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Tel.: 0749–508654.

Tel.: 0752–819349,
0742–821346,
0743–433160.

Temetkezési szolgáltatások

“…minden fűszálban, minden sejtben egy időzitő ketyeg rejtve,
minden létezők voltban veszve járnak át a vanból a leszbe, elnyeli őket “nincs” vagy 
“volna”- zörög az Isten órásboltja.” Lackfi  J.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, koma, jó szomszéd és barát,

ID. TANKÓ- FARKAS PÉTER (SENÁJ)
– elektroműszerész –
életének 71, házasságának 44. évében, 2020 május 21-én, este hirtelen elhunyt. 
Temetése 2020 május 25-én 11 órakor lesz a csikszeredai Kalász negyedi temetőben, 
valamint lelki üdvéért a szentmise este 9 órakor a Milleniumi templomban. Drága 
édesapánk, Isten jutalmazza önfeláldozó, szorgalmas életed, melyet értünk éltél. 
Emléked szívünk mélyén őrizzük, fájó szívvel búcsúzunk Tőled! Nyugodjál békes-
ségben az Úrjézus szent nevében. A jelenlegi helyzetre való tekintettel a temetés 
szűk családi körben lesz megtartva. „Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog.” 
(Jn.11,26)

A gyászoló család – Csíkszereda

Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz a magas égben.
Ki vigyázol rám onnan fentről, s lelkemhez szólsz a végtelenből.
Fájó szívvel emlékezünk,

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

Bánatos férje Szőcs Ágoston – Csíkszereda

Bármilyen csodás is ez a világi élet, pótolni nem tudna soha senki 
téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod,
míg élünk, fájó emlék marad.
Fájó szívvel emlékezünk 2018. május 25-ére,

PÉTER RÓBERT
halálának 2. évfordulóján. Drága halottunk, nyugodjál békében!

Gyászoló szeretteid – Csíkszereda

Lelked remélem békére talált, s Te már a mennyből vigyázol Ránk. 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
rád örökkön-örökké emlékezünk!
Fájó szívvel emlékezünk 2018. május 21-ére,

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

Szerettei – Madéfalva

Bús temető csendes susogása, Oda megyünk hozzád, az maradt csak 
hátra. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, Találj odafent örök 
boldogságot!
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2007. 
május 25-ére

CSEDŐ SÁNDORNÉ, szül. György Ilona
halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.

Attila és családja

Nem tudunk mi neked, csak virágot vinni, Nem tudunk mi érted,
csak imádkozni. Jóságos szíved pihen a föld alatt,
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.
Fájó szívvel emlékezünk 2005. május 25-ére,

BALÁZS LAJOSNÉ, szül. Nagy Magdolna
halálának 15. évfordulóján. Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes!

Szeretteid – Csíkszereda

Életem egén fénylő csillag voltál, a helyes útra mindig rávilágítottál. 
Bearanyoztad az egész életemet, míg élek, őrzöm drága emlékedet. 
Köszönöm, hogy voltál nekem, hogy összeköthettem veled
az életemet. Utolsó éveidben nem láttad Isten szép világát, csak 
tapogattad, szívtad illatát, úgy élvezted a tavasz nyíló orgonáját. 
Fájdalmas, hogy nem tudtam elbúcsúzni tőled, pedig azt már régen 
megígértem néked, hogy addig fogom az öreg, ráncos kezed, míg
utolsót dobban az enyém vagy a te szíved. Most is hallom hangod,
látom a mozdulatod, s hogy örökre együtt legyünk, várom a pillanatot.
Örök fájdalommal emlékezünk

FANCSALI ESZTER, szül. Szász
halálának 6. hetében. Nyugodjon békében! Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet emlékének!

Szerető családja: férje, 4 gyermeke és azok családjai – Székelyudvarhely

Te a jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül adtál jónak,
rossznak. Mindig egy célod volt, a családért élni, ezt a halál tudta 
csak széttépni.
Fájó szívvel emlékezünk 2014. május 25-ére,

HORVÁTH DÉNES (DÉDÉ)
futballistára, aki már 6 éve, hogy eltávozott az élők sorából. 

Bánatos lánya, Zsóka, unokáid Rita családjával, Karcsi családjával, 3 dédunokád: 
Timi családjával, Árpád családjával és Mónika, 3 ükunokád: Dániel Dénes, Amirra 

Eta és Nathassa, komaasszonyod Vass Böske - Székelyudvarhely, Kolozsvár, 
Budapest és London

Összetört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva emlékezünk 
az önfeláldozóan szerető édesanyára és drága jó gyermekre, 

MAJOR DALMA, szül. Katona
halálának 6. hetén. Őszinte mosolyod beragyogja emlékedet. Az Úr 
fogadjon kegyelmébe, és bocsásson meg az ellened vétőknek.

Bánatos szüleid és fiad, Attila – Székelyudvarhely

Viharűző harang kondul valahol Erdélyben, egy fáradt édesanya pihen a dánfalvi 
temetőben.
Fájó szívvel emlékezünk 2017. május 22-ére,

KAJTÁR KÁROLYNÉ, szül. Vizi Rozália
halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkdánfalva, Karcfalva

Őszinte részvétünket fejezzük ki édesapátok,

LÁSZLÓ GÉZA
elvesztésének fájdalmában! Nyugodjon békében!

Józsa Árpád és családja – Székelyudvarhely

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összetart minket
az örök szeretet. Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben,
adj örök nyugalmat lelküknek a mennyben. Édes Jóistenünk,
öleld át helyettünk, mert egyedül te tudod, mennyire szerettük.
Fájó szívvel emlékezünk,

LAJOS ILONA, szül. Vad
halálának 9. évfordulóján és

LAJOS ZOLTÁN
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. május 
25-én, ma 19 órakor lesz bemutatva a csíktaplocai templom kertjé-
ben. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Gyászoló szerettei – Csíkszereda, Csíktaploca

KÖRNYEZETVÉDELEM

VAKARIA ERNŐ értesíti az érintett nyil-
vánosságot, hogy az „eseményterem, hő-
központ és üdülési zóna létesítése” című 
tervre hozott módosításokra, Gyergyószár-
hegyen, Güdüc 1469 szám alatt, a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség ese-
ti elbírálás alapján 2020. május 19-én dön-
tést hozott - aktualizálja a 88/2019-es beso-
rolási döntést - környezeti hatástanulmány 
elkészítése nélkül. Az aktualizált döntés 
tervezete, valamint az ezt megalapozó 
érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám 
alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 
8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00-
14,00 óra között, valamint a http://apmhr.
anpm.ro internetes oldalon. Az érintettek 
a döntéstervezetre vonatkozó észrevétele-
iket a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség honlapján megjelent hirdetés-
től számított 10 nap alatt nyújthatják be 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez. Fax: 0266-310041, e-mail:offi  -
ce@apmhr.anpm.ro

#287085

MEZŐGAZDASÁG

Eladó külső kerekes Ladewagen kifogásta-
lan állapotban. Tel: 0745-373410.

#287045

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő bádogosmester vállal: tetőfel-
újítást, cserépátforgatást, cserépmintájú 
Lindab-lemezből födést, trapézlemezes 
födést, ereszcsatorna készítését és sze-
relését különféle anyagokból (Lindab, 
alumínium, horganyzott, réz). Ingyenes 
kiszállás Hargita megyében. Érdeklődni 
telefonon lehet (Józsi). Tel.: 0747-758498, 
0753-960310.

#286709

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, terü-
letegyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, 
szennyvízvezetést, alap), betontörést és 
földelhordást 3,5 tonnás billenős autóval, 
valamint betonkavics-, vakolóhomok- és 
termőföldszállítást. Tel.: 0744-522026.

#286803

Tetőfedő bádogos vállal új csatornakészí-
tést, javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, 
cserépforgatást, valamint ácsmunkákat 
egész Hargita megyében. Akár teljes ház-
felújítást is vállalunk! Számlával, gyor-
san, bármikor hívható vagyok, elérhető 
szombat, vasárnap is. Szabó István. Tel.: 
0756-609474.

#286853

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! 
Termopán ajtók, ablakok javítása és kar-
bantartása. Ugyanitt rendelhető nyitható 
szúnyogháló, valamint ablakpárkány, il-
letve ezek átalakítását vállaljuk. Tel.: 0741-
464807. Tel.: 0741-464807.

#286965

Dr. Szabó József urológus főorvos előzetes 
telefonos egyeztetés után fogadja május 
26-án Csíkszeredában, a Fenyő utca 1. 
szám alatti rendelőben az akut és szuba-
kut urológiai eseteket. Tel.: 0748-100551.

#286999

Kérésre szállítást vállalunk 1-8 tonnáig, 
billenős autókkal betonkavicsot, fekete 
földet, homokot, fát (bükkfa végek, fenyő-
fa bütlés, azonnal tűzre tehető). Érdeklőd-
ni a 0744-763491-es telefonszámon.

#287003

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

#287059

VEGYES

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

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 garantált, 
Csíkszereda környékén. Tel: 0746-778543.

#286934

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

#287021

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

#287050

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (115 lej), 
8x6 m-es (215 lej), 10x6 m-es (270 lej), 10x8 
m-es (360 lej). Ugyanitt eladók jó minő-
ségű pálinkák: szilva (40 lej/L), barack (45 
lej/L), agancsnyelű bicska (125 lej), Tnt és 
pamutmaszkok (3/4 lej/db), 53 kg-os ko-
vács üllő (1150 lej). Szállítás megoldható. 
Tel.: 0745460858 E-mail: endybaba@free-
mail.hu

#287094

Eladó vékony és vastag bükk tűzifa, gömb-
ben, ára: 200 lej/m, ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel.: 0748-603802.

#287099

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK
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