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„Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk, Nem hallottuk utolsó sóhajod.
Fáradságos életeden át Miénk volt minden gondolatod. Mindent meg-
tettél értünk Halál lett a vége, Kérjük az Úrjézust, vegyen kegyelmébe.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, 
rokon, jó szomszéd és jó ismerős,

KERESZTES VENDEL
szerető szíve életének 72., házasságának 45. évében, 2020. május 30-án, reggel 9 óra-
kor türelemmel viselt hosszas betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunkat 
2020. június 3-án 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentgyörgyi Szent 
Kereszt kápolna sírkertjébe. Összetört szívvel állunk koporsód körül, hálás szívvel 
köszönjük a sok fáradtságot, munkát, amit értünk tettél. Önfeláldozó, dolgos életed 
emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Könnyes szemmel búcsúzunk tőled. Nyugodjál 
békességben, az Úrjézus szent nevében.

A gyászoló család – Csíkszentgyörgy
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

Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. 
Szerettem volna még köztetek maradni, de a jó Isten hívását el kellett 
fogadni. Végleg elbúcsúzni ezért nem is tudtam, a kegyetlen halál 
a tervemet áthúzta. Ha a síromnál jártok, hozzatok virágot, biztos 
vagyok abban, hogy nagyon hiányzom. Ha gyötör az élet,
sose csüggedjetek, hisz lélekben én is ott vagyok veletek.
Szeressétek egymást és összetartsatok, az égből is vigyázok én rátok.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. június 1-jére

MAJOR FERENCZ
halálának 3. évfordulóján.

Szerető családja – Székelyudvarhely

Nem búcsúztam tőletek, nem tudtam, hogy örökre elmegyek.
Ne sírjatok, mert itt már jó nekem, fentről vigyázlak és örökre szeret-
lek titeket.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. június 2-ára

GERGELY ÁGOSTON
halálának 5. évfordulóján.

Emlékét őrzi felesége, 3 lánya, vejei, 7 unokája – Székelyudvarhely

A búcsúszó, amit nem tudtál kimondani elmaradt, de szívünkben 
örökre velünk maradsz. Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan, zokogva. Nyugodjál csendesen,
legyen békés álmod, emléked szívünkben él és örökre élni fog.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2020. április 15-ére,

SINKA RUDOLF
halálának 6. hétére, mély sebet hagyva szívünkben. Lelki üdvéért az engesztelő 
szentmise 2020. június 3-án, este 6 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston temp-
lomkertben megtartva. Nyugodjon békében.

Gyászoló felesége és családja – Csíkszereda

Mély fájdalommal és imával emlékezünk

FODOR MIKLÓS
halálának 6-ik hetén. A megemlékező szentmise 2020. június 4-én, csütörtökön 
19 órakor lesz megtartva a Milleniumi templom kertjében. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerető családja – Csíkszereda

„Élni való minden élet, Csak magadnak hű maradj. Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az lész, ami vagy.” (Goethe)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama, testvér és rokon, 

ÖZV. SÁNDOR MÓZESNÉ, szül. Demeter Etelka
életének 80., özvegységének 8. évében, 2020. május 23-án csendesen elhunyt. Drága 
halottunkat 2020. június 4-én, du. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra, a reformá-
tus egyház szertartása szerint a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Székelyudvarhely

,,Boldogok, akiknek a szíve tiszta, mert ők az Istent meglátják!” (Máté 5:8)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk,

VERDES ILONA, szül. Kelemen
életének 88. évében megpihent. Földi maradvànyait 2020. jùnius 1-èn a marosszent-
annai reformàtus temetőben helyeztük nyugalomra.

Búcsúzik tőle fia, János, ismerősei és kedves bibliaórás társai

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

Eladó Csíkszeredában felújított, 2 szobás, 
IV. emeleti tömbházlakás a Testvériség su-
gárúton. Érdeklődni az alábbi telefonszá-
mon: 0744-154818.

#287166

KÖRNYEZETVÉDELEM

Madaras Csaba, (Gyergyószentmiklós, Virág 
negyed 43/G/8) és Gencsi Mihály (Gyergyó-
szentmiklós, Kiss Antal utca, 4. sz.) értesíti 
az érdekelteket, hogy a – Területrendezési 
Terv – Lakóházak építésére (Gyergyószent-
miklós, Kiss Antal utca szám nélkül) vonat-
kozó terv bemutatott változatára környezet-
védelmi véleményezést kérelmezett. A terv 
lehetséges környezeti hatására vonatkozó 
információk megtekinthetők a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 43 
szám). Az érdekeltek az említett terv környe-
zeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket 
írásban, az észrevételező adatainak feltünte-
tésével megtehetik naponta: hétfő-csütörtök 
8.00 – 16.30, péntek: 8.00-14.00 óra között, a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél. (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2020 június 12-ig.

