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„Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk, Nem hallottuk utolsó sóhajod. 
Fáradságos életeden át Miénk volt minden gondolatod.
Mindent megtettél 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, após, rokon, koma, jó 
barát és szomszéd, 

TANKÓ IMRE

szerető szíve életének 62., házasságának 38. évében, 2020. június 8-án rövid 
szenvedés után megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2020. június 16-án 12 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi temetőbe. Emléked szívünkben 
örökké élni fog!

A gyászoló család – Csíkszereda

Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Megállt egy fáradt szív, mely élni vágyott, pihen két dolgos kéz, mely dolgozni imádott. 
Két keze munkáját mindenütt látjuk, nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2019. június 12-ére édesapánk,

SŰKET MIKLÓS

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Bánatos felesége, 3 gyermeke és azok családjai – Csíkdánfalva

Keressük, de nincs már sehol, mégis itt van mindig valahol.

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk,

ANTAL ÁRPÁD

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise júni-
us13-án, szombaton 18 órakor lesz a csíkszentmiklósi templomkertben. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszentmiklós

Egy mécses lángja, lobban most a szélben, így emlékezünk rá fájón 
minden évben. Tegyük össze kezünk gyertyák fénye mellett,
kérjünk nyugalmat neki, békességet. Emlékezünk rá örök
szeretettel, mert emléke bennünk él, most és mindörökre.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2009. június 12-ére, 

JAKAB ILONA
szül. Takács

nyugalmazott tanítónő halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei: lánya, fia, menye, veje, unokái, valamint Bibó Mária és családja
– Csíkszereda

Mindenhol csend van, béke és nyugalom, csak a szívünkben van 
igazi fájdalom. Csak állunk némán a sírodnál, s arra gondolunk, 
hogy valamikor egyszer ismét találkozunk.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. június 13-ára

SEBESTYÉN NÁNDOR

halálának 4. évfordulóján. 

Szerető családja – Székelyfancsal

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de a szívünkben él és örökre ott marad.

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 2019. június 12-ére, 

BÁLINT LEVENTE

halálának 1. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!

Szerettei: szülei, testvérei: Lóránt, Attila és családja – Székelyudvarhely

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

Fájó szívvel emlékezünk 2009. június 13-ára

BARABÁS ÁRPÁD

halálának 11. évfordulóján.

Szerettei – Székelyudvarhely, Tarcal, Resica

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. 
Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye, drága emléked itt marad 
fájó szívünkben örökre.

Fájdalommal emlékezünk

TAMÁS ISTVÁN
– kőfaragó mester –

halálának 14. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.

Szerettei – Székelyudvarhely

„Hát ennyi volt a földi élet, Vége, és nincs tovább. Már nem várnak bontatlan álmok, 
Színes, szép csodák. A hajnalok sem köszönnek, Melegét nem hinti rád a nap,
S nekünk, kik itt vagyunk még, Csak emlék, mi megmaradt. Most lehunyt szemmel
fekszel, Felhők távolából nézel a földre, Jöttél valaha sírva egyszer,
S szótlan csendben mentél el örökre.”

Sok emlékkel, fájó szívvel emlékezünk

ID. FERENCZ GYULÁRA

halálának 9. évfordulóján. A búcsúszó, amit nem tudtál kimondani elmaradt, de 
emléked szívünkben örökre itt maradt.

Szeretteid

Kértem az Istent, álmodjak veled, csak egy percre foghassam
a kezed. Csak egy kicsit láthassalak újra, hisz olyan nagy
a lelkemnek a súlya. Az angyalok álmomban elvezettek hozzád,
ott ültél békésen az Istennek jobbján. Megilletődve álltam meg 
előtted, olyan gyönyörű angyal vált belőled. Kézen fogtál,
s megmutattad nekem, mi az, amiért a földön nem lehetsz már 
velem. Elém rajzolódtak nehéz gondjaim, és az, hogy te innen 
segíted napjaim. Akkor jöttem rá, hogy te vagy az angyalom, ki őriz engem a szomorú 
napokon. Azóta tudom, nem veszítettelek el téged, csak elmentél, hogy vigyázz rám 
végleg. Tudom, egyszer újra látlak, és addig az imáim hozzád szállnak. Ha majd ismét 
együtt leszünk, újra együtt örvendezünk.

Szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk,

SZOPOS ZOLTÁNNÉ, szül. Albert Gizella

halálának 9. évfordulóján. Szívünkben hiányod nem pótolja semmi, őrizzük emlé-
ked, nem fogunk feledni. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkjenőfalva, Csíkszenttamás

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de a szívünkben él és örökre ott marad.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. május 14-ére,

SÍPOS MIHÁLY

halálának 4. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. június 13-án, reg-
gel 7.30 órakor lesz a Szent Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Csíkszereda

„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

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉKTetőfedő-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

Autóbádogolást, karosszériajavítást, pa-
raffi  nozást, festést, alvázkezelést, olajcse-
rét, kipufogócserét vállalunk. Tel: 0748-
523192.

#287295

TELEK

Eladó Csíkszentléleken, Csíkszereda 
központjától pár percnyi megközelíthe-
tőséggel panorámás, 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 Szécsenyben 1.38 ár kaszáló, Pócs-
mocsár legelő-kaszáló 4.13 ár, Rét út- Sör-
gyár 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

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

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

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

#287264

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 mi-
nőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), barack 
(45 lej/L), agancsnyelű bicska (125 lej), 
alumíniumlétrák 360/460/670 lej, 53 kg-os 
kovács üllő (1150 lej). Szállítás megoldha-
tó. Tel.: 0745460858 E-mail: endybaba@
freemail.hu.

#287272

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

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




