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Annyira akartam élni/ A betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek/ 
De erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben/ Tovább élhetek.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagyapa, dédnagytata, rokon, após, szomszéd és jó ismerős,

IMRE JÓZSEF

szerető szíve életének 85., házasságának 60. évében, 2020. november 9-én megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2020. november 12-én 15.00 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkdánfalvi temetőben. Pihenése legyen csendes, 
emléke legyen áldott!

A gyászoló család (289621)

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk 
dolgozott. De te számunkra sose leszel halott, örökké élni fogsz, 
mint a csillagok.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, testvér, nagymama, anyós, 
sógornő, anyatárs, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. ERŐSS LÁSZLÓNÉ, szül. Birta Rozália

életének 86., özvegységének 13. évében, 2020. november 10-én 15 órakor, hosszas, 
de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. november 13-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszépvízi ravatalozóból  a helyi temetőbe. Lelki üdvéért az imádkozó 2020. 
november 12-én 18 órakor lesz megtartva a csíkszépvízi nagytemplomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszépvíz (289648)

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már 
nincs! Drága jó szívét áldd meg Atyám, s köszönöm,
hogy Ő lehetett az én drága édesapám.”
Vigasztalhatatlan lélekkel emlékezünk 1997. november 12-ére

ID. LŐRINCZ LUKÁCS

halálának 23. évfordulóján. Lénye egyszerűségének, tettei nemességének és szere-
tete melegének emléke szívünkben örökké él ni fog. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Csíkszereda (289540)

Egy pillanat, és mindennek vége, szólni sem tudtál, hogy indulsz
a messzeségbe. Marad a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
szerető szívünkben örök gyász és fájdalom. Olyan drága voltál 
nekünk, azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.
Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 13-ára

VRÂNCEAN SZABOLCSNÉ, szül. Székely Éva

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. november 13-án 17 
órakor lesz a csíkrákosi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkrákos (289633)

„Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, változzék át bár porladó 
rögökké, az élőkben tovább él - mindörökké.” (Csepeli Szabó Béla) 
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk

PÉTERFI ANDRÁS – nyugalmazott kántor –

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. november 14-én, reggel 7.30 
órakor lesz a csíktaplocai templomban. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
(289640)

Temető csendje ad neki nyugalmat, emléke szívünkben örökre megmarad.
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, adj örök nyugalmat lelkének a mennyben.
Fájó szívvel emlékezünk 2020. május 12-ére

TANKÓ JÁNOS

halálának 6. hónapján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Testvére, Gál Ilonka és családja – Csíkszentgyörgy (289642)

Bármilyen csodás is e világi élet, pótolni nem tudna soha senki téged.
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, míg élünk, fájó emlék marad.
Fájó szívvel emlékezünk

TANKÓ JÁNOS

halálának 6. hónapján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszentgyörgy, Pottyand (289644)

Fájó szívvel emlékezünk 2014. november 12-ére

SÁRIG IMRE

halálának 6. évfordulóján. Megemlékező szentmise 2020. november 13-án 18 órakor 
lesz a csíkszeredai Millenniumi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei (289631)

Csöndesen alszik szerető szíved, munkás két kezed megpihent örökre.
Fájó könnycsepjeink áldják lelked az égben, a jó Isten nyugtasson békességben.
Fájó szívvel emlékezünk 2020. október 1-jére

GYINA ÁRPÁD

halálának 6 hetén. Emléke legyen áldott, nyugodjon békességben.

Gyászoló szerettei (289587)

„Szerettem volna még élni, A kegyetlen betegséget legyőzni.
De a sors másképp rendelkezett, Mindenkitől búcsúzom: Isten vele-
tek!"/ Betegségben is türelmes voltál, Fájdalmadban is csak hallgattál.
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó gyermek, testvér, férj, apa, rokon, barát, jó ismerős,

PÉTER GÁSPÁR

életének 52. évében, türelmesen viselt betegség után csendesen elhunyt. Szívében 
nem volt más, csak jóság és szeretet. Drága halottunkat 2020. november 12-én, csütör-
tökön, délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra, a katolikus egyház szertartása 
szerint, a zetelaki ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott!