#287187

Orbán Róbert értesíti az érdekelteket, hogy a 
– Területrendezési Terv Lakóövezet kialakí-
tására - (Csíkcsicsó 717 szám) vonatkozó terv 
bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. A terv lehetsé-
ges környezeti hatására vonatkozó infor-
mációk megtekinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén 
(Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám). 
Az érdekeltek az említett terv környezeti 
hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írás-
ban, az észrevételező adatainak feltünteté-
sével megtehetik naponta: hétfő-csütörtök 
8.00 – 16.30, péntek: 8.00-14.00 óra között, a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ségnél. (Csíkszereda, Márton Áron utca 43 
szám) 2020 június 12-ig.

#287188

SZOLGÁLTATÁS

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 csatornakészítést, 
javítást, tetőjavítást, Lindab-fedést, cse-
répforgatást, valamint ácsmunkákat egész 
Hargita megyében. Akár teljes házfelújítást 
is vállalunk! Számlával, gyorsan, bármikor 
hívható vagyok, elérhető szombat, vasárnap 
is. Szabó István. Tel.: 0756-609474.

#286853

Kérésre szállítást vállalunk 1-8 tonnáig bil-
lenős autókkal betonkavicsot, fekete föl-
det, homokot, fát (bükkfa végek, fenyőfa 
bütlés, azonnal tűzre tehető). Érdeklődni 
a 0744-763491-es telefonszámon.

#287003

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását vállalom az ön 
lakásán, Csíkszeredában és környékén – 
Dombi Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra 
között. Tel.: 0744-621819.

#287004

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

Dr. Bán Erika allergológus Székelyud-
varhelyen, a Polimed Center rendelőben 
(Kaufl and mellett) június 20-án, szomba-
ton rendel. Programálás a 0748-100554-es 
telefonszámon.

#287182

Vállalok ácsmunkát, cserépforgatást, mel-
léképületek építését, kocsibeállókat, va-
lamint bádogos munkákat. A vírus miatt 
25%-os kedvezménnyel dolgozok, gyors és 
pontos munkát végzek. Bármilyen kis-nagy 
munkát elvállalok. Tel.: 0758-607893.

#287125

Dr. Fülöp Csongor ortopéd traumatoló-
gus szakorvos új helyen és új időpontban 
rendel Székelyudvarhelyen: a Bethlenfal-
vi út 3. szám alatti Polimed Centernél (a 
Kaufl and mellett), szerdánként 16–20 óra 
között. Érdeklődni lehet a következő tele-
fonszámon: Tel.: 0741-607670.

#287142

Dr. Szabó József urológus főorvos Csíksze-
redában rendel 2020. június 9-én és 23-án. 
Programálás a 0748-100551-es telefonszá-
mon.

#287181

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

#287183

Vállaljuk szobák, fürdők felújítását, át-
alakítását, gipszkartonozást, csempézést, 
parkettázást, szigetelést, festést, glettelést, 
nemesvakolást és víz, villany szerelését, 
valamint ácsmunkálatokat is. Minőség ga-
rantált. Telefon: 0753-680321.

#287200

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

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

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

#287099

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

#287100

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

#287189

Házhoz szállítunk I. osztályú, 33 cm-re vá-
gott, hasogatott bükkfát (kazánméretre), 
valamint kályhaméretre vágott bükkfa 
bütlést (koka), Csíkszereda, Gyergyószent-
miklós. Tel: 0755-182889.

#287201

Eladó Brassói „U” traktorhoz való komp-
resszor és tartály. Tel.: 0740-584559.

#287204

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta 
kicsordul. Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón 
még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
örökké szeretünk, és soha nem feledünk Téged.

Fájó szívvel emlékezünk,

KAJTÁR KÁLMÁN halálának 5. évfordulóján és

KAJTÁR GERGELY

halálának 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. 
június 2-án, reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi templomban. 
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 te tudod egyedül, 
mennyire szerettük. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik – Csíkmadaras

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




