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

KOVÁCS ÉVA
szül. Szabó
– nyugalmazott fodrász –

életének 70., házasságának 50. évében, türelemmel viselt, kegyetlen betegség után 
2020. június 17-én csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. 
június 19-én, ma 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Tekintettel a járvány 
megelőzési előírásokra, a temetés szűk családi körben lesz megtartva. Imáikkal 
legyenek velünk a búcsúzás pillanatában.

A gyászoló család – Csíkszereda
287442

Napsugár és csillagok világa, jó szívednek örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fönt a magas égben, a síron túl is felettünk őrködik.

Fájó szívvel és imával emlékezünk 2020. május 10-ére,

ID. GÁL JAKAB ÖDÖN

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2020. június 20-án, 
szombaton reggel 9 órakor lesz bemutatva a csíkpálfalvi templomban. Áldott emléke 
szívünkben él, nyugalma legyen csendes!

Szerető családja – Csíkpálfalva
287426

Minden évben eljön az a nap, amely számunkra fájó emlék marad. 
Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem,
hanem amit a szívünkben hordunk némán csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. június 22-ére,

KOVÁCS GERGELY

halálának 8. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. június 20-án 19 
órakor lesz a csikszentimrei római katolikus templomban.

Szerettei
287433

A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt. De lényed 
lényege ezer felé szóródva is köztünk maradt. (Keszei István)

Fájó szívvel emlékezünk 2014. június 22-ére,

DÉNES ÉVA

halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei
287441

„Mindig csak pillanatokra emlékszünk, sohasem napokra.” (Cesare Pavese)/
Azért van olyan pillanat, mely feledhetetlenné tesz számunkra egy napot.

Fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2019. június 21-ére,

SZŐCS LÓRÁNT

halálának első évfordulóján.
Szerettei

287444
Elmondunk egy imát, s meggyújtunk egy gyertyát,
lángja apró, mégis meleget ad. Egy kis láng legyen,
a mi üzenetünk neked, mely örök fénybe emeli eltávozott lelked.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 1979. június 19-ére,

BIBÓ SÁMUEL

halálának 41. évfordulóján. Emléke legyen áldott!

Bibó Mária és családja – Csíkszereda
287398

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

Fájó szívvel emlékezünk 2018. június 19-ére,

BARICZ BÉLA

halálának 2. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

Baricz Attila és családja – Csíkrákos
287423

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás
és nyugalom. Álmod a mennybe legyen csendes, a Jóisten őrködjön 
a pihenésed felett.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. június 20-ára,

PÉTER IGNÁC

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise június 20-án, szombaton 
7.30 órakor lesz a csíkszentkirályi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

A gyászoló család – Csíkszentkirály
287437

Múlnak az évek és mi nem láthatunk többé téged,
titokban sokszor sírunk még érted.
Ha nem is vagy már közöttünk többet,
akkor is része vagy életünknek.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. június 19-ére,

GYÖNGYÖSI ÁRPÁD

halálának 10. évfordulóján.
Szerető családja – Nagykadács

287403

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

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, cserepes lemez 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

Vállalom gombás házak kezelését, fertőt-
lenítését, újra építését, családi házak épí-
tését 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

Vállalok tetőfedést, bádogos munkát szak-
szerűen kivitelezve, csatornázást, javítást 
alumínium, Lindab és cín lemezből vala-
mint külső festést. Érdeklődni telefonon: 
0747-756579.

#287364

Vállalunk szobák, fürdők felújítását, át-
alakítását, gipszkartonozást, csempézést, 
parkettázást, szigetelést, festést, glette-
lést, nemes vakolást és víz villany szerelé-
sét valamint ácsmunkálatokat is. Minőség 
garantált. Telefon: 0753-680321.

#287375

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, ács-
munkát, tető javítást, felújítást, kerámia 
cseréppel, cserepes lemezzel. Bádog mun-
kákat is vállalunk: ereszcsatorna készí-
tést, felszerelést, különféle anyagokból, 
valamint más bádogmunkát is. Ingyenes 
a kiszállás. Hívjon bizalommal, aktív cég 
vagyunk. Tel.: 0753-754514, 0743-903910, 
0756-525549.

#287383

Fapermetezést és fűnyírást vállalok. Tel: 
0745-986890.

#287399

TELEK

Eladó 478 m² beltelek Marosfőn, 7.170 euró. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon. Tel.: 
0726-308902.

#287415

Eladók Bikafalván közművesített beltel-
kek; aszfaltút, városi vízvezeték, 3 fázis 
(gáz, kanalizálás folyamatban). Igény sze-
rint választhat 5-20 áras parcellákat. Vona-
tállomás a faluban, főúthoz közel, napos, 
panorámás oldal. Tel.: 0744-559895.

#287443

VEGYES

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 tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cándra( 
bükk, fenyő), bűtlés (bükk) szállítással 
együtt. Munkát vállalok buldo exkavát-
orral és mini exkavátorral valamint föld 
fúrást gyümölcsfáknak és kerítésnek. Tel: 
0743-224045.

#287353

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 pálinkák: 
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

Eladók jó minőségű bükk- és tölgyfa desz-
kavégek (ára: 560 lej/öl-től) valamint bük-
kfa 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 első osztályú, 33 cm-re vágott bükkfa 
palettán valamint bükkfa bütlések, azon-
nal tüzelhető méretűre vágva (bükk desz-
kadarabok és bükk-cserefa bütlések). Tel.: 
0745-253737.

#287412

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk méter-
fa, jó árban. Csíkszereda. Érdeklődni tele-
fonon. Tel.: 0745-253737.

#287413

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK
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