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Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben él, és örökre ottmarad.
(Reményik Sándor) 

Fájó szívvel emlékezünk, 

VÍZI VILMOS 
halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentimre
288343

Fájó szívvel emlékezünk 2020. július 17-ére, 

KOZMA VINCÉNÉ, 
szül. Szopos Gizella 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. szeptember elsején, kedden 
reggel 7 órakor lesz a csíkszenttamási templomban. 

A gyászoló család – Csíkszenttamás, Csíkjenőfalva
288418

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/nem örülsz nekünk szerető szíveddel./Egy fájó 
perc alatt elszállt az életed,/itt hagytál minket, kiket nagyon szerettél. 

Szomorú szívvel 6. hetes megemlékező szentmisét tartunk a szerető édesapa, 

DRAGU DÁNIEL-EDUÁRD 
lelki üdvéért az erdőalji (csibai) Szent Lőrinc római katolikus kápolnában, 
2020. augusztus 30-án, vasárnap 16 órától. 

A gyászoló család
288436

Az emlék virág, mely nem hervad el soha,/vihar nem tépi szét, szél nem hordja tova. 

Szomorúan emlékezünk augusztus 28-ára, 

VASS KÁROLY 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. szeptember elsején, 
kedden 19 órakor lesz a csíkrákosi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló szerettei – Csíkrákos
288441

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/örök álmát őrzi béke és nyugalom./Örökké él kit szeret-
nek,/nem halnak meg az anyák,/fejüket le hajtva útra kelnek,/és vigyáznak ránk odaát. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédink, 

KONYAPOT ERZSÉBET 
szerető szíve életének 79. évében örökre megpihent. Temetése 2020. augusztus 29-én,
9 órakor lesz megtartva a csíkkarcfalvi temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó 
útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. 

A gyászoló család
288438

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, dédnagyapa, 
após, rokon és szomszéd, 

MIRICĂ GHEORGHE, 
nyugalmazott alezredes 

életének 95. évében, 2020. augusztus 25-én elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
2020. augusztus 31-én, hétfőn 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi 
temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
288444

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Azonnal beépíthető telkek eladók Székelyud-
varhelyen, Szombatfalván, a Hősök sírja köze-
lében, az Ugron Gábor utcában. Három darab 
építkezési, panorámás, déli fekvésű beltelek 
eladó külön-külön vagy egyben, patak a belső 
telek végében, közművek a felső telekhatáron, 
tiszta telekkönyvvel, zonális rendezési tervvel 
(PUZ). A telkek 40%-os beépíthetősége nagyon 
jó, az urbanisztikai engedély szerinti adatok: 
POT: 40%, CUT: 1, 2. A telkek ára a követke-
ző: 208 mp=23.000 euró, 52 mp=19.000 euró, 
414 mp=23.000 euró (a patak melletti), 1 házat 
lehet mindegyik telekre ráépíteni, építkezési en-
gedélyhez minden feltétel teljesítve van. Mind-
három telek megvásárlása esetén az ár összesen 
55.000 euró. Előzetes egyeztetés alapján további 
információkat a helyszínen szívesen adunk, 
vagy e-mail üzenetben tudunk küldeni. Tel.: 
0786-808290.

#288324

VEGYES

Eladók cserefa kapulábak 130x260x2000 
méretekben. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 0732-455449.

#288340

Eladók német, jó minőségű, bontott, fa és 
műanyag termopán ablakok, egy- és kétnyí-
lósak, új bejárati ajtók, teraszajtók többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok kedvező 
áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 
200–2000 lej. Web: www.szekelyhirdeto.info. 
Tel.: 0742-630838.

#287633

Eladó darabos, hasogatott, nyír és bükk tűzifa. 
(nyír - 200 lej/m, 800 lej/öl, bükk - 225 lej/m, 900 
lej/öl), szállítás megoldható. Tel.: 0755-970006

#288058

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa és jó 
minőségű, hasított nyírfa, fenyőfa cándra (200 
lej/m a hasított nyír, 800 lej/öl, 225 lej/m a haso-
gatott bükk tűzifa, 900 lej/öl), szállítás megold-
ható. Tel.: 0740-292961.

#288086

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 méteres 
hosszúra vágva. Az ár tartalmazza a házhoz-
szállítást. Érdeklődni telefonon: 0745-253737.

#288134

Házhoz szállítunk jó minőségű, kályhaméretre 
vágott, vastag, bükk és cserefa bütlést, valamint 
kazánméretre (33cm) vágott, hasított bükkfát, 
ugyanitt vállaljuk autók alvázának paraffi  nnal 
való kezelését, Csíkszereda és környéke. Érdek-
lődni telefonon: 0755-182889.

#288143

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 750 lej/öl, ingyenes házhozszállítással. Tel.: 
0751-257700.

#288203

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 220 
lej/m, házhozszállítással. Tel.: 0751-257700.

