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„Ha eljön az este, csillagokra nézek, sok régi emléket sorra felidézek, és 
mikor végre rám talál az álom, az édesanyámat benne megtalálom.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető 
édesanya, testvér, anyós, anyatárs, rokon, barát és jó szomszéd,

ÖZV. PITÓ ERZSÉBET, szül. Bálint

szerető szíve életének 73., özvegységének 18. évében, 2020. június 22-én megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat 2020. június 24-én, ma 15 órakor kísérjük utolsó útjára a 
csíkszeredai Szentlélek utcai ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei – Csíkszereda

Ahová mentetek, nincs visszaút, örök a hosszú álom, s végtelen az 
út. Az emléketek csupán, mi itt maradt nekünk, míg élünk a szívünk-
ben őrizzük, s így lesztek velünk.

Fájó szívvel emlékezünk,

BENEDEK ANNA, szül. Varga és

BENEDEK LAJOS

haláluk évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Lányuk Juci, unokájuk Levente és családja – Csíkmindszent, Csíkszereda

Csendben állok, emlékezem... nem halt Ő meg mindig él... nekem. 
Messze ment, hol el nem érhetem, élete úgy múlt el,
mint egy pillanat. De emléke szívünkben örökre megmarad!

Fájó szívvel emlékezünk 2019. június 24-ére,

ID. MÁRK EMIL

halálának első évfordulóján. Az engesztelő szentmise 2020. június 24-én 19 órakor 
lesz a Millenniumi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszentsimon, Csíkszereda

Emléke él és élni fog, míg az én szívem a földön dobog.
Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját és minden gesztusát.
Pótolhatatlan ürességet hagytál családunkban.

Fájó szívvel emlékezünk,

FÜLÖP GABRIELLA TERÉZIA, szül. Erőss

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. június 25-én 19 órakor 
lesz a csíkszeredai Millenniumi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Gyászoló szerettei - Csíkszereda

„Szomorúan tekintünk az égre, és kérjük a Jóistent, pihentesse békében. Jóságos 
szíved pihenni fog a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.”

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

ÖZV. PONGRÁCZ ILONA

életének 71., özvegységének 6. évében, 2020. június 22-én betegség után csendesen el-
hunyt. Drága halottunkat 2020. június 26-án 12 órakor kísérjük utolsó útjára a Kalász 
negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a nagyon 
szeretett édesapa, nagybácsi, sógorbácsi, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. KÓSA VILMOS

életének 97., özvegységének 19. évében, méltósággal viselt betegség után, 2020. 
június 22-én nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2020. június 25-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmihályi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugodjál békességben, az Úrjézus szent nevében! 

A gyászoló család – Csíkszentmihály

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

IMRE KÁROLY – nyug. agrármérnök – 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, vagy lélekben velünk 
voltak. Köszönjük a vigasztaló szavakat, az érte mondott imádságokat és a szomszé-
doknak a gondoskodó segítséget.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS 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

KÖRNYEZETVÉDELEM

SC TREFOREX SRL, melynek  székhelye 
Maroshévíz, Márton Áron út 9/A. szám, 
Hargita megye munkapont: Mesteacă-
nului út 13 I. szám, Maroshévíz, Hargita 
megye. Az érdekeltek tudomására hozza, 
hogy az alábbi tevékenységeket illetően 
megkezdte a környezetvédelmi engedélye-
zési eljárását: - Elsődleges fafeldolgozási 
melléktermékek gyűjtése és elszállítása, 
CAEN-kód 4941 - Kertészeti, nem veszélyes 
hulladék gyűjtése, CAEN-kód 3811, - Nem 
veszélyes hulladék kezelése és ártalmatla-
nítása, CAEN-kód 3821, - Egyéb fatermék 
gyártása, CAEN-kód 1629, - Fa vágása és 
gyalulása, CAEN-kód 1610, - Közúti áru-
szállítás, CAEN-kód 4941. A tevékenység 
a str. Mesteacănului út nr. 13 I. szám, Top-
lița/Maroshévíz, jud. Harghita/Hargita 
megyei telephelyen folyik. A tevékenység 
környezeti hatásaival kapcsolatos infor-
mációk beszerezhetők a környezetvédel-
mi ügynökség Csíkszereda, Márton Áron  
út 43. szám alatti székhelyén, tel. 0266 
312454 , 0266 371313, fax 0266 341041. Az 
érintettek észrevételeiket a hirdetés megje-
lenésétől számított 15 napon belül, írásban 
közölhetik a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnél, az észrevételező 
személyi adatainak feltüntetésével. Ügy-
vezető, Cristian Dobrean.

SZOLGÁLTATÁS

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

Vállalom gombás házak kezelését, fertőt-
lenítését, újraépítését, családi házak építé-
sét 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

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, 
ácsmunkát, tetőjavítást, felújítást, ke-
rámiacseréppel, cserepes lemezzel. Bá-
dog- munkákat is vállalunk: ereszcsa-
torna-készítést, -felszerelést, különféle 
anyagokból, valamint más bádogmunkát 
is. Ingyenes a kiszállás. Hívjon bizalom-
mal, aktív cég vagyunk. Tel.: 0753-754514, 
0743-903910, 0756-525549.

#287383

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-
kád-zománcozást, parkettacsiszolást, há-
zak színezését, valamint teljes körű lakás-
felújítást. Tel.: 0742-851062.

#287481

TELEK

Eladó 478 m2 beltelek Marosfő, 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 
szerint választhat 5-20 áras parcellákat. 
Vonat állomás a faluban, főúthoz közel, na-
pos, panorámás oldal. Tel.: 0744-559895.

#287443

Eladó 25 ár belterület Székelyudvarhe-
lyen, a Lejtő utcában, aszfaltút mellett. 
Víz és kanalizálás a telken, érdeklődni 
telefonon. Ár: 2100 euró/ár. Tel.: 0740-
244758.

#287485

VÁSÁROLNÉK

Zöldség-gyümölcsfeldolgozó felvásárol be-
főttesüvegeket. Érdeklődni lehet hétközna-
pokon 8-16 óra között az alábbi telefonszá-
mon (Székelyudvarhely): 0723-578172.

#287440

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 jó minőségű, bükk tűzifa méterre 
vágva. A mennyiség és a minőség garantált, 
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 vízálló ponyvák: 6x4 m-es (115 lej), 
8x6 m-es (215 lej), 10x6 m-es (270 lej), 10x8 
m-es (360 lej). Ugyanitt eladók minőségi 
pálinkák: szilva (40 lej/L), barack (45 lej/L), 
agancsnyelű 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 jó minőségű, RUF bükk brikett, 800 
lej/tonnája, 1 tonna fölött a házhoz szállí-
tás ingyenes. Tel: 0746-369387.

#287389

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

#287334

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

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

#287400

Eladó hasított és hasítatlan nyír tűzifa és haso-
gatott bükkfa. Ára: 185 lej/m a hasítatlan nyír/, 
750 lej/öl, 200 lej/m hasított nyír/, 800 lej/öl, 
230 lej/m hasogatott bükk tűzifa/, 920 lej/öl, 
házhoz szállítás megoldható. Tel.: 0740-292961.

#287320

Eladó első osztályú, 33 cm-re vágott bükkfa pa-
lettán, valamint bükkfa bütlések, azonnal tü-
zelhető méretűre vágva (bükk deszkadarabok 
és bükk- cserefa bütlések). Tel.: 0745-253737.

#287412

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

#287413

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

Úgy mentek el tőlünk, mint tavasznak virága, sírba szállt velük
szívünk boldogsága. Nélkülük az élet üres és sivár, hiába díszíti 
sírjukat virág. Könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük,
fájó szívvel csak rájuk emlékezünk.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára 2014. június 24-ére,

ID. GYÖRGY ISTVÁN

halálának 6. évfordulóján, 1992. június 23-ára,

IFJ. GYÖRGY ISTVÁN

halálának 28. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Emléküket 
örökre szívünkben őrizzük!

Szerető családjaik




