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Megemlékezés

MegemlékezésElhalálozás

Március 17-én 16 óra 30 perckor türelemmel viselt, hosszas betegségben, 
80 évesen elhunyt 

Dr. Jeszenszky Ferenc 
orvosprofesszor, 

Hargita megye közismert nőgyógyásza, 
sok éven át a megyei nagykórház igazgatója, 

az Egészségügyi Minisztérium egykori tanácsadója, 
a Romániai Orvosi Akadémia tagja. 

Földi életét a hivatástudat és a segítőkészség jellemezte. Temetésére folyó év 
március 22-én, szerdán 14 órakor kerül sor evangélikus szertartás szerint 

a marosvásárhelyi római katolikus temetőben. 
Fájdalommal búcsúzik a közeli és távoli rokonság. 

Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! 

Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna,
Bocsássatok meg, de nem tehetek róla.

Ne sírjatok többé, én már nem szenvedek,
Fájdalmam csak az, hogy nem lehetek veletek.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó gyermek, testvér, rokon, szomszéd és jó barát,

ifj. Nagy György

szerető szíve életének 42. évében 2017. március 17-én délelőtt rövid szenvedés 
után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. március 21-én, 

kedden 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentsimoni 
római katolikus temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Fájó szívvel búcsúzik a gyászoló család!

„Ez a gyertya most értetek égjen, 
Kik fent laktok már a magas égben. 
Kik vigyáztok ránk onnan fentről, 

S lelkünknek szóltok a végtelenből.”

Kegyelettel emlékezünk drága jó szüleink,

 id. Balla Vilmos 
halálának 17. és neje, 

Balla Erzsébet
 szül. Kelemen 

halálának 20. évfordulóján.
 Emlékük legyen áldott! Szeretteik  (259409)

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, 

Abos Zoltán 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban 
osztoztak, lelki és anyagi segítséget nyújtottak. 

A gyászoló család – Csíkdánfalva  (259434)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

Balló Csaba

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
és mély fájdalmunkban osztoztak.

Szerettei – Brassó, Csíkszentimre

Fájó szívvel emlékezünk 2009. március 20-ára, 

id. Ambrus István 
közgazdász 

halálának 8. évfordulóján. 
Nyugodjék békében! Szerettei (259420)

Bús temető csendes susogása, 
oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. 

Virágot viszünk néma sírodra, 
De téged, sajnos, nem hozhatunk vissza. 

Fájó szívvel emlékezünk 1993. március 20-ára, 

Haba Katalin 

halálának 24. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nagyszámú családja  (259410)

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2012. március 18-ára 

Kacsó Péterné 
szül. Sebestyén Rózália

 halálának 5. évfordulóján, 
amikor a kegyetlen halál elrabolta tőlünk. 

Emlékedet őrzi szerető férjed, két fiad családjával 
és 5 unokád – Székelyudvarhely  (259416)

Egy perc volt csak, egy borzalmas pillanat, 
nélküled a világ dőlt romba ezalatt. 

Fájdalom költözött egy éve szívünkbe, 
Nem múlik el soha, itt marad örökre. 

Becsukom a szemem, s látom az arcát,
 Ha csend van, hallom a hangját. 

Vele álmodom éjszakákon át, 
S érzem, hogy odabent valami fáj.

 Fáj, hogy elmentél, nem lehetsz már velünk, 
De mi akkor is nagyon szeretünk, és rád emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk

 Csáki Jánosné
 szül. Kozma Irén 

halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2017. március 22-én, reggel 7 órakor lesz a csíkszenttamási templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei (259366)

„A múltba visszanézve, valami fáj, 
Valakit keresünk, aki nincs már. 

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
Szívünk fájdalma örökre megmarad.”

Szomorú szívvel emlékezünk 2014. március 20-ára, 

Nagy Laji Sándor 

halálának 3. évfordulóján. 
Munka, szeretet, jóság, barátság jellemezte. 

Így emlékezünk rá életünk végéig. Legyen áldott, csendes pihenése! 
Szerettei – Csíkszereda  (259432)

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Szívünk örökké őrzi emlékedet. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. január 28-ára, 

Szőcs György 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
március 21-én, du. 5 órakor lesz a vacsárcsi templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei (259436)
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*a terjesztési hálózatunk 
által lefedett településeken.

Házhoz szállítás ingyenes!*
a ruhaz . s zeke l yhon . ro
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