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„Ahol szeretünk, ott az otthonunk Az otthon, melyet lábunk
elhagyhat, de szívünk sohasem.” (Oliver Wendell Holmes)

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették 
drága édesanyánkat

ÖZV. VORZSÁK KATALINT, szül. Kánya
hogy 2020. május 26-án türelemmel viselt hosszú betegség után 
életének 77-ik évében örökre itt hagyott minket. A megboldogult lelki üdvéért az 
engesztelő szentmise áldozatot 2020. június 6-án, reggel 8 órakor mutatják be a 
csíkdelnei Úr kápolnában. Örök világosság fényeskedjék neki. Temetéséről a későb-
biekben tájékoztatjuk. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rokonoknak, bará-
toknak, hogy segítettek ebben a nehéz helyzetben. Külön köszönet a Szent Erzsébet 
Öregotthon személyzetének a kedvességért, türelemért, odaadó munkáért.

A gyászoló család – Csíkdelne

Minden évben eljön az a nap, amely számunkra fájó emlék marad. 
Minden elmúlik, minden elenyész, csak egy él örökké,
a rád emlékezés.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. május 29-ére, a szeretett gyermek, 
testvér és jó barát, 

DÁVID ATTILA (DUNDA)
halálának 11. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei – Csíkszereda

„Az idő igaz, s eldönti, ami nem az.”

Fájó szívvel emlékezünk 2006. június 1-ére,

IOANCE ROMI
halálának 14. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Csíkszereda

„Akiket nagyon szeretünk, nem távoznak el közülünk. Égi részük
áldása velünk marad, s elkísér mindenhova az élet útján.” (Gyulai Pál)

Fájdalommal emlékezünk

GYÖRGY GELLÉRT JÓZSEF
halálának 7. évfordulóján.

A gyászoló család

Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad,
mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunk,

MISKA ISTVÁN (PISTA)
halálának 3. évfordulóján.

Szerettei: édesanyja és testvérei – Göröcsfalva

„A múltba visszanézve valami fáj, keresni azt, aki nincsen már. 
A temető csendje ad neki nyugalmat, emléke szívünkben örökre 
megmarad.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. május 28-ára a csíkszentkirályi 

ID. BARTIS JÓZSEF
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökre ott marad.” (Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára 2018. 
május 29-ére

HAJNÓD ISTVÁN
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des!

Szerettei – Csíksomlyó

„Emlékük, mint a lámpafény az estben, Kitündököl és ragyog
egyre szebben. És melegít, mint kandalló a télben, Derűs szelíden
és örök fehéren.” (Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 2019. május 25-ére, drága halottunk,

SALAMON JUDIT, szül. Tompos
halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. június 1-én 9,30 órakor lesz a csíkpálfalvi temetőkertben. Emléke szívünkben 
örökké élni fog, nyugalma legyen csendes.

Szerettei – Csíkpálfalva

Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni, nem igaz, hogy el lehet feledni. 
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 31-ére

GERGELY RÓZÁLIA GYÖNGYI,  szül. György
halálának 5. évfordulóján. 

Húga, nővérei, sógorai és sógornője – Székelyudvarhely

Váratlan percben az életed véget ért, mint vihar a rózsát,
a halál tépte szét. Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél.
Ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints vissza az itt 
maradt bánatos szívekre. Elhívtak tőlünk a távoli fények,
de még most is visszavárunk téged. Tudjuk, hogy nem jöhetsz,
így tovább könnyezünk, és fájó szívvel rád emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 31-ére,

GERGELY RÓZÁLIA GYÖNGYI
halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja – Székelyudvarhely

Drága jó szüleink,

PÁL GÁBOR és felesége, RÓZÁLIA, 

szomorúan emlékezünk mindig rátok, most 25 és 
24 éve már, fájó emlék vagytok nekünk. Titeket 
amíg élünk, soha nem feledünk, sajog a szívünk, 
mert nagyon hiányoztok nekünk. Nyugodjatok békében!

Szerető gyermekeitek – Szentegyháza

Fájdalommal emlékezünk

NYILAS EDITH, szül. Szász
halálának 11. évfordulóján. Tizenegy éve már, hogy örökre itt 
hagytál, drága emlékeddel szívünkben maradtál. Mindig egy 
célod volt, a családodért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. 
Munka, őszinteség és küzdelem volt életed, legyen áldott, csendes 
pihenésed.

Bánatos férje Anti, leányai Editke és Évike családjaikkal – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2018. május 29-ére, drága Édesanyánk, 

MOLNÁR IMRÉNÉ, szül. Molnos Vilhelmina
halálának 2. évfordulóján. Veled eltemettük legszebb éveinket, 
nélküled az élet szürke hétköznap lett. Emlékekből élünk, hisz ott 
még velünk vagy, mit ér már a jövő, ha a sors ily mostoha.