#288204

Eladók vízálló ponyvák: 6x4 m-es (120 lej), 
10x6 m-es (270 lej), 10x8 m-es (360 lej). Ugyan-
itt eladók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/l), 
barack (45 lej/l), agancsnyelű bicska (125 lej), 
alumínium létrák (360/460/670 lej), búvár-
pumpa (180 lej), tetőcsomagtartó rúdak autóra. 
Szállítás megoldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: 
endybaba@freemail.hu

#288232

Szállítunk jó minőségű, hasogatott bükkfát, fel-
vágott fenyő cándrát, valamint 33 cm-re vágott, 
hasogatott bükk- és fenyőfát, ugyanitt kapható 
bükkfa bütlés, házhozszállítás ingyenes. Csík-
szereda és Gyergyószentmiklós környéke. Tel.: 
0755-182889.

#288355

Eladó bontott cigánytégla Székelyudvarhelyen. 
Tel.: 0751-018226.

#288379

Eladó hasogatott bükkfa (ára: 850 lej/öl), bükk-
fadeszka végek, valamint bükk és cserefa cánd-
ra. Tel.: 0747-959812, 0744-262583.

#288380

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

#288384

Eladó I. osztályú, hasogatott, félszáraz bükk 
tűzifa, minőség és mennyiség garantált, a meg-
egyezett ár tartalmazza a házhozszállítást. Tel.: 
0743-801736.

#288394

Eladó I. osztályú, száraz fenyőfa cándra kisebb 
és nagyobb tételben, a megegyezett ár tartal-
mazza a házhozszállítást is. Tel.: 0753-666884.

#288395

Eladó bükkfa méteriben. Tel.: 0745-253737.
#288410

Álmok, emlékek, szép szavak:/ez mind, ami a múltból megmaradt./
Életed elszállt, mint a virágillat,/de emléked ragyog, mint a fényes 
csillag./Telnek a hónapok, múlnak az évek,/szívből szeretünk, 
nem feledünk téged./Hiányod fájdalom, elviselni nehéz,/örökké tart 
szívünkben a rád emlékezés. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. augusztus 29-ére, 

JÁNOS ILONA 
szül. Horváth 

halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkmadaras, Csíkszereda

288393

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
1995. augusztus 28-ára, 

GERE MÁRIA 
halálának 25. évfordulóján. Munka, szeretet, jóság, barátság jellemezte, 
így emlékezünk rá életünk végéig. Legyen áldott, csendes pihenése. 

Szerettei – Fitód
288412

Szerettem volna még élni köztetek,/de a sors másképp rendelkezett./
Küzdöttem, de már nem lehet,/szeretteim, Isten veletek. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a nagyon szeretett jó férj, 
édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, koma, barát, jó szomszéd és 
ismerős, 

CSISZÉR LÁSZLÓ,
nyugalmazott vasutas 

türelemmel viselt betegség után, életének 73., házasságának 49. évében, 2020. augusztus 
27-én, reggel 6 órakor csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
2020. augusztus 30-án, vasárnap 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentimrei 
temető ravatalozójából. Soha el nem múló szeretettel gondolunk rád, emléked örökké 
bennünk él. Nyugodj békében! 

A gyászoló család – Csíkszentimre
288440

Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek,/hisz lélekben én is ott vagyok 
veletek./Szeressétek egymást és összetartsatok,/az égből is gondolok és 
vigyázok rátok. 

Fájó szívvel emlékezünk 1999. augusztus 29-ére, 

ID. CSÁSZÁR IMRE 
halálának 21. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
288230

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/sírodra szálljon áldás és nyugalom./
Isten őrködjön pihenésed felett. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

ANDRÁS ZSUZSANNA 
halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. augusztus 29-én, 18 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. 
Emlékét szívünkben őrizzük! 

Szerettei – Csíkszereda
288428

Az ők szívük pihen, a miénk pedig vérzik,/a fájdalmat csak az élők érzik./Nem az a fájda-
lom, melytől könnyes lesz a szem,/hanem amelyet a szívünkben hordunk egy életen át, 
csendesen. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 28-ára,

VETÉSY KÁROLY RÓBERT
és neje,
VETÉSY JULIÁNNA
szül. Szabadi 

tragikus haláluk 4. évfordulóján. 

Nincs nap, hogy ne beszéljünk róluk,/nem telt el egy nap, hogy ne sirattuk volna őket. Leha-
jolt két virág, kettétört két élet,/arcuk vidámsága vissza már nem térhet. 

Szeretteik – Székelyudvarhely
288407

Szerettem volna még élni köztetek,/De a sors másképp rendelkezett./
Küzdöttem, de már nem lehetett,/Szeretteim, Isten veletek!/Megrendült 
szívünkben az emlékek húrja, eszünkben jut édesapánk jóra intő szava./
Küzdelem és sok munka volt az élete,/legyen áldott, csendes pihenése! 

Fájó szívvel emlékezünk 2008. augusztus 29-ére,

ID. SEBESTYÉN ISTVÁN ÁRPÁD 
halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Bánatos felesége, Irén, lánya, fia, unokák és hozzátartozók – Bogárfalva, 
Székelyudvarhely, Csíkszereda

288372

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

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2016. augusztus 29-ére, édesapánk,

LÁSZLÓ IMRE 
halálának 4. évfordulóján. 

Lányai és unokái – Székelyudvarhely
288365

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 2008. augusztus 8-ára, a szerető édesapa, 

KONCZ JÁNOS 
halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető lánya, Piroska és családja – Csíkszereda
288425

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2001. augusztus 30-ára, 

KELEMEN ADOLF 
halálának 19. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda, Csíkzsögöd
288381




