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„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, ál-
mok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” (Juhász Gyula) 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. május 28-ára,

SIMON BÁLINTNÉ, szül. Petres Éva

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. május 
26-án, kedden 17 órakor lesz a csíkszentkirályi plébániatemplomban. Akik szerették 
és ismerték, gondoljanak rá, és mondjanak el érte egy imát. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszentkirály

A búcsúszó, amit nem tudtál kimondani, elmaradt,
de emléked a szívemben örökre itt maradt.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2019. május 25-ére,

BIRÓ JÓZSEF

halálának első évfordulóján. Az érte emlékező szentmise május 23-án, szombaton 
19 órakor lesz bemutatva a csíkjenőfalvi templomkertben. Aki ismerte és szerette, 
gondoljon rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló felesége és szerettei – Csíkjenőfalva

Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. 
Nyugodjál csendesen, legyen békes álmod,
emléked szívünkben él és örökre élni fog.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
2018. május 24-ére,

CSÁSZÁR ATTILA

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes !

Szeretettei – Csikszereda és Csikrákos

Mint gyertyaláng, lobban el az élet, mint egy gyors folyó, rohannak
az évek. A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresni, aki nincs már.

Fájó szívvel emlékezünk

SZABÓ LÁSZLÓ

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – felesége Beáta, lánya Mária

Fájdalommal emlékezünk 2007. május 22-ére,

SZABÓ LAJOS (LACI)

halálának 13. évfordulóján. Őrködj e drága sír felett Istenem, hogy 
csendes álmát ne zavarja semmi sem. Fáj, hogy nem vagy köztünk 
többé, de szívünkben élni fogsz örökké.

Bánatos felesége, 2 fia, menye és unokája Klaudia - Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
1995. május 24-ére

CSÁKA FERENC

halálának 25. évfordulóján. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel!

Felesége, gyermekei, unokái – Székelyudvarhely, Városfalva, Kányád,
Homoródszentpéter, Homoródszentmárton

Örök álmodat őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökre élni fogsz,
mert hiányzol nagyon.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. május 22-ére,

BŐJTE IRÉN-ANNA (MIKLÓS)

halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszentimre-Budapest

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

Megrendült fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, szerető testvér, aggo-
dó nagymama, nagynéni, rokon,

GAL MAGDOLNA

életének 87. évében, május 19-én eltávozott szerettei köréből. Drága halottunk 
földi maradványait május 22-én, ma 14 órától helyezzük örök nyugalomba a Kalász 
negyedi temetőbe. Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott!

Szerettei – Csíkszereda

“Ez a földi élet csak egy futó kaland, elbúcsúzni időm talán nem is 
maradt. Ha síromnál jártok, hozzatok egy szál virágot,
hisz a szívetekből tudom, hogy hiányzom. Szeressétek egymást
s összetartsatok, hisz lélekben én is veletek vagyok. Ha gyötör
az élet sose csüggedjetek el, hisz az Isten fentről titeket is fi gyel.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk hogy, a drága jó édesapa, nagyapa, após, apatárs, rokon, szomszéd és jó 
ismerős

LÁSZLÓ GÉZA

életének 65., özvegységének 6. évében, 2020. május 18-án váratlanul elhunyt. 
Drága halottunkat 2020. május 22-én délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
kadicsfalvi temetőben, a református egyház szertartása szerint. A jelenlegi helyzetre 
való tekintettel, megkérünk mindenkit, hogy otthonaikban emlékezzenek meg 
elhunyt szerettünkről! 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

„Nincs halál, és nincsenek halottaink, mindenki él, csak nem itt, hanem ott.
Továbbment, átköltözött, akit szeretsz, az van.” (Müller Péter)

Sok emlékkel, fájó szívvel emlékezünk a csíkszentdomokosi születésű,

MÁRTON ERZSÉBET (BÖZSI MAMA)

halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda

Ez a földi élet csak egy futó kaland, elbúcsúzni idő nem is maradt. 
Üres, sivár a helye, az élet derűje is elszállt vele.
Utána égő könny fakad, mint árny, csak emléke maradt.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
2018. május 22-ére

GEGŐ IMRE

halálának 2. évfordulóján.
Szerettei és családja – Borzsova

Elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz, soha nem feledünk,
amíg élünk, velünk maradsz. Megállunk a sírod mellett
és könnyezünk, milyen jó lenne, ha itt lennél velünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2014. május 26-ára

BÁLINT JÁNOS GÁBOR

halálának 6. évfordulóján. A megemlékező szentmise május 24-én, reggel 9 órakor 
lesz a Szent Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes! 

Szerető családja – Csíkszereda

Szomorú szívvel és imával emlékezünk,

ÖZV. SZABÓ FERENCNÉ
szül. Vaszi Irén

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. május 24-én 9.30 órakor lesz a 
csíkpálfalvi templomkertben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkpálfalva

Szomorú szívvel emlékezünk 2000. május 24-ére,

BENEDEK MATILD

halálának 20. évfordulóján.
Szerettei – Csíkszereda, Csíkszentkirály, Ditró
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mérlegkezelői, valamint adminisztrációs munkakörbe 

keres jelentkezőt, azonnali kezdéssel.
Elvárások: XII.osztály, középfokú számítógépes alapismeretek,

B-kategóriáju jogosítvány, alapfokú román nyelvtudás, 
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Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését természetes kőből, márványból, 
gránitból, andezitből, mozaikból, kripta-
készítést, alap öntését, kopjafák faragá-
sát, kovácsoltvas kerítés készítését, régi 
sírkövek felújítását, betű, szám bevésését 
– Csíkszeredában és környékén, elérhető 
áron. Tel.: 0752-386256.

#287058

TELEK

Eladó 53,9 ár kaszáló Székelyudvarhelyen, 
a Paprakottyában, tiszta telekkönyvvel. 
Ára: 400 euró/ár. Érdeklődni telefonon. 
Tel.: 0744-309505.

#286997

Eladó 8 ár beltelek Felsőboldogfalván, 
tiszta telekkönyvvel, csendes környezet-
ben. Tel.: 0745-176255.

#287059

VÁSÁROLNÉK

Vásárolnék magyar és román alkotóktól 
festményeket, szobrokat, tulipános búto-
rokat, órákat, népi kerámiát, 1900 év előtti 
könyveket, 1900 év előtti bútorokat stb. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0757-716036.

#286850

VEGYES

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 
220 lej/m, házhoz szállítással. Tel.: 0748-
603802.

#286738

Eladó első osztályú, bükk méterfa és 33 
cm-re vágott bükkfa palettán, valamint 
bükkfa bütlések azonnal tüzelhető mére-
tűre vágva (bükk deszkadarabok és bükk- 
cserefa bütlések). Tel.: 0745-253737.

#286864

Eladó első osztályú, bükk-, csere- és fenyő-
cándra, valamint száraz bükkfavég, ház-
hoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

#286873

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, 
kályhaméretre vágott vastag bükkfa büt-
lést (fenyő, cserefa), valamint hasogatott 
bükkfát jó árban. Érdeklődni telefonon: 
0755-182889.

#286884

Eladó hasított és hasítatlan nyír tűzifa és 
hasogatott bükkfa. Ára: 185 lej/m a hasí-
tatlan nyír/, 750 lej/öl, 200 lej/m hasított 
nyír/, 800 lej/öl, 230 lej/m hasogatott bükk 
tűzifa/, 920 lej/öl, házhoz szállítás megold-
ható. Tel.: 0740-292961.

#286908

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre 
vágva. A mennyiség és a minőség garan-
tált, Csíkszereda környékén. Tel: 0746-
778543.

#286934

Eladó darabos, bükk méterfa jó árban. 
Csíkszereda. Érdeklődni telefonon. Tel.: 
0745-253737.

#287021

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa desz-
kavégek, valamint bükkfamoszt – házhoz 
szállítás ingyenes. Érdeklődni telefonon 
lehet. Tel.: 0744-937920.

#287050

Eladó használt cserép Csíkzsögödben, 1,50 
lej darabja, alkudható. Tel: 0754-328091.

#287065
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