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ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

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

A csíktaplocai egyháztanács és az egyházközség tagjai őszinte részvétüket fejezik ki 
szeretett plébánosunk, Czikó László édesanyja elvesztése iránt érzett fájdalmában.

„Nehéz elhinni, hogy az, aki valaha mosolyt csalt az arcunkra most 
könnyeket csal a szemünkbe…”
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy,

ÖZV. CSALA ANNA
életének 63., özvegységének 4. évében, 2020. június 26-án szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2020. június 30-án, 
kedden de.  11 órakor kísérjük utolsó útjára a szentlélek utcai ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)
Szomorú szívvel emlékezünk 2010. június 29-ére,

BIRÓ ERZSÉBET, szül. Kovács
halálának 10. évfordulóján. Szeretetét, jóságát szívünkben őrizzük 
mindhalálig. A Jóisten adjon neki csendes pihenést!

Szerető családja

Emlékezünk arra, ki nem lehet velünk, hisz sosem gyógyul be 
szívünkben a sebünk. Nehezen viseljük, mert vannak nehéz napok, 
mikor az emlékek feltörnek és a gondolatok. Szívünk azóta csak fáj 
és jajgat, de ő nem szól hozzánk fentről, csak szépen meghallgat.
Fájó szívvel emlékezünk 2017. június 29-ére

DEÁK KÁROLY
halálának 3. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel. 

Szerettei – Székelyudvarhely

Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökre ott marad.
Fájdalommal emlékezünk 2008. június 29-ére

PÁLL ANGELLA
halálának 12. évfordulóján. 

Édesanyja, testvére, a nagyszülők – Bikafalva, Bágy

Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy,
utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.
Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk

KISS JULIÁNNA, szül. Daróczi
halálának féléves évfordulóján. A búcsúszó, amit nem tudtál 
kimondani, elmaradt, de az emléked szívünkben örökre itt maradt.

Gyászoló szerettei – Székelyudvarhely

Elmennek mind-mind az emberek, de csak az hal meg, akit elfelejte-
nek. Sírjuk fölött süvölthet a szél, kit szerettünk, az nem hal meg, az él.
Fájó szívvel emlékezünk 2016. június 28-ára,

IFJ. KOLOZSI GÉZA
halálának 4. évfordulóján. 

Testvérei és családjaik – Székelyudvarhely

Fáradt a tested, nyomja a sírhalom, tiéd a csend, a nyugalom,
miénk a könny, a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet,
de a sors életünkben mindent összetépett.
Fájó szívvel emlékezünk 2016. június 28-ára,

IFJ. KOLOZSI GÉZA
halálának 4. évfordulóján.

Bánatos szülei – Székelyudvarhely

Elfeledni nem tudjuk, csak a fényképedet bámuljuk. S azt a napot
siratjuk, mikor elindultál azon az úton. Mikor mondták, nem vagy 
többé, minden megváltozott mindörökké. De nekünk a fi únk, édesapa, 
testvér voltál, életünk része, szeretünk, és velünk leszel mindörökre.
Örökre összetört szívvel, és kimondhatatlan fájdalommal emléke-
zünk életünk legszomorúbb napjára, 2014. június 29-ére, amikor 
a kegyetlen halál mindössze 40. évesen elragadta közülünk a 
szeretett gyermekünket, testvért és édesapát,

FAZAKAS TIBOR
halálának 6. évfordulóján. Elmondunk egy imát, s meggyújtunk egy gyertyát, lángja 
apró, mégis meleget és fényt ad. E kis láng legyen a mi üzenetünk neked, mely örök 
fénybe emeli eltávozott lelkedet. Szívünkben örökké élni fogsz! Nyugodj békében az 
Úrjézus szent nevében!

Bánatos szülei, fia Tamás, és bátyja Csaba – 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

Ahová mentél, nincsen visszaút, örök a hosszú álom, s végtelen az 
út. Az emléked csupán, ami itt maradt velünk, míg élünk, a szívünk-
ben őrizzük, s így itt leszel velünk.
Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk 1997. június 28-ára, 

JÁNOS GERGELY
halálának 23. évfordulóján.

Szerettei – Csíkmadaras

Szeretettel emlékezünk

BORBÁTH JULIANNÁRA
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodj békében!

Testvére, Mari és családja – Csíkszereda

Mély fájdalommal,de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a nagyon 
szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, üknagymama, anyós, sógorasz-
szony, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. BALÁZS BÉNINÉ, szül. Barta Margit
életének 93., özvegységének 17.évében, méltósággal viselt betegség után, 2020.júni-
us 27-én nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 
2020. június 30-án 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csikszentkirályi ravatalo-
zóból a helyi temetőbe. Nyugodjál békességben, az Úrjézus szent nevében!

A gyászoló család – Csíkszetkirály

Van fájdalom, mely a földön maradt, van szeretet, 
mely síron túl is ugyanaz. Van élet a léleknek 
odaát, van hová küldeni egy imát.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága 
szüleink, 

LACZKÓ JÓZSEF halálának 18. évfordulóján 

és neje,

LACZKÓ ROZÁLIA
halálának 24. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Lányaik és családjaik – Fitód

megtekinthetőek hétfőn-csütörtökön 8.00-16.30, 
valamint pénteken 8.00-14.00 óra között a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. sz. Tel: 
312454, 371313; Fax: 310041. Észrevételeket a hir-
detés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban lehet közölni naponta a környezetvé-
delmi ügynökséggel, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

#287539

SZOLGÁLTATÁS

Tetőfedő-ács-bádogos munkálatokat vállalunk: 
régi tetők javítását cserépmintájú lemezből, 
cserépforgatást, ereszcsatornák készítését, te-
tőfedést Lindab-lemezzel (1 m2/50 lej), egyéb 
bádogos munkákat, valamint benti munkákat: 
glettelés, fajanszrakás, meszelés, parkettek ra-
kása, fürdőszoba készítése. Tel.: 0743-609563.

#287292

A Tetőfedő Kft . vállal: tető készítését, ácsmun-
kát, tetőjavítást, felújítást, kerámiacseréppel, 
cserepes lemezzel. Bádogmunkákat is vál-
lalunk: ereszcsatorna készítést, felszerelést, 
különféle anyagokból, valamint más bádog-
munkát is. Ingyenes a kiszállás. Hívjon biza-
lommal, aktív cég vagyunk. Tel.: 0753-754514, 
0743-903910, 0756-525549.

#287383

Dr. Fehérvári Lajos marosvásárhelyi kardioló-
gus főorvos rendel a székelyudvarhelyi Polimed 
Center rendelőben (Kaufl and mellett). Progra-
málni a 0727-001202-es telefonszámon lehet.

#287494

Vállalok szobafestést kedvezményesen, meg-
egyezés szerint. Tel: 0728-835965.

#287546

TELEK

Eladók Bikafalván közművesített beltelkek; asz-
faltút, 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

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

#287485

VÁSÁROLNÉK

Zöldség-gyümölcsfeldolgozó felvásárol befőt-
tes üvegeket. Érdeklődni lehet hétköznapokon 
8-16 óra között az alábbi telefonszámon (Szé-
kelyudvarhely). Tel.: 0723-578172.

#287440

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

#287509

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

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), alumíniumlétrák 360/460/670 
lej, 53 kg-os kovács üllő (1150 lej). Szállítás 
megoldható. Tel.: 0745460858 E-mail: endyba-
ba@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 vá-
gott bükkfát (kazánméret), valamint hasoga-
tott 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 desz-
kavégek (ára: 560 lej/öl-től), valamint bükkfa 
moszt – házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni 
telefonon lehet. Tel.: 0744-937920.

#287374

Eladó jó minőségű, RUF bükkbrikett 800 lej/
tonnája, 1 tonna fölött a házhoz szállítás in-
gyenes. Tel: 0746-369387.

#287389

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, haso-
gatott bükkfát, fenyőfát, valamint vegyes le-
veles fát. Csíkszereda és Gyergyószentmiklós 
környékére. Tel: 0751-639102.

#287553

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

#287412

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

#287413

Eladó első osztályú, hasogatott bükk-, csere- 
és fenyőcándra, valamint száraz bükkfavég, 
házhoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

#287472