Szerető családja – Székelyudvarhely

Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak gyermekük

MAJOR DALMA, szül. Katona
halálának 6. hetén. Vigasztalódást kívánunk!

Az aradi volt osztálytársak

Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. 
Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örökre megmaradt 
emlékezés és az örök szeretet.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2019. 
június 2-ára,

FÉNYA IDA, szül. Erőss
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise június 1-én 19 órakor lesz 
megtartva a csíkcsicsói templomban online közvetítéssel. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkcsicsó

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, árnyak, évek...”

Szomorú szívvel emlékezünk 2020. április 16-ára

ID. BALÁZS JÁNOS 
– szabómester –
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. május 30-án 19 órakor lesz a
Kisboldogasszony egyházközség templomában. Megköszönjük mindazoknak, akik 
a temetése alatt imájukkal vettek búcsút drága édesapánktól! Emléke szívünkben 
örökké élni fog! Nyugodjál békében!

A gyászoló család - Csíkgöröcsfalva

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet, csak az hal meg,
akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagypapa, testvér, rokon, 
munkatárs, jó barát és ismerős,

SCHWARZENBERGER KÁROLY
életének 77. évében, 2020. május 23-án hosszú betegség után szerető szíve hirtelen 
megszűnt dobogni. Drága halottunk hamvait 2020. június 2-án 16 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a hosszúperesztegi (Magyarország) római katolikus temető ravata-
lozójából. Drága emléke szívünkben örökké él!

A gyászoló család

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatológus 
szakorvos új helyen és új időpontban rendel 
Székelyudvarhelyen: a Bethlenfalvi út 3. szám 
alatti Polimed Centernél (a Kaufl and mellett), 
szerdánként 16–20 óra között. Érdeklődni le-
het a következő telefonszámon: 0741-607670.

#287142

Dr. Nagy Imre Zoltán, Németországban szak-
vizsgázott és dolgozó ideggyógyász, széles 
körű műszeres vizsgálatokkal (EEG; ENG; 
EMG; Ultrahangos érvizsgalat) várja a bete-
geket a székelyudvarhelyi Polimed Center 
rendelőnél (a Kaufl and mellett). Programálás 
a 0748-100554-es telefonszámon.

#287183

TELEK

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda központ-
jától pár percnyi megközelíthetőséggel, pano-
rámás, építésre alkalmas 16,9 ár beltelek. Víz a 
telken, villany a telek sarkán. Alakja és mérete 
lehetővé teszi két lakóház épülését is. Irányár 
9,5 euró/m2. Érdeklődni a 0744669364, vagy a 
0036209223033 számokon és a janos.mihaly@
yahoo.com e-mail címen. Tel.: 0744669364 
E-mail: jmisi1979@yahoo.com

#286918

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

#287059

VÁSÁROLNÉK

Vásárolnék jó állapotban lévő Volkswagen 
Passat Variant karosszériát, gyártási év: 2002-
2005. Tel.: 0745-183557.

#287088

Vásárolnék magyar és román alkotóktól fest-
ményeket, szobrokat, tulipános bútorokat, 
órákat, népi kerámiát, 1900 év előtti könyve-
ket, 1900 év előtti bútorokat stb. Érdeklődni 
telefonon.: 0757-716036.

#286850

VEGYES

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

#286738

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva. 
A mennyiség és a minőség garantált, Csíksze-
reda környékén. Tel: 0746-778543.

#286934

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

#287021

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 minőségű pálin-
kák: szilva (40 lej/L), barack (45 lej/L), agancs-
nyelű bicska (125 lej), Tnt és pamut maszkok 
(3/4 lej/db), 53 kg-os kovács üllő (1150 lej). 
Szállítás megoldható. Tel.: 0745460858 E-mail: 
endybaba@freemail.hu

#287094

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 200 lej/m, ingyenes házhoz szállítással. 
Tel.: 0748-603802.

#287099

Eladó első osztályú, hasogatott bükk-, csere- 
és fenyőcándra, valamint száraz bükkfavég, 
házhoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

#287113

Eladó 3 m3 cólos deszka, 15 és 20 cm széles. Ér-
deklődni telefonon: 0742-075650.

#287122

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

#286864

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

#287189

Eladó betonkavics és fekete föld. Tel.: 0748-
092133

#287169

Eladó vegyes tűzifa, bükkfa és cándra. Tel.: 
0748-092133

#287170

Eladó hasított és hasítatlan nyír tűzifa és haso-

gatott bükkfa. Ára: 185 lej/m a hasítatlan nyír/, 

750 lej/öl, 200 lej/m hasított nyír/, 800 lej/öl, 

230 lej/m hasogatott bükk tűzifa/, 920 lej/öl, 

házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0740-292961.
#286908

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