A gyászoló család – Zetelaka (289617)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. De egy könnycsepp szemünkben érted él, egy 
gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen 
szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, szívből szeretünk, nem feledünk Téged!
Fájó szívvel emlékezünk 2016. november 12-ére

JAKABFFY JOLÁN, szül. Lörincz

halálának 4. évfordulóján. Hiányod pótolhatatlan!

Szerettei – Székelykeresztúr (289590)

Megpihent egy drága, jóságos szív, amely azóta minket sírjához hív. 
Amíg csak élünk, nagyon szeretünk, hiányzik nagyon, soha nem feledjük.
Fájó szívvel emlékezünk 2004. november 12-ére

INCZE FERENC

halálának 16. évfordulóján. Nyugodjon békében! 

Bánatos felesége, lánya, fia és családja – Ége (289581)

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik drága halottunk,

GYINA ÁRPÁD

temetésén részt vettek, együttérzéseikkel és imáikkal velünk voltak.

A gyászoló család (289586)

Mélységes fájdalomtól megtörten tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és tisztelték, hogy

PÉTER JÓZSEF

életének 80. évében, 2020. november 11-én örökre megpihent. 
Temetése 2020. november 13-án, pénteken 15.30 órakor lesz a csobotfalvi temetőben. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Tel.: 0742-108474
www.doorwin.ro

» alumínium 
és PVC 
nyílászárók;
» alumínium 
redőnyök;
» garázs-
kapuk;
» külső, 
belső 
párkányok;
» rovarhálók.

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

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉKpoate înainta comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru protecţia mediului. 
Fax: 0266-371313; e-mail:offi  ce@ apmhr.anpm.ro

#289635

SZOLGÁLTATÁS

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készíté-
sét természetes kőből, márványból, gránitból, 
andezitből, mozaikból, kriptakészítést, alap 
öntését, kopjafák faragását, kovácsoltvas ke-
rítés készítését, régi sírkövek felújítását, betű, 
szám bevésését – Csíkszeredában és környé-
kén, elérhető áron. Tel.: 0752-386256.

#289505

Vállaljuk szobák, fürdők felújítását, átalakítá-
sát, gipszkartonozást, csempézést, parkettázást, 
szigetelést, festést, glettelést, nemesvakolást és 
víz, villany szerelését, valamint ácsmunkálato-
kat is. Minőség garantált. Telefon: 0753-680321.

#289537

Parkettázást vállalok, régi átrakását, új par-
ketta lerakását, csiszolást, lakkozást (selyem- 
és magasfényű), porelszívós géppel. Érdeklőd-
ni telefonon. Tel.: 0743-842776.

#289542

Vállalok tetőfedést, bádogosmunkát szaksze-
rűen kivitelezve, csatornázást, javítást alumí-
nium-, Lindab- és cínlemezből, valamint kül-
ső festést. Érdeklődni telefonon: 0747-756579.

#289580

VEGYES

Eladó vékony és vastag, bükk tűzifa gömbben, 
ára: 750 lej/öl, valamint eladó I. osztályú, ha-
sogatott bükkfa. Ára: 220 lej/m, házhoz szállí-
tással. Tel.: 0751-257700.

#289039

Eladó nagyon jó minőségű, hasogatott bükk 
tűzifa, házhoz szállítva, garantált mennyiség, 
valamint eladó kiváló minőségű brikett. Tel: 0740-
821888.

#289382

Eladó bükk tűzifa 25 cm, 33 cm, 50 cm, 1 méte-
res hosszúra vágva. Házhoz szállítás megold-
ható Székelyudvarhely és Csíkszereda környé-
kén. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0745-253737.

#289473

Eladó I. osztályú, hasogatott bükk (850 lej/öl), 
csere- és fenyőcándra, valamint száraz bükk-
favég, házhoz szállítva. Tel.: 0745-846624.

#289514

Eladó jó minőségű, hasogatott nyír és bükk 
tűzifa. Ára: 800/öl nyír, 860/öl bükk, házhoz 
szállítás megoldható. Tel.: 0755-970006

#289594

Friss cukorrépa szelet a szalagról kis és nagy 
mennyiségben eladó. 6 tonnától 10 tonnáig 
ingyen házhoz szállítjuk. Tel.: 0740-830081.

#289647

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK




