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Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szerető édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, rokon és jó szomszéd, 

BIRÓ BÉLA 
munkás életének 97., özvegységének 36. évében, 2021. október 14-én, hajna-
li 5 órakor csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait október 18-án 12 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkpálfalvi római katolikus templomból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítás főhajtással, a temetés előtt. Imádkozó vasárnap, 17-én, délután 5 órakor a 
csíkpálfalvi templomban. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család
(4719)

,,Számunkra Te sohase leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok./
Drága jó szívét, két dolgos kezét / Áldd meg, Atyám, s mi köszönjük, 
Hogy Ő lehetett a mi / Édesanyánk, Nagymamánk.” 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, testvér, rokon és jó szomszéd, 

özv. KELEMEN FERENCNÉ, 
szül. Baczoni Anna 
szerető szíve életének 66., özvegységének 18. évében, türelemmel viselt betegség után, 2021. 
október 14-én 2 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2021. október 
16-án 9 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkcsicsói ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága 
édesanyánk, nagymamánk! Könnyes szemmel mondunk köszönetet az értünk hozott áldozatai-
dért és szeretetedért. Soha nem feledünk, hiszen veled volt teljes az életünk. Nyugalmad legyen 
csendes, emléked áldott! Imádkozó 2021. október 15-én 19 órától. 

A gyászoló szerettei
(4740)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

PÉTER ERNŐ 
(tanár) 
2021. október 12-én, életének 97. évében csendesen elhunyt. Temetése október 16-án 12 órakor 
lesz a Házsongárdi temetőben. Nyugodjék békében! 

A gyászoló család
(4758)

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. 

Fájó szívvel emlékezünk 

BENEDEK ÉVA 
halálának évfordulóján. A megemlékező szentmise 2021. október 17-én, reggel 9 órakor lesz 
a csíkzsögödi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda, Svédország
(4677)

„Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna, bocsássatok meg, de nem 
tehetek róla. Ha sírni látlak titeket, a lelkem fáj nagyon, ezért ha rám 
gondoltok, mosolyogjatok. Így emlékem áldás lesz rajtatok.” 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, 
testvér, após, rokon, barát és jó szomszéd, 

BURISTA MIHÁLY 
szerető szíve életének 70., házasságának 45. évében, 2021. október 13-án de. 10 órakor, hosszas 
betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2021. október 16-án 11 
órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család
(4743)

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, / Találj odafent örök 
boldogságot. / Hiába borul rád a temető csendje, / Szívünkben élni fogsz 
mindörökre.” / „Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, / A domb túl 
meredek, a lélegzés túl nehéz lett, / átölelt és mondta: gyere haza.” 

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

KOVÁCS GÉZA
 életének 86., házasságának 62. évében, 2021. október 13-án, türelemmel viselt betegség 
után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2021. október 16-án du. 3 órakor helyezzük örök 
nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Kérjük a végtisztességtevőket, hogy 
kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
(4752)

Szeretteink nem halottak! Amíg élünk, élők! Csak egy másik síkra menő, 
világot cserélők! Őseink is tüzet gyújtva emlékeztek rájuk, mindaddig, 
míg ők még hordták, a földi ruhájuk. Ha megérted, nincsen halál, körfor-
gás az élet, akkor a gyász bús perceit könnyebben megéled. 

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

id. HEGEDÜS ISTVÁN ATTILA 
(nyugdíjas, volt lakodalmas gazda)
szerető szíve életének 75., házasságának 49. évében, rövid, türelemmel viselt betegség után, 
2021. október 13-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2021. október 16-án 
13 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkszeredai Kalász negyedi temetőbe. Kérjük a végtisztesség-
tevőket, hogy imával róják le kegyeletüket. Emléked legyen áldott! 

A gyászoló család
(4767)

„Egy sóhaj, és Isten hozzátok, Szerelmes, lázas, balga álmok, 
Lelkem továbszáll szabadon.’’ Ady Endre

Bánatosan, mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy 

BIRÓ JENŐ 
életének 72. évében, 2021. október 14-én elhunyt. Szerettünktől 2021. október 
18-án de. 10 órakor veszünk végső búcsút a Kalász negyedi temetőben. 

A gyászoló család
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A Csíkcsicsói Közbirtokosság (Csíkcsicsó  650/a szám) 
vezetőtanácsa tisztelettel meghívja tagságát 

a 2021. október 24-én, vasárnap 12.30 órai kezdettel  
tartandó rendkívüli közgyűlésre, a jelenlegi járványügyi 

szabályok betartásával, a helyi kultúrotthonba.
Napirendi pont:
- a csíkcsicsói közbirtokosság pályázati kiirásokban való részvétele

SZOLGÁLTATÁS
Vállalom sírkövek, keretek, födlapok készítését 
márványból, gránitból és természetes kőből, va-
lamint régi sírkövek felújítását – Csíkszeredában 
és környékén, Gyergyószentmiklóson és környé-
kén, valamint Székelyudvarhelyen és környékén. 
Már előrendelhet a 2022-es évre is. Információért 
hívjon telefonon, vagy keresse Facebookon az 
Egon Kőfaragó Kft .-t. Tel.: 0752-386256.

(3621)

Hűtők, mosógépek, mosogatógépek, kereskedel-
mi hűtők javítását, valamint autóklíma töltését 
vállalom az ön lakásán, Csíkszeredában és kör-
nyékén – Dombi Barna. Érdeklődni naponta 9-17 
óra között. Tel.: 0744-621819.

(4668)

Vállalunk tetőkészítést, tetőfedést Lindab-lemez-
zel, felújítást, cserépcserét, cserépfedést, ács-
munkát és egyéb bádogos munkák elkészítését. 
Belső felújításokat is vállalunk. Gyors és precíz 
munkával rendelkezünk. Ár megegyezés szerint. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 0743-516656.

(4746)

VÁSÁROLNÉK
Vágnivaló lovat, tehenet vásárolok (Hargita me-
gye, Maros megye, Kovászna megye). Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0744-542670.

(3531)

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

(3732)

Vásárolok erdélyi, nagybányai és román festmé-
nyeket: Páll Lajos, Nagy Albert, Incze János, Fü-
löp Antal Andor, Mohy Sándor, Nagy Imre, Nagy 
István, Vass Tamás, Barabás István stb., szobro-
kat: Benczédi Sándor, Vass Áron, Szervátiusz, tu-
lipános bútorokat, 1900 előtti szőnyegeket. Tel.: 
0757-716036. E-mail: srac007@yahoo.com.

(4320)

Vásárolok piros-tarka, kék-belga ünő- és bikabor-
jakat, illetve selejt szarvasmarhákat. Érdeklődni 
lehet a 0747-663378-as telefonszámon.

(579)

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

(4662)

VEGYES
Eladók vízálló ponyvák: 5x4 m-es (120 lej), 10x8 
m-es (580 lej), 6x10 m-es (460 lej). Ugyanitt el-
adók minőségi pálinkák: szilva (40 lej/L), barack 
(50 lej/L), körte (45 lej/L), agancsnyelű bicska 
(130 lej), alumíniumlétrák (420/520/670 lej), au-
tótető-csomagtartó rúdak (180 lej). Szállítás meg-
oldható. Tel.: 0745-460858. E-mail: endybaba@
freemail.hu.

(4140)

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

(3570)

Eladó jó minőségű, hasogatott bükkfa, fenyőfa, 
fenyőcándra, illetve Ruf bükkbrikett. Házhoz 
szállítás, méretre vágás, elrakás is megoldható. 
Tel.: 0746-369387.

(3588)

Eladó Csíkszeredában kézzel szedett, bio citrom- 
és pónyik alma. Tel.: 0748-376959.

(4686)

Eladó bükk és csere tűzifa 33 cm hosszúra vág-
va, hasogatva, valamint vegyes méretű, olcsóbb 
bükk fa bütlések (kandallóba, csempébe való). 
Érdeklődni lehet telefonon. Tel.: 0745-253737.

(3756)

Eladó első osztályú, hasogatott és méterre vágott 
bükk tűzifa. Ára 340 lej/méter. Az ár a szállítást 
tartalmazza. Tel: 0743-801736.

(4530)

Eladó egy 100 literes, duplafalú rézüst teljes fel-
szereléssel (kályha+hűtő) ára: 9000 lej és egy 60 
literes, kavarós inoxüst teljes felszereléssel (kály-
ha+hűtő): ára 4300 lej. Érdeklődni az alábbi tele-
fonszámon. Tel: 0757-264056.

(4626)

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopán ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók, többféle méretben, 
új fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej, 
mérettől függően változik. Tel.: 0742-630838.

(3150)




