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Életünk a világon véges, végére már csak a számvetés marad.
Aki dönt, felettünk áll, s kezében vagyunk mindannyian.

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett 
édesapa, nagytata, após, apatárs, rokon és jó barát,

ÖZV. KOLUMBÁN KÁROLY
életének 81., özvegységének 28. évében, 2020. június 26-án, reggel 6 órakor rövid 
szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. június 27-én 13 órakor lesz a csíkszentkirá-
lyi ravatalozóból a helyi temetőbe.

A gyászoló család – Csíkszentkirály

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. 
Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye,
emléked itt marad fájó szívünkben örökre.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. június 28-ára,

GÖRBE PÉTER
halálának évfordulóján. Drága emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Testvére és családja – Csíkszereda

Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, könnyű ide belépni,
de nincs kijárat. Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét,
fejünkbe bekúszik egy borús emlék. Te voltál az életünk, az álmunk,
te voltál minden boldogságunk. Amíg élünk, örökké szeretünk,
hiányzol nagyon, soha nem feledünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2001. június 27-ére,

GÁL LÁSZLÓ
halálának 19. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda, Csíkszentgyörgy

Bennünk él egy arc, 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 30-ára,

LUKÁCS NOÉMI
halálának 10. évfordulóján. Áldott emléked végigkíséri életünket. 
Nyugodjál csendesen!

Gyászoló szeretteid – Csíkszereda

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat nem zavarja 
senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog,
mint a fényes csillag.

Fájó szívvel emlékezünk 2020. május 14-ére,

VARGA ANTAL
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise június 27-én 19 órakor lesz a 
csíkszent imrei templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei – Csíkszentimre

Egy mécses lángja lobban most a szélben, így emlékezünk rájuk minden évben.
Tegyük össze kezünk gyertyák fénye mellett, kérjük nyugalmukat odafönt a mennyben. 
Emlékezzünk rájuk örök szeretettel, mert emlékük bennünk él, most is mindörökre. 

Fájó szívvel emlékezünk

ANTAL B. PÉTER  névnapja és halálának 22. évfordulóján, valamint

ANTAL JULIANNA, szül. Szőcs
halálának 9. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szeretteik – Csíkdánfalva

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

ID. GYÖRGY SÁNDOR
temetésén megjelentek, örök nyughelyére virágot helyeztek, levélben, elektroniku-
san, telefonon vagy személyesen osztoztak mély fájdalmunkban.

A gyászoló család

Lelked megtalálta az utat a túlvilág nyitott ajtaja felé.
S átsuhant az ismeretlenbe, ahonnan nincs visszaút.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk,

PIPER MÁRIA, szül. Bálint
halálának első évfordulóján. Váratlanul ért a halál, búcsú nélkül 
mentél el. Aludd szépen örök álmod, soha nem feledünk!

Szerető családod

Fájó szívvel emlékezünk 2015. június 26-ára

IFJ. KURON MIHÁLY
halálának 5. évfordulóján. Az idő múlhat, szállhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. Munka, őszinteség és 
küzdelem volt életed, legyen áldott, csendes pihenésed!

Szerettei – Székelyudvarhely, Németország

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2013. június 26-ára 

ID. MAGYARI ISTVÁN
– vadőr –
halálának 7. évfordulóján. Feledni valakit lehetetlen csoda, mert 
akit szerettünk, azt nem feledjük soha.

Szerető családja – Siménfalva, Székelyudvarhely

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. 
Elvitted a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál: az emlékedet.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2010. június 28-ára, 

ID. LURCZA DÉNES
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda

Fájó szívvel emlékezünk,

FODOR ISTVÁNNÉ ANNA
halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért a szentmise 2020. 
június 28-án 18 órakor lesz a madéfalvi Jézus Szíve templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – MadéfalvaHisszük, hogy van élete a léleknek odaát, van hova küldjünk érted egy 
imát. Ott ahol csendből van a vár, s igaz lelkedre Isten vigyáz már.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. június 24-ére,

PÁL ANDRÁS
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott!

Szerettei – Csíkdánfalva, Csíkszereda

Fojtogató csend, porrá zuzott könnycsepp, telőhold fényénél üvöltő 
emlékek. Kérlek édesanyám, nyújtsd felém kezedet, csak még 
egyszer halljam dobogó szívedet. Csendes a temető, nem jön felelet, 
arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg síköveden
kezem pihentetem, itt vagyok édesanyám, rád emlékezem.

Fájó szívvel emlékezünk,

PÉTER IRÉN, szül. Boldizsár
névnapja és halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentmiklós

A temető csendje ad neki nyugalmat, emléke szívünkben örökké megmarad. Jézusom, 
te adtál erőt minden szenvedésben, adj örök nyugalmat lelkének a mennyben!

Fájó szívvel emlékezünk 2000. június 26-ára,

FAZAKAS KÁROLY
halálának 20. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. június 27-én, 
reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Csíkmadaras

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

TELEK

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 Székelyudvarhelyen, 
a Lejtő utcában, aszfaltút mellett. Víz és 
kanalizálás a telken, érdeklődni telefo-
non. 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

Vásárolnék rossz állapotú, de még lakható 
kertes házat Székelyudvarhelyen, 2-3 részbe-
ni kifi zetési lehetőséggel. Tel.: 0746-840216.

#287509

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

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 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

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

#287334

Eladó tűzifa: vegyes, bükk, fenyő, cándra 
(bükk, fenyő), bütlés (bükk), szállítással 
együtt. Munkát vállalok buldoexkavátorral 
és miniexkavátorral, valamint földfúrást gyü-
mölcsfáknak 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: 0744-937920.

#287374

Eladó jó minőségű, RUF bükkbrikett, 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 fenyőcándrát. Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós környéke, érdek-
lődni telefonon: 0755-182889.

#287400

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: 0745-253737.

#287413

Gyakorlattal rendelkező villanyszerelőt keresek 
egy 3 kerekű kerékpár elindításához villanyá-
rammal, nulfázisos kis akkumulátorral, az első 
kerékben kismotor. A működéséhez minden 
alkatrész megvan, állíthatóak. Becsületes mun-
ka, becsületes fi zetés. Tel: 0753-364676.

#287516

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

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,

GHEORGHIȚĂ MARIA, szül. Gábor
halálának első évfordulóján. A lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. június 28-án lesz 9 órakor a magyarcsügési templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszereda




