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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánk,

BEZSÁN PÁLNÉ, szül. Miklós Erzsébet

temetésén részt vettek, örök nyughelyére virágot helyeztek, vagy részvétnyilvání-
tást küldtek, a mély gyászban együttérzésükkel osztoztak, imádkoztak érte. Külön 
köszönet mindazért, akik segítettek és a nehéz percekben mellettünk álltak.

A gyászoló család – Csíkkozmás

Megrendülten értesültünk a csíkszeredai Bene Antal elhunytáról. Őszinte részvéttel, 
a kászoni rokonság.

„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 református 
egyház szertartása szerint a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Székelyudvarhely

,,Megcsendül szívünkben az emlék húrja, eszünkbe jut édesapánk 
jóra intő szava. Küzdelem és sok munka volt az élete, legyen áldott, 
csendes pihenése.”/ ,,Küzdelmes volt az út, mely most véget ért, 
fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, 
szeretetünk elkísér égi otthonodba.”

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

ID. PÁLFFY DÉNES

életének 72., házasságának 48. évében, 2020. május 30-án váratlanul elhunyt. Drága 
halottunkat 2020. június 3-án, du. 1 órakor helyezzük örök nyugalomra az unitárius 
egyház szertartása szerint, a szombatfalvi ökomenikus ravatalozóból a helyi unitá-
rius temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.”

Fájó szívvel emlékezünk 2018. június 3-ára,

BARICZ BENJAMIN

halálának 2. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak rá szeretet-
tel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Őrködj a sír felett Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 2002. június 3-ára, 

ÖZV. MÁRTON ANDRÁSNÉ,  szül. Kovács Anna

halálának 18. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet emlékének.

Bánatos hozzátartozói

A szíve már nem dobog, de látjuk csillogó szemét, mint mikor itt volt 
velünk. Nem érezhetjük keze melegét, mint betegágyánál,
mikor még foghattuk egymás kezét. Földi életéből ennyi jutott,
Isten mindent kimért, kinek hol a kezdet és hol a vég.
Csendesen osont a halál, nem hívta senki, mégis rád talált,
jött vele könny és fájdalom azon a szomorú június napon.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. június 1-jére,

MAJOR FERENCZ (ÖCSI)

halálának 3. évfordulóján. 
Gábos Ida és családja

Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága 
jó édesapa, bánatos családnak most az őrangyala. Múlhatnak a napok, telhetnek az 
évek, szívünkben nem fakul a te drága emléked. Édes Jóistenünk, öleld át helyettünk, 
egyedül te tudod, hogy mennyire szerettük.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. június 3-ára,

SILLER ANTAL

halálának 3. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

SzeretteiElmondunk egy imát, s meggyújtunk egy gyertyát, lángja apró, 
mégis meleget és fényt ad. E kis láng legyen a mi üzenetünk neked, 
mely örök fénybe emeli eltávozott lelkedet.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2011. 
május 31-ére,

SZŐCS ISTVÁN

halálának 9. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog, nyugalma legyen 
csendes!

Szerettei – Csíkszereda

Elment csendesen, zajtalan, mosolygó arca némán hallgatag. Sivár, üres lett a helye, 
az élet derűje is elszállott vele. Utána sóhaj, égő könny fakadt, mint árny, csupán az 
emléke maradt.

Fájó szívvel emlékezünk 1995. június 3-ára,

SILLÓ FERENC

halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkcsicsó

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

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

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

#287213

TELEK

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

Azonnali fi zetéssel vásárolok régi kőmal-
mokat, malomházat, régi bútort, faházat, 
csűrt (fa gazdasági épületet) kovács szer-
számokat. Tel: 0747-396564.

#287216

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

Szállítunk jó minőségű, kályhaméretre 
vágott, vastag bükkfa bütlést és jó minő-
ségű, hasogatott bükkfát, valamint bükk-
fa briketett és fenyőfa bütlést. Érdeklődni 
telefonon: 0755-182889.

#287028

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 
pamut maszkok (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

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

#287100

Eladó hasogatott, bükk méterfa 850 lej/
öl, valamint vastag, darabos cándra és 
deszkavégek, házhoz szállítva. Tel: 0745-
846748.

#287111

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

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK




