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Volt emberek. Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. Nem téve 
semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók között 
titokzatos megállók. A mély, sötét vízekbe néma, lassú hálók. 
Képek, már megmeredtek és örökre szépek. Nem-élők, mindent 
felejtő, mindent porba ejtő henyélők, kiknek kezéből a haraszt 
alatt lassan kihullt a dús tapasztalat. (Kosztolány Dezső)

Mély fájdalommal emlékezünk 2010. június 23-ra,

LŐRINCZ ÁRPÁD
elhunytának 10. évfordulóján. Akik ismerték, áldozzanak egy percet emlékére. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Nyugodjon békében!

Szerettei

„Amikor azt hinné az ember, hogy már mindent kigondolt,
Amikor végre elkezd tervezni valamit, lelkesedik érte
Úgy érzi, végre tudja, merre kell mennie, Az ösvények megváltoznak, 
a jelek kicserélődnek, A szél másfelé fúj...”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
testvér, édesapa és rokon,

ANTAL ISTVÁN-BÉLA – volt atléta –
életének 58.évében, 2020. június 21-én rövid szenvedés után csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat 2020. június 24-én, déli 12 órakor kísérjük utolsó útjára a csobot-
falvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Jelen értesítést gyászjelentőnek is szánjuk.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csobotfalva

Téged elfeledni soha nem lehet, sajnos meg kell tanulnunk élni 
nélküled. Lehet, hogy nélküled is eljön a tavasz,
de bármilyen szép is, többé már nem lesz ugyanaz.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2019. 
június 23-ára,

SZÉP LEVENTE
halálának első évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Szerető családja – Csíkszereda

Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem,
hanem amit szívünkben hordunk csendesen.

Szomorúan emlékezünk 1980. június 23-ára,

MOCZÁS JÁNOS
halálának 40. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
(János 3:16)

Fájó szívvel emlékezünk 2018. június 23-ára,

NAGY LAJOS – építészmérnök –
halálának 2. évfordulóján. Lelki üdvéért a szentmise 2020. június 
23-án, ma 19 órakor lesz a csíkszeredai Millenniumi templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

„Már eltűnt régen a hajó Veled, és én még mindig kendőt lenge-
tek. S amíg távolba réved a szemem, arcod vonásait idézgetem. 
Tengerverés csapdos a partokon, benne hangok zenéjét hallgatom. 
S a szélben, mely hajamba beletép, ott érzem még kezed melegét.” 
(Wass Albert)

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2016. június 23-ára,

BORBÉLY JÓZSEF
halálának 4. évfordulóján. Drága Édesapánk, nagytatánk, nagyon hiányzol!

Szerető felesége, fia, leánya, veje, és négy unokája: Tímea, Zalán, Hunor és Barna 
– Székelyudvarhely, Marosvásárhely

Szíve nemes volt, a keze dolgos, élete nehéz volt, álma legyen boldog.

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesapánkra,

FÁBIÁN ANDRÁS
halálának 7. évfordulóján. Egy pillanat és mindennek vége, szólni 
sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy 
csendes sírhalom, szeretteid szívében örök gyász, fájdalom. Csak 
az élet az, mi hamar elszalad, de kedves, szép emléked örökre megmarad. Könnyes 
szemmel nézünk fel az égre, szeretünk téged, most és mindörökre.

Szerettei – Korond, Felsősófalva

Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak 
lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben 
él, s örökre ott marad! Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt,
egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Egy a 
reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled! 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. június 23-ára

MOLNÁR TÜNDE, szül. Kiss
halálának 10. évfordulóján.

Szerető családja – Székelyudvarhely

Imádtad családod, mindenkit szerettél, az volt a boldogságod,
ha velünk lehettél. Beteg szíveddel is értünk aggódtál,
annyira féltettünk, de legyőzött a halál. Az idő nem hoz gyógyulást, 
marad az emlék, és marad a néma gyász. Hogy egy édesapa és férj 
milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, koma, 
rokon, és jó szomszéd,

ID. GYÖRGY SÁNDOR
szerető szíve életének 71., házasságának 44. évében, türelemmel viselt betegség 
után 2020. június 22-én, reggel 7 órakor megszűnt dobogni, nemes lelkét vissza-
adta Teremtőjének. Drága halottunkat 2020. június 24-én 11 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Részvétüket fejezzék 
ki egy főhajtással. A minket mindig hazaváró, értünk aggodó lelkedet átadtad az 
örökkévalóságnak. Köszönjük, hogy szerettél, hálás szívvel őrizzük emlékedet, és 
soha el nem feledünk. Pihenése legyen csndes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda

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

Eladók német, új és használt kanapék, 
egyszemélyes és franciaágyak, bútorok, 
matracok, mosógépek, mosogatógépek, 
villanykályhák, gáztűzhelyek, fagyasztók 
és hűtők, ugyanitt háztartási gépek javí-
tását is vállaljuk. Megtalál Madéfalván, 
az állomással szemben. Tel.: 0748-913384.

#287327

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a Pacsirta utca 
20. szám alatti, jó állapotban lévő csalá-
di ház: 2 szoba, konyha, fürdő, kamra, 
előszoba, víz, gáz, villany, melléképület, 
fatartó, jó kút. A terület 4,5 ár, csendes kör-
nyezetben fekszik. Irányár: 87 000 euró. 
Tel.: 0745-229485.

#287393

Eladó 3 szobás lakás Kolozsváron, a Tor-
dai úton. A lakás 2006-ban épült, kívülről 
szigetelt tömbház földszintjén található, 
67 m2, saját hőközponttal rendelkezik. 
Három különálló szoba, konyha ebédlő-
résszel, fürdő, kis előtér és kamra alkot-
ja. Fém bejárati ajtó és termopán ablakok 
vannak, aminek köszönhetően rendkívül 
alacsony a rezsiköltség. Egyetemistáknak 
van berendezve, igény szerint bútorral 
együtt eladó. A közelben buszmegálló is 
van. Azonnal beköltözhető. Tel.: 0730-
597038.

#287397

Eladó vagy elcserélhető Szovátán, köz-
ponti fekvésű, összkomfortos, magasföld-
szinti, 3 szobás tömbházlakás. Beosztá-
sa: 3 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, 
terasz, pince, saját hőközpont, megfelel 
irodának vagy rendelőnek is. Csere is ér-
dekel székely udvarhelyi 2 szobás lakásra. 
Irányár: 41 000 euró. Tel.: 0756-545486, 
0265-570764.

#287474

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, ke-
reskedelmi hűtők javítását vállalom az ön 
lakásán, Csíkszeredában és környékén – 
Dombi Barna. Érdeklődni naponta 9-17 óra 
között. Tel.: 0744-621819.

#287004

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

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

Vállaljuk szobák, fürdők felújítását, át-
alakítását, gipszkartonozást, csempézést, 
parkettázást, szigetelést, festést, glettelést, 
nemesvakolást és víz, villany szerelését, 
valamint ácsmunkálatokat is. Minőség ga-
rantált. Telefon: 0753-680321.

#287375

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, 
ácsmunkát, tetőjavítást, felújítást, kerá-
miacseréppel, cserepes lemezzel. Bádog-
munkákat is vállalunk: ereszcsatorna-ké-
szítést, 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

Tűzifa felvágását, kisebb háztáji mun-
kát vállalok Csíkszeredában. Tel: 0743-
695961.

#287469

Államvizsga és mesteri dolgozatok írását 
vállalom. Tel: 0749-314901.

#287473

TELEK

Eladó 23 ár építésre is alkalmas szántó a 
bikafalvi réten, telekkönyvezve. Vízellá-
tás, áram megoldható. Irányár: 600 euró/
ár - alkudható. Tel.: 0742-895396, 0751-
530721.

#287361

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

#287415

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

#287443

VEGYES

Eladó első osztályú, 33 cm-re vágott bükk-
fa palettán, valamint bükkfa bütlések, 
azonnal tüzelhető méretűre vágva (bükk 
deszkadarabok és bükk- cserefa bütlések). 
Tel.: 0745-253737.

#287412

Eladó Gyergyóditróban, Fekete Sarkon 30 
köbméter lábon levő fa. Tel. 0746-346876.

#287468

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

#287099

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 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 tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cándra 
(bükk, fenyő), bütlés (bükk), szállítással 
együtt. Munkát vállalok buldoexkavá-
torral 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: 0744-937920.

#287374

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk méterfa 
jó árban. Csíkszereda. Érdeklődni telefo-
non: 0745-253737.

#287413

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

#287472

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

A TWINASIG GEMINI SRL. teljes körű szolgáltatást nyújt 
autó átírás terén, legyen szó autóról, motorról vagy 

egyéb járműről.
Ugyanakkor ha lejárt autója, lakás vagy egyéb biztosítása, bizalommal 

forduljon hozzánk és számára a legjobb ajánlatot együtt kiválasztjuk.

Július végéig ingyen házhoz visszük a kiválasztott biztosítást.

Tel.: 0749–314501.




