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ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, rokon, barát 
és ismerős,

SZŐCS VERONIKA 
nyugdíjas tanárnő 
2021. szeptember 9-én, 73 évesen, özvegységének 4. évében örökre 
megpihent. 
„Álom, álom, édes álom! Altass engem, légy halálom, 
légy halála életemnek s élte haldokló szívemnek.” 
Drága halottunkat 2021. október 4-én 11 órakor kísérjük végső nyugvóhelyére, 
a római katolikus egyház szertartása szerint, a csíktaplocai ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
„Mama, ugye hallasz még? Már betakar a távol. Légy itt újra, ha a gyertyaláng ég!” 
Pihenése legyen csendes, drága emlékét szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család – Csíkszereda
(4044)

„Hirdettelek téged testvéreimnek,
és a hívek közösségében dicsőítettelek téged.”
Zsid. 2, 12

A gyulafehérvári Főegyházmegye 
és a gyászoló család nevében tudatjuk, hogy

Ft. VIRÁG LÁSZLÓ
nyug. plébános, szentszéki tanácsos
életének 76., papságának 51. évében, 2021. szeptember 30-án váratlanul, 
de felkészülve és szentségekkel megerősítve elköltözött a földi életből. 
Temetése 2021. október 2-án, délután 2 órakor lesz 
a csíkszentsimoni temető kápolnájából.
A feltámadt Jézus szeretetének közelsége legyen örök jutalma!

A gyászoló család – Csíkszereda

Te a jóságot két marokkal szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossz-
nak. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt a halál tudta csak 
széttépni. Oly szomorú nélküled élni, Téged mindenütt hiába keres-
ni. Téged várni, ki nem jön többé, szeretni fogunk mindörökké. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a fáradtságot nem ismerő, mindenkit szerető, drága 
jó gyermek, feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anya-
társ, sógornő, komaasszony, rokon, szomszéd és jó barát, 

BENE EDIT, 
szül. Barabás 
élni akaró nemes szíve életének 58., boldog házasságának 40. évében, 2021. szep-
tember 30-án, éjjel 12.40 órakor, hosszas, de türelemmel viselt betegség után meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2021. október 2-án 10 órakor, a 
szentmise bemutatása után helyezzük örök nyugalomra a csíkszentsimoni római 
katolikus temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszentsimon
(4110)

„Lecsukott szemmel még látjuk a lelkét, 
ki mellettünk ült, és nekünk mesélt... 
Nem maradt utánad más csak az emlék, 
örökké szeretünk, bárhol is legyél.” 
Szabó Balázs 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, 
rokon, szomszéd és jó ismerős, 

TÓTH KÁLMÁN 
életének 70., házasságának 49. évében, 2021. szeptember 29-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Felejthetetlen halottunk temetése 2021. október 2-án 11 órakor lesz 
a csíktaplocai temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! Imádkozó október 1-jén 19 órakor a csíktaplocai templomban. 

A gyászoló család – Csíktaploca
(4134)

Ütött az óra, neked menned kellett, annyit sem mondtál, 
Isten veletek. Örökre elmentél, a helyed üres lett, egy váratlan 
pillanat megölte szívedet. 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a gyermek, édesapa, nagytata, testvér, koma és jó 
szomszéd,

BOTH CSABA 
életének 57. évében, 2021. szeptember 29-én elhunyt. 
Drága halottunkat 2021. október 2-án 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csík-
madarasi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Csíkmadaras
(4071)

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, 
a hitet megtartottam.”
Pál apostol 

Szívünk legmélyebb fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, dédnagymama, üknagymama, 
anyós, rokon és jó barát, 

özv. CSISZÉR JÓZSEFNÉ, 
szül. Csiby Gizella 
életének 103. évében, 2021. szeptember 29-én elhunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait 2021. október 2-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a csobotfalvi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága Mamikánk! Köszönjük, hogy velünk lehettél! 
„Csak az hal meg, akit elfelednek!” 

Szeretteid – Csíkszereda
(4125)
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HÁZTARTÁS

Eladók német automata mosógépek (Miele, 
Bosch, Siemens), szárítógépek, mosogató-
gépek garanciával. Régi gépét beszámítjuk. 
Házhoz szállítás is. Érdeklődni: Székely-
udvarhely, Szent János utca 38. szám alatt. 
Tel.: 0744-539487, 0744-782879.

(2292)

Eladók automata mosógépek, mosogatógé-
pek, szárítógépek (Siemens, Bosch, Whirl-
pool, Miele), hűtők, vitrines hűtők, fagyasz-
tók 1 év garanciával. Régi mosógépet, hűtőt 
beszámítunk. Vállaljuk hűtők, mosógépek 
javítását, háznál is. Székelyudvarhely, 1918. 
december 1 u. 18. szám (a Merkúr áruházzal 
szemben). Tel.: 0722-495625.

(3468)

INGATLAN

Eladó Székelyudvarhelyen, a felső Beth-
len-negyedben, a Lakatosok utcában 4 
szobás, 4. emeleti, felújított tömbházlakás. 
Érdeklődni telefonon. Tel.: 0755-804135.

(3627)

Eladó családi ház Csíkkarcfalván, központi 
fekvésű, közművesített, ipari árammal el-
látott. 2 154 nm terület, az ingatlan alapte-
rülete 150 nm, 4 szoba, 2 fürdőszoba, 50% 
készültségű szinten egy beépíthető tetőtér, 
55 kw központi fűtéssel ellátott épület. 2 
boltíves fásszín, csűr, istálló, valamint 80 
nm faépítésű szájván állatok részére. Ára 
160 000 euró. Érdeklődni az alábbi telefon-
számon lehet: 0036309442918.

(2154)

Eladó Lókodban újonnan épült, beköltöz-
hető, villaszerű családi ház, külön nyári 
lakkal, új energetikai bizonylattal, igényes-
nek vagy alapítványnak is. A bennvaló 
szomszédságában 34 ár I. osztályú szán-
tó-kaszáló van 13 db. meggyfával. A falu-
ban működik egy öregotthon és egy német 
alapítvány. Tel.: 0744-182886, 0740-350927.

(2454)

Eladó I. emeleti garzonlakás a csíkszeredai 
Decemberi forradalom utcában, saját fűtés, 
termopán ablakok. Ára 38 000 euró. Érdek-
lődni telefonon. Tel.: 0744-817157.

(3450)

OKTATÁS

Szakács tanfolyam kezdődik Csíkszere-
dában 2021 október elején. Az alapos el-
méleti és gyakorlati képzést követően a 
munkaügyi, valamint az Európai Unióban 
elismert oklevelet kapnak a végzősök. Ér-
deklődni telefonon. Tevékenységünkről 
ízelítőt nyerhet az alábbi weboldalon: 
www.transmontana.info. Tel.: 0740-
421407.

(3681)

SZOLGÁLTATÁS

Ha süvít és nyikorog, mi megjavítjuk! Ter-
mopán ajtók, ablakok javítása és karban-
tartása. Ugyanitt rendelhető nyitható szú-
nyogháló, valamint ablakpárkány, illetve 
ezek átalakítását vállaljuk. Érdeklődni tele-
fonon. Tel.: 0741-464807.

(3426)

Vállalom sírkövek, keretek, födlapok ké-
szítését, márványból, gránitból és termé-
szetes kőből, valamint régi sírkövek fel-
újítását – Csíkszeredában és környékén, 
Gyergyószentmiklóson és környékén, va-
lamint Székelyudvarhelyen és környékén. 
Már előrendelhet a 2022-es évre is. Infor-
mációért hívjon telefonon, vagy keresse 
Facebookon az Egon Kőfaragó Kft .-t. Tel.: 
0752-386256.

(3621)

Kettős lóval fuvarozást vállalok, szántást, 
tudok vinni fekete földet, érett trágyát, só-
dert vagy bármilyen fuvart, amit lóval meg-
lehet oldani, Csíkszereda és környéke. Tel: 
0753-269541.

(4086)

Vállalunk tetőszerkezet-felújítást, cserép-
forgatást, ácsmunkát, bádogos munkát, 
kerítéskészítést stb., anyagot is biztosítunk. 
Tel.: 0743-516656.

(3471)

TELEK

Eladó 47 ár építkezésre alkalmas beltelek 
Székelyudvarhelyen (a Széldombon), akár 
parcellázva is. Irányár: 2000 euró/ár. Ér-
deklődni telefonon. Tel.: 0722-662969.

(3978)

VÁSÁROLNÉK

Vásárolok vágnivaló lovakat! Ár megegye-
zés alapján. További információ telefonon. 
Tel.: 0747-995432.

(3993)

Vásárolok pirostarka és kékbelga ünő- és 
bikaborjakat, illetve selejt szarvasmarhá-
kat. Érdeklődni lehet a 0747-663378-as tele-
fonszámon.

(579)

Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita 
megye, Maros megye, Kovászna megye). Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

(3531)

Vásárolnék (fi zikai személy) Székelyudvar-
helyen 3 vagy 4 szobás lakást magasföld-
szinten, esetleg I. vagy II. emeleten. Hívjon 
bizalommal! Tel.: 0741-523023.

(3732)

VEGYES

Eladó I. osztályú, hasogatott bükkfa. Ára: 
350 lej/m, a mennyiség és a minőség garan-
tált. Tel.: 0751-257700.

(2550)

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopán ablakok, egy- és kétnyí-
lósok; új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle 
méretben, új fa- és műanyag ablakok – ked-
vező áron, Kápolnáson. Szállítás megold-
ható. Árak: 200–2000 lej, mérettől függően 
változik. Tel.: 0742-630838.

(3150)

Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 lej), 
10x8 m-es (580 lej), 6x10 m-es (460 lej). 
Ugyanitt eladók minőségi pálinkák: szilva 
(40 lej/L), barack (50 lej/L), körte (45 lej/L), 
agancsnyelű bicska (130 lej), alumíniumlét-
rák (420/520/670 lej), autótető-csomagtartó 
rúdak (180 lej). Szállítás megoldható. Tel.: 
0745-460858. E-mail: endybaba@freemail.
hu.

(3318)

Pálinkának való szilva, valamint minősé-
gi bornak való szőlő eladó. Szállítás meg-
oldható. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0751-
855225.

(3378)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa, 
fenyőfa, fenyőcándra, illetve Ruf bükkbri-
kett. Házhoz szállítás, méretre vágás, elra-
kás is megoldható. Tel.: 0746-369387.

(3588)

Eladó bükk és csere tűzifa 33 cm hosszúra 
vágva, hasogatva, valamint vegyes mére-
tű, olcsóbb bükkfa bütlések (kandallóba, 
csempébe való). Érdeklődni lehet telefonon. 
Tel.: 0745-253737.

(3756)

Házhoz szállítunk jó minőségű, hasogatott 
bükkfát, valamint kályhaméretre felvágott 
bükk- és fenyőbütlést Csíkszereda és Gyer-
gyószentmiklós környékén. Érdeklődni te-
lefonon. Tel.: 0755-182889.

(3765)

Eladó egy 60 literes, inox pálinkafőző és 
egy 100 literes, duplafalú, réz pálinkafőző 
üst teljes felszereléssel. Érdeklődni telefo-
non. Tel.: 0757-264056.

(3840)

Eladó pálinkának való szilva. Tel.: 0744-
148829.

(3915)

Eladó új, női Bocskai-mellény Székelyud-
varhelyen. Érdeklődni telefonon. Tel.: 0754-
875625.

(4074)




