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„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.”
„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok
s akik terhet hordoztok - én megkönnyítelek titeket”(Máté 11: 28-30)
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető édesanya, testvér, rokon és jó barát,

ÖZV. CZIKÓ GYULÁNÉ, szül. Gál Irén
szerető szíve életének 81., özvegységének 16 évében, szentségekkel megerősítve, 2020. 
június 25-én megszűnt dobogni. Türelmes, példás élete, önfeláldozó szeretete, amellyel 
eddigi papi életutamon elkísért, a legszentebb példaképünk marad, melyet soha el nem 
felejtünk. Drága halottunk földi maradványait 2020. június 30-án, ma 11 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a csíkszentgyörgyi 
Kálvária ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Nyugodj békében drága édesanyám! „Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.”

„Szomorúan tekintünk az égre, és kérjük a jó Istent, pihentesse békében. Jóságos 
szíved pihenni fog a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.”
Szívünk mély fájdalmával, de Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, rokon, szomszéd és jó ismerős,

ÖZV. BOGOS GYULÁNÉ, szül. Szakács Gizella
életének 85., özvegységének 23. évében, 2020. június 28-án türelemmel viselt, 
hosszas betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020. július 1-jén 
10 órakor kísérjük utolsó útjára a Szentlélek utcai ravatalozótól a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, testvér, 
após, rokon, barát és jó szomszéd, 

VISKI-MICZI MIHÁLY – a Nemzeti Bank volt főfelügyelője – ,
szerető szíve életének 92., boldog házasságának 67. évében, 2020. június 28-án megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat július 1-jén, 10 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkszeredai 
állomás melletti régi temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk 
dolgozott. Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk 
álltál, Te, aki nem kértél, csak adtál, minket örökre itt hagytál.
Öleljen át a csend és a szeretet. Elfelejteni Téged soha sem lehet.„
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édes-
anya, nagymama, testvér, anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

SZABÓ KATALIN
életének 71., házasságának 46. évében, 2020. június 28-án hosszas, de türelemmel viselt 
betegség után elhunyt. Drága halottunkat 2020. július 1-jén 12 órakor kísérjük utolsó 
útjára a Szentlélek utcai temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott! Tekintettel a jelenlegi helyzetre részvétnyílvánitást nem fogadunk.

Gyászoló családja – Csíkszereda

Fájó szívvel emlékezünk 2016. június 30-ára,

BIRÓ FERENC
halálának 4. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelet-
tel. Emléke legyen áldott! Nyugodjon békében!

Családja – Csíkszereda

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja 
senki. Életed elszállt, mint a virágillat, de emléked ragyog,
mint a fényes csillag.
Fájó szívvel emlékezünk 2016. június 30-ára,

ID. MÁTHÉ ZOLTÁN
halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Csíkszereda, nővére Manyi – Csíkmenaság

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 2016. június 30-ára, 

SIPOS FERENC
halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Ajnád, Magyarország

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, míg élünk, velünk lesz drága emléked.
Fájó szívvel emlékezünk

JAKAB ESZTER
halálának 6. évfordulóján.
Elnémul egyszer énekünk… Volt egy hang, egy lépés, egy arc,
élete munka volt és harc. A nehézségekkel bátran szembenéztél, Isten 
tudja, hogyan, mindent előteremtettél. Csoda volt, hogy éltél, és minket 
szerettél, nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél. Hiányzik egy érzés, egy szó, egy 
élet, hiányzik minden, mi körülölelt téged. Még a porait is áldd meg, ó, jó Atyánk! S mi 
köszönjük, hogy ő volt a mi édesanyánk.

Lánya Ibolya és családja – Székelyudvarhely

„Hirtelen halálod nagy fájdalmat okozott,
de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog.”
A 2020. április 1-jén elhunyt

BÁLINT ERZSÉBETRE
emlékezünk 2020. július 1-jén, du. 3 órakor a székelyudvarhelyi 
belvárosi református ravatalozóban. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik, a fájdalmat csak az élők
érzik. Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, hanem
amelyet a szívünkben hordunk egy életen át csendesen.
Fájó szívvel emlékezünk 2013. június 30-ára

FORRÓ GÁBOR
halálának 7. évfordulóján.
A szeretet örök cél és erő, el nem veszi sem a jövő, sem a múlt. Ki 
szeretett úgy, mint te szerettél, akkor is él, ha már a sírba hullt. (Ady) 

Édesanyja, lánya, testvére és szerettei – Székelyudvarhely

„Aki annyi szeretet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál,
Véget ért a szenvedésed, Fáradt szívedben nyugalom,
A miénkben, kik itt maradtunk, El nem múló fájdalom.”
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
anyós, testvér, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. CSATÓ JOLÁN – nyugalmazott köztisztviselő –
életének 84., özvegységének 23. évében, türelemmel viselt betegség után, 2020. júni-
us 28-án, délelőtt 9:30 órakor szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2020. július 2-án 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai 
Kalász negyedi temetőbe. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idő arra,
el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre. Lelked remélem, békére talált,
s te már a mennyből vigyázol ránk. Soha nem feledünk,
szívből szeretünk, s örökkön örökké rád emlékezünk.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, 
apatárs, bérmaszülő, koma, kortárs, rokon, szomszéd és jó ismerős,

TÓKOS ISTVÁN,
életének 71., házasságának 47. évében, 2020. június 28-án váratlanul elhunyt. Őrizzétek 
meg szívetekben halványuló mosolyom, csak a jóra emlékezzetek, ha rám gondoltok. 
Drága halottunk földi maradványait július 1-jén 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a római katolikus szertartás szerint, a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda

Nem foghatjuk már dolgos két kezed, nem simogathatjuk őszülő fejedet. 
Nem tekint ránk aggodó szemed, marad a néma csend és fájdalom.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, 
dédnagymama, anyós, rokon és jó barát,

ÖZV. CSICSÓ ROZÁLIA – nyugalmazott óvónő –
életének 77., özvegységének 2. évében türelemmel viselt betgség 
után 2020. június 28-án csendesen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2020. július 1-jén 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász 
negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda

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

Eladó 3 szobás lakás Kolozsváron, a Tordai 
úton. A lakás 2006-ban épült, kívülről szigetelt 
tömbház földszintjén található, 67 m2, saját 
hőközponttal rendelkezik. Három különálló 
szoba, konyha- ebédlőrésszel, fürdő, kis előtér 
és kamra alkotja. Fém bejárati ajtó és termo-
pán ablakok vannak, aminek köszönhetően 
rendkívül alacsony a rezsiköltség. Egyetemis-
táknak van berendezve, igény szerint bútorral 
együtt eladó. A közelben buszmegálló is van. 
Azonnal beköltözhető. Tel.: 0730-597038.

#287397

OKTATÁS

Tanfolyamok indulnak Székelyudvarhelyen 
akkreditált diplomával, a következő szakterü-
leteken: női- és férfi fodrászat, manikűr-pedikűr, 
műkörömépítés, kozmetika, masszőr-technikus. 
Akció a sminktetováló képzésre (-50%). Érdek-
lődni lehet telefonon: 0755-354240.

#287523

SZOLGÁLTATÁS

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását vállalom az ön lakásán, Csík-
szeredában és környékén – Dombi Barna. Érdek-
lődni naponta 9-17 óra között. Tel.: 0744-621819.

#287004

Vállalom gombás házak kezelését, fertőtlení-
tését, újraépítését, családi házak építését A-tól 
Z-ig. Tel: 0742-404912.

#287274

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

Vállalunk szobafestést, mázolást, fürdő-
kád-zománcozást, parkettacsiszolást, házak 
színezését, valamint teljes körű lakásfelújí-
tást. Tel.: 0742-851062.

#287481

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

Vállalunk kisgépekkel földmunkát, területe-
gyengetést, ásást (víz-, gáz-, villany-, szennyvíz-
vezetést, alap), betontörést és földelhordást 3,5 
tonnás, billenősautóval, valamint betonkavics-, 
vakolóhomok- és termőföldszállítást. Tel.: 0744-
522026.

#287504

TELEK

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

#287361

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

VEGYES

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

#287110

Eladó jó minőségű, bükk tűzifa méterre vágva. 
A mennyiség és a minőség garantált, Csíksze-
reda környékén. Tel.: 0746-778543.

#287264

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

#287413

Házhoz szállítunk nagyon jó minőségű, kályha-
méretre vágott bükkfa bütlést, valamint felvágott 
fenyőcándrát. Csíkszereda és Gyergyószentmik-
lós környéke, érdeklődni 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

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

Eladók jó minőségű, bükk- és tölgyfa desz-
kavégek (ára: 560 lej/öltől), valamint bükkfa 
moszt – házhoz szállítás ingyenes. Érdeklődni 
telefonon lehet: 0744-937920.

#287567

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

#287553

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

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

Házhoz szállítunk jó minőségű, kályhamé-
retre vágott, vastag, bükk- és cserefa bütlést, 
valamint kazánméretre (33cm) vágott hasított 
bükkfát, ugyanitt vállalunk autóalváz-paraffi  -
nozást (kezelést), Csíkszereda és környéke. 
Érdeklődni telefonon: 0755-182889.

#287566

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK




