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Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Megemlékezés

Elhalálozás

„Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok,
Fülünkben újra megcsendül a hangod.
Könnyes szemmel nézünk fel az égre,
Szeretünk téged most és mindörökre.

Szerettél volna még élni, családod boldogságát nézni,
Bár szíved már nem dobog, 

Emléked bennünk örökké élni fog!”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, nagytata, 

testvér, rokon, jó barát és ismerős, 

Fekete Péter

szerető szíve életének 60., házasságának 36. évében 2017. június 17-én
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. június 20-án, 

kedden délelőtt 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentmiklósi ravatalozóból a helyi temetőbe.

Búcsúzunk tőled, emléked örökre szívünkbe zárjuk!
Nyugodjál békében! 

A gyászoló család – Csíkszentmiklós

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 

Szomorúan és fájó szívvel emlékezünk 2015. június 15-ére, 

Leveles István

halálának 2.évfordulóján. 
Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet és megemlékezés. 
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének. 

Nyugodjál békében! 
Szerettei – Csíkszereda  (262325)

Minden mulandó ezen a világon, 
Mint harmat a letört virágon. 

Csak egy van, ami a sírig vezet, 
Szívünkben az örök emlékezet.

Fájó szívvel emlékezünk 1992. június 18-ára, 

Birta Gáborné
 szül. Urus Ida 

halálának 25. évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

 Szerettei – Csíkszentgyörgy, Csíkdelne  (262332)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

özv. Tőke Jánosné 
szül. Róth Erzsébet 

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

A gyászoló család – Csíkzsögöd  (262333)

Hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunkat,

Nagy Ödönt

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
és együttérzésüket fejezték ki. Köszönjük a rokonoknak, 

a Nagy István Művészeti Középiskola munkaközösségének, 
valamint kórusának, a képzőművész kollégáknak, 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának, 
a Nagy Imre Általános Iskola munkaközösségének, 

kedves ismerősöknek, szomszédoknak. 
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 

Szakács László 

halálának 8. évfordulóján.
 Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei  (262342)

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. 
Bennünk él egy arc és a végtelen szeretet, 

amit senki el nem vehet. 
Hiányodat feldolgozni nem lehet, 
csak próbálkozunk élni nélküled!

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2016. június 18-ára,

 ifj. Ferencz József
 (Öcsi) 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2017. június 20-án, kedden 18 órakor lesz a csíkpálfalvi templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei–Csíkpálfalva  (262329)
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