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,,Elszállt az idő felettünk, új hazába érkeztünk, hol Jézus keblén, nyugodtan pihenünk…”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. BAKCSI JENŐNÉ
szül. Pál Anna

életének 94., özvegységének 28. évében 2020. június 15-én hirtelen elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait 2020. június 17-én, ma 11 órakór helyezzük örök 
nyugalomra a csíkcsicsói ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Tekintettel a járvány megelőzési előírásokra, a temetés szűk családi 
körben lesz megtartva. Imáikkal legyenek velünk a búcsúzás pillanatában. 

A gyászoló család – Madéfalva
287410

Fájdalommal tudatjuk, hogy,

ANDRÁS TIBOR

életének 58., özvegységének 4. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt. 
Temetése 2020. június 17-én, ma 16 órakor lesz a csíktaplocai temető ravatalozójából 
szentmisével egybekötve. Jelen helyzetre való tekintettel részvétnyilvánítást nem 
fogadunk. Nyugalma legyen csendes!

A feltámadás és az örök élet reményében búcsúzik tőle, a gyászoló család
287411

„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)

Szomorú szívvel emlékezünk,

KERESZTES ÁRPÁD

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. június 19-én, reggel 7,30 órakor 
lesz megtartva a csíkszentgyörgyi Római Katolikus Plébániatemplomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei
287349

Őrködj a sír felet Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi se. 
Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét áld meg Atyám, s mi köszönjük, 
hogy ő lehetett a mi jó édesanyánk, feleség, és nagymamánk.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. június 17-ére,

BALLÓ JÁNOSNÉ (ILONKA)

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

Szerető családja, két lánya, férje és két unokája
287367

Szomorú szívvel emlékezünk 2014. június 17-ére,

SAFTA ZSOLT

halálának 6. évében. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2020. 
június 18-án, csütörtökön, 18 órakor lesz a Szent Ágoston templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda
287406

„Örökre elmentél, a helyed üres lett, annyit sem mondhattál: Isten 
veletek. Mindent tud a világ, de sose tanul, csak a jók mennek el 
váratlanul.” Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.

Fájó szívvel emlékezünk 2005. június 17-ére,

SZÉKELY SZILVESZTER

halálának 15. évfordulóján.

Bánatos szerettei – Fenyéd, Székelyszentlélek, Máréfalva
287390

A búcsúszó amit nem tudtál kimondani elmarad,
de szívünkben örökre velünk maradsz.

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 2016. június 17-ére,

BERCEA OLGA (VIRÁG)

halálának 4. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog, nyugalma legyen 
csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda
287365

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

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

TRANSVERSUM.RO

A ROMÁNIAI
MAGYAR

MÉDIAÜGYNÖKSÉG

MINDEN EGY HELYEN

Házhoz szállítunk, I.osztályú 33 cm-re vá-
gott hasogatott bükkfát (kazán méretre), 
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

Eladó vízálló ponyvák: 6x4 m-es (115 lej), 
8x6 m-es (215 lej), 10x6 m-es (270 lej), 10x8 
m-es (360 lej). Ugyanitt eladó minőségi pá-
linkák: szilva (40 lej/L), barack (45 lej/L), 
agancs nyelű bicska (125 lej), alumínium 
létrák 360/460/670 lej, 53 kg-os kovács 
üllő (1150 lej). Szállítás megoldható. 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

Eladó tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cándra 
(bükk, fenyő), bűtlés (bükk), szállítással 
együtt. Munkát vállalok buldoexkavát-
orral és miniexkavátorral, valamint föld 
fúrást gyümölcsfáknak és kerítésnek. Tel: 
0743-224045.

#287353

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa 
deszkavégek (ára: 560 lej/öl-től) valamint 
bükkfa moszt – házhoz szállítás ingyenes. 
Érdeklődni telefonon lehet. Tel.: 0744-
937920.

#287374

Eladó jó minőségű, RUF bükk briket 800 
lej/tonnája, 1 tonna fölött a házhoz szállí-
tás ingyenes. Tel: 0746-369387.

#287389

Házhoz szállítunk, nagyon jó minőségű 
kályhaméretre vágott bükkfa bütlést, vala-
mint felvágott fenyő cándrát. Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós környéke, érdek-
lődni telefonon: 0755-182889.

#287400

Eladó ruhanemű, autó alkatrész, víz-gáz 
szerelői alkatrészek és szerszámok. Tel: 
0751-401655, 0751-847607.

#287407

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




