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Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett, átölelt és azt mondta: gyere haza.

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

ÖZV. TÁNCZOS PÉTERNÉ
szül. Bors Katalin

életének 69., özvegységének 22. évében rövid, de súlyos betegség után június 10-én 
elhunyt. Drága halottunkat 2020. június 12-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes!

A gyászoló család – Csíkszentkirály
287343

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz 
lett, átölelt és mondta: gyere haza.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a 
drága jó testvér, barát, szomszéd,

SZABÓ PIROSKA

életének 63. évében hosszas betegség után elhunyt. Drága halottunk földi marad-
ványait 2020. június 12-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a lázárfalvi római 
katolikus ravatalozónál. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

287344

A múltra visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. 
Nélküled szomorú, üres a házunk, nem hisszük el, hogy hiába várunk. 
A temető csendje ad neked nyugalmat, szívünkben emléked örökre 
megmarad.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2018. 
június 11-ére,

ID. JAKAB GÁSPÁR

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

Szerettei – Göröcsfalva, Csíkszereda
287290

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja 
senki. Drága jó gyermek, szerető testvér, bárcsak még volnál,
bárcsak még lennél. Emléked egy csodavirág, nem hervad el soha, 
vihar nem tépi szét, szél nem sodorja tova.

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága halottunk,

BIRÓ ENDRE

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. június 12-én, este 6 
órakor lesz a csíkzsögödi templomban. Nyugodjál békében!

Szerető édesanyád, testvéred, sógornőd, unokahúgod
287298

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Hol megpihent a te jóságos szíved! Bennünk 
örökké élsz egy életen át, Odafentről vigyázol reánk. Ha könnycsepp gördül arcunkon, 
az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.”

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2020. április 30-ára,

ÖZV. BOÉR PÉTERNÉ
szül. Kedves Erzsébet

halálának 6 hetén. A megemlékező szentmise 2020. június 13-án (szombaton) 7 óra-
kor lesz a csíkszenttamási templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Gyászoló szerettei – Csíkszenttamás
287314

Fájó szívvel emlékezünk 1998. június 11-ére a csíkszeredai

LUKÁCS SÁNDOR

református kántor halálának 22. évfordulóján. Legyen Istentől áldott, csendes 
pihenése.

Szerettei
287331

„Hiába borul rád a temető csendje, szívünkbe élni fogsz örökre.
A halál nem jelent feledést és véget, amíg élnek azok, akik szerettek 
téged.”

Fájó szívvel emlékezzünk 2019. június 11-ére,

BILIBÓK ANDRÁS (PUREC)

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise, 2020. június 12-én, pénte-
ken, reggel 7 órától lesz megtartva a csíkszentsimoni templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszentsimon
287325

Megpihent megtört szíve, amely annyi fájdalmat megért, fáradt teste elpihent
az örök élet mezejére. A sok fájdalom mind elillant, tovatűnt egy perc alatt,
erre várt a megfáradt szív, erre kérte az Urat.

Fájó szívvel emlékezünk

ÁGOSTON FERENC

halálának 3. hónapjában.

Felesége, fiai, menyei és két unokája – Székelyudvarhely
287317

Minden elmúlik, minden elenyész, csak egy marad meg, az emlékezés. 
/ Elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz, soha nem feledünk, 
amíg élünk, velünk maradsz.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. június 11-ére

ID. SIMÓ LAJOS

halálának 1. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Szerettei – Székelyudvarhely, Chicago
287321

Kiket szeretünk, mindenben ott vannak, bármit teszünk és bármit nem teszünk,
bennünk élnek. S amíg élünk, meg nem halnak, és tőlük teljes csak az életünk.

Fájó szívvel emlékezünk,

LUKÁCS BARABÁS

névnapja és halálának 15 évfordulóján, valamint

LUKÁCS RÓZÁLIA

halálának 12. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szeretteik – Csíkdánfalva, Csíkszereda
287329

Fájó szívvel emlékezünk,

ID. GECZŐ TIBOR

halálának 13. évfordulóján és

GECZŐ ZOLTÁN

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise június 12-én, reggel 7.30 óra-
kor lesz a Szent Ágoston templomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
287306

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,akik drága halottunk,

GEGŐ KATALIN

temetésén részt vettek, sírjára virágot és koszorút helyeztek. Ugyanakkor köszönet 
mindazoknak, akik bármilyen formában vagy imádságban utolsó búcsút vettek, 
részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkban osztoztak, és lélekben velünk voltak.

A gyászoló család
287342

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK
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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

Tetőfelújítást tervez? Mi segítünk! Válla-
lunk tetőfedést, cserepeslemez felrakást, 
felújítást, előtető-építést, ereszcsatorna- 
szerelést, bádogozást. Csapatunk több év-
tizedes tapasztalattal rendelkezik, a gyors 
és precíz munka garantált. Díjmentes ki-
szállást, felmérést vállalunk. (Lajos) Tel.: 
0754-328676.

#287233

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kar-
diológus főorvos rendel 2020. június 14-én, 
vasárnap, a székelyudvarhelyi Polimed 
Centerben (a Kaufl and mellett). Programá-
lás a 0727-001202-es telefonszámon.

#287269

Vállalom gombás házak kezelését, fertőt-
lenítését, újraépítését, családi házak építé-
sét A-tól Z-ig. Tel: 0742-404912.

#287274

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vál-
lalunk: régi tetők javítását cserépmintájú 
lemezből, cserépforgatást, ereszcsatornák 
készítését, tetőfedést Lindab-lemezzel (1 
m2/50 lej), egyéb bádogos munkákat, va-
lamint benti munkákat: glettelés, fajansz- 
rakás, meszelés, parkettek rakása, fürdő-
szoba készítése. Tel.: 0743-609563.

#287292

TELEK

Eladó Szécsenyben 1.38 ár kaszáló, Pócsmo-
csár legelő-kaszáló 4.13 ár, Rét út- Sörgyár 
mögött 0.61 ár szántó-kaszáló, a Taplocai 
Pecoval szemben 0.53 ár szántó. Érdeklődni 
az alábbi telefonszámon: 0743-426775.

#287328

VEGYES

Eladó első osztályú, hasogatott és fél- 
száraz, bükk tűzifa, valamint nagyon 
jó, száraz fenyőcándra. Ár megegye-
zés alapján, szállítással együtt. Tel: 
0756-424907.

#287318

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömb-
ben, ára: 750 lej/öl, ingyenes házhoz szál-
lítással. Tel.: 0748-603802.

#287099

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

#287100

Eladó első osztályú, hasogatott bükk-, cse-
re- és fenyőcándra, valamint száraz bükk-
favég, házhoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

#287113

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

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

#287261

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

#287264

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.

#287320

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




