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RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK
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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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a tisztelőknek, rokonoknak, bará-
toknak és ismerősöknek, akik drága édesanyám,

BAKCSI ANNA
temetésén megjelentek, örök nyughelyére virágot helyeztek, levélben, elektroni-
kusan vagy személyesen osztoztak mély fájdalmunkban. Köszönöm a szomszédok 
önzetlenségét, akik minden terhet le vettek vállainkról.

A gyászoló család

Őszinte részvétünket fejezzük ki,

BAKCSI ANNA
volt kereskedő elhunyta alkalmából a gyászoló családnak. Nyugalma legyen csendes!

A Madéfalvi Fogyasztási Szövetkezet vezetősége, valamint a volt alkalmazottak

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak,

KOVÁCS ÉVA
elhunyta alkalmából.

Miklós András és családja – Göröcsfalva

Szomorúan vettük tudomásul lakótársunk testvérének,

KOVÁCS ÉVIKÉNEK,
halálhírét. Őszinte részvéttel adózunk a gyászoló családnak.

A Müller L. 13/A lépcsőház lakóközössége

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölelt át és szeretet. Csak az hal 
meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.”(Kosztolányi Dezső)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában menyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó szerető férj, gyermek, tetsvér, vej, jó 
barát és szomszéd,

BÁLINT CSABA
szerető szíve életének 41., boldog házasságának 10. évében, nagy türelemmel viselt 
kegyetlen betegség után, június 20-án megszűnt dobogni, nemes lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunkat június 23-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Édes Jóistenem, kinek kezébe adtam 
életemet, vezesd tovább lelkemet. Fájó szívvel búcsúzunk Tőled. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda

Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni, nem igaz, 
hogy az életben el lehet titeket feledni. Az idő 
elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz szeretett emléketek.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
drága szüleink,

GÁLL JÁNOS és neje

GÁLL VILMA
haláluknak 38. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Gyerekeik és hozzátartozóik

Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, mely síron túl is ugyanaz.
Van élet a léleknek odaát, van hová küldeni egy imát.

Fájó szívvel emlékezünk 2002. június 23-ára,

BORBÉLY FERENC
halálának 18. évfordulóján. A megemlékező szentmise június 23-án 19 órakor lesz a 
csíktaplocai templomban.

Bánatos felesége, gyerekei és unokái – Csíkszereda

Ahová mentél nincsen visszaút, örök a hosszú álom,
s végtelen az út. Az emléked csupán, ami itt maradt velünk,
míg élünk a szívünkben őrizzük, s így itt leszel velünk.

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk 2016. június 21-ére,

IFJ. SZAKÁCS ANTAL (TÓNI)
halálának 4. évfordulóján. A búcsúszó amit nem tudtál kimonda-
ni, elmaradt de az emléked szívünkbe örökre itt maradt.

Szerettei – Csíkborzsova, Csíkszereda

Őrködj e drága sír felett Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja 
semmi sem. Fáj, hogy nem vagy köztünk többé, de szívünkben élni 
fogsz mindörökké.

Szomorú szívvel emlékezünk 2007. június 21-ére,

PÁLL LÁSZLÓ – nyomdász –
halálának 13. évfordulóján. Csendes álma felett, őrködjön az örök 
szeretet. Emlékét örökre megőrizzük.

Szerettei – Csíkszereda, Csíkszentimre

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.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomo-
rúbb napjára, 2008.június 28-ára,

SÁNDOR PÁL
halálának 12. évfordulóján. Nyugodjon békességben!

Özvegye, gyermekei és azok családjai

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.

Fájó szívvel emlékezünk június 21-ére,

ID. SIMON ISTVÁN
halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkjenőfalva

„A mélyben csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt.
De lényed lényege ezen felé, szóródva is köztünk marad.” (Keszei István)

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2005. június 21-ére,

SZABÓ DÉNES
halálának 15. évfordulóján. Szívünkben hiányod nem pótolja semmi, őrizzük
emléked, nyugodj békében.

Szerettei – Csíkcsicsó, Csiba

„A szeretet soha el nem múlik.” (Szent Pál)

Fájó szívvel emlékezünk 2019. június 24-ére,

CSISZÉR MIHÁLY
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. június 22-én 17 
órától lesz a csíkszentkirályi római katolikus templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszentkirály

A Sigma-Gum Kft. gumiabroncssze-
relő munkatársat keres hosszú távra.

Ha szeretnél egy dinamikus, folyama-
tosan fejlődő, jó csapatban dolgozni, 

akkor itt a helyed. Autószerelésben való 
jártasság előnyt jelent! Fényképes 

önéletrajzokat a cég székhelyére vagy
az office@sigmagum.ro e-mail-címre várunk. 

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: 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

Eladó Csíkszeredában - Szécsenyben 1.38 
ár kaszáló, Pócsmocsár 4.13 ár legelő, 
kaszáló , Rét út- sörgyár mögött 0.61 ár 
szántó-kaszáló, építkezésre alkalmas. Ér-
deklődni az alábbi telefonszámon: 0743-
426775

#287453

Eladó Csíkszeredában, a Pünkösd utcá-
ban 0.61 ár építkezésre alkalmas terület. 
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0743-
426775.

#287454

VÁSÁROLNÉK

Zöldség-gyümölcs feldolgozó felvásárol 
befőttes üvegeket. Érdeklődni lehet hét-
köznapokon 8-16 óra között, az alábbi 
telefonszámon (Székelyudvarhely). Tel.: 
0723-578172.

#287440

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa, 
gömbben, ára: 750 lej/öl, ingyenes házhoz 
szállítással. Tel.: 0748-603802.

#287099

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

#287100

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

Házhoz szállítunk jó minőségű, 33 cm-re 
vágott bükkfát (kazán méret) valamint ha-
sogatott bükkfát és bükkfa bütlést (fenyő 
- csere). Érdeklődni telefonon: 0755-182889

#287334

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

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

Székelykapu faragásra keresek faragót. 
Tel: 0720-505821.

#287439

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK




