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Elhalálozás

Van egy ország, ahová már oly sokan elmentek.
Ahová csak visz az út, vissza sosem jönnek.
Ki itt maradt, szívét bánat járja,
Fájdalmas sóhaj száll az éjszakába.
Jézusom, Te adtál erőt minden szenvedésbe,
Adj örök nyugalmat lelkének a mennyben,
örök szeretetben, fényes békességben.”
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér,
após, apatárs, rokon, jó szomszéd és jó barát,

Gál Ferencz

(csaracsói születésű)

Megnyílt a MOTOR KRAFT
autósüzlet

szerető szíve életének 75-ik, házasságának 48-ik évében 2017. október 12-én,
hosszú betegség után megszűnt dobogni. Temetése 2017. október 14-én,
szombaton 11 órakor lesz a Kalász negyedi temető ravatalozójából.
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy fél órával fogadunk.
A jelen értesítést gyászjelentőnek is szánjuk.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család

Akkumulátorok széles választéka,
kenőanyagok, motorolajok,
autóalkatrészek
robogótól a kamionig!

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa,
sógor, testvér, após és kolléga,

OKTÓBERI NYEREMÉNYJÁTÉK!
Akkumulátor vásárlása esetén
500 liter üzemanyaghoz elegendő
adalékot nyerhet.

nyugalmazott rendőrezredes

Megtalál minket a Testvériség sugárút
8/A/1-es szám alatt
(a megyei rendőrséggel szemben).
Tel.: 0742-040503

Butnaru Ștefan Mircea
szerető szíve életének 69. évében
2017. október 11-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait
2017. október 13-án, 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Brassó megyei
rozsnyói (Rîșnov) ortodox temetőbe. Nyugodjon békében!
A gyászoló család
(265636)

Dr. Szabó József
székelyudvarhelyi
urológus rendel
Csíkszeredában,
a Fenyő utca 3/B
szám alatt
október 24-én.

Nem érezzük többé a szereteted melegét,
Csendben viselted az elmúlás nehéz keresztjét.
Hiányod nekünk örökös fájdalom,
Földi jóságodat kísérje mennyei jutalom.
Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága
jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,
nagynéni, rokon és jó szomszéd,

özv. id. Kovács Lászlóné
szül. Barabás Anna

szerető szíve életének 88., özvegységének 6. évében,
hosszas de türelemmel viselt betegség után 2017. október 11-én 22 órakor
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. október 15-én,
15 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszépvízi ravatalozóból
a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Lelki üdvéért az imádkozó 2017. október 14-én este 8 órától lesz
a csíkszépvízi római katolikus templomban.
A gyászoló család
(265684)
Kétség nem győzhet rajtad itt,
Hulljon bár könnyek árja: akit szerettél,
Nincs-e mind veled, szívedbe zárva?
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, gyermek, testvér, sógor, nagybácsi,
koma, rokon, keresztapa, szomszéd és jó barát,

Biró Zoltán
szerető szíve életének 67., házasságának 43. évében
2017. október 12-én hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi
maradványait 2017. október 14-én, de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra
a csíkszeredai ravatalozóból a Kalász negyedi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.
A gyászoló család – Csíkszereda

(265682)

Részvétnyilvánítás
Betekintés az események mögé

Tel.: 0748-100551

Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

Megrendült szívvel értesültünk testvérünk

Gál Ferencz
haláláról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket a gyászoló családnak.
Nyugodjék békességben az Úr Jézus Szent nevében.
Testvérei és azok családjai
(265678)

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet Holló Gergely onkológus doktor úrnak,
valamint az összes ápolónak, akik erőn felül küzdöttek

Polgár János
életének megmentéséért. Fárasztó munkájukhoz Isten áldását kérjük!
A gyászoló család – Zetelaka

(265626)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

Benedek Éva
(Évike)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak, és segítő kezet nyújtottak. Isten fizesse!
A gyászoló család – Csíkszereda, Svédország
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