyenes szállítással. 
Kapható a csíkszeredai COMCOLOR festékboltok-
ban. Tel.: 0752-190260. (270650)

Eladó hasogatott, méterbe vágott bükk tűzifa; 30 
cm-re vágott bükk tűzifa, valamint rövidre vágott 

bükk deszkadarabok. Házhoz szállítás megoldható. 
Tel.: 0745-253737. (270991)

Eladó bükk és tölgyfa bütlés, 10-20-30 cm-es dara-
bokban. Rendelhető bükkfamoszt (fűrészpor). Tel.: 
0744-937920. (271466)

Eladó első osztályú bükk, csere- és fenyőcándra, 
valamint száraz bükkfavég, házhoz szállítva. Tel.: 
0745-846624, 0756-213116. (271535)

Száraz fenyő tűzifa és cserefa cölöpök eladók. Tele-
fon: 0740-827415. (271576)

Eladó egy 7 fiókos, A-kategóriás Arctic fagyasztó, 
centrifuga, háziszőtt szőnyeg, 20-30 literes fazék, 
lábas fedővel, zsírosbödönök, 100 literes műanyag 
hordó, kicsi teknő, ruháskosár, gyúródeszka stb., 
valamint egy kitűnő állapotban lévő Daewoo Matiz 
személygépkocsi. Tel.: 0747-647314. (271613)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükk-, illetve nyír 
tűzifa. A házhoz szállítás ingyenes. Telefon: 0746-
369387. (271624)

Eladó jó minőségű, hasogatott és hasogatatlan ve-
gyes tűzifa (nyír, bükk, csere, gyertyán). A meg-
egyezett ár tartalmazza a házhoz szállítást is. Tele-
fon: 0740-292961. (271630)

Eladó I. osztályú nyírfa, ára: 850 lej/öl, valamint 
vegyes tűzifa (csere, nyír, bükk), ára: 950 lej/öl. 
Az ár tartalmazza a szállítást is. Telefon: 0742-
590269. (271631)

Csíkszék napilapja

Miért jó ez önnek?

Mert az egész család olvashatja.
Közélet, sport, gazdavilág, apróhirdetés...




