
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

özv. VÉN ERZSÉBET IZABELLA
szül. Nagy-Bikfalvi

életének 78. évében 2018. szeptember 8-án csendesen 
elhunyt. Temetése 2018. szeptember 11-én, kedden 15 órakor 
lesz a csíkszeredai Szentlélek utcai temetőben. 

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. 
A gyászoló család

274854

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 
nem volt idő arra, el kellett indulni. 
Szívetekben hagyom emlékem örökre, 
ha látni akartok, nézzetek az égre. 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, gondoskodó feleség, 
testvér, nagymama, sógornő, dédnagymama, 
rokon, szomszéd és jó barát, 

SZŐCS EMMA 
szül. Lakatos 

szerető szíve életének 81., házasságának 61. évében, türe-
lemmel viselt betegség után 2018. szeptember 9-én, reggel 9 
órakor megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. szeptember 12-én, 
délben 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmi-
hályi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Fájó szívvel búcsúzik tőled az egész család, valamint a nagy-
számú rokonság. Nyugodjál békében! 

A gyászoló család
274867

Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. 
Szerető jóságod nem tudjuk feledni. 
Mert elfelejteni téged soha nem lehet, 
Csak meg kell tanulnunk élni nélküled. 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, feleség, édesanya, 
nagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon, 
munkatárs, szomszéd és jó ismerős, 

JAKAB MÁRIA
szül. Timár

életének 52., házasságának 29. évében 2018. szeptember 
7-én, 11,30 órakor, rövid betegség után hirtelen elhunyt. 

Megcsendült szívünkben az emlékek húrja, eszünkbe jut édes-
anyánk jóra intő szava. Küzdelem és sok munka volt az élete, 
legyen áldott, csendes pihenése. Övé a csend és a nyugalom, 
miénk a könny és a fájdalom. 

Drága halottunkat 2018. szeptember 11-én 12 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból 
a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család
274866

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

CSISZÁR MÁRTON 

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak, és 
segítséget nyújtottak. Isten fi zesse meg mindenkinek! 

A gyászoló család – Csíkszentmihály
274840

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk, 

VARGA ZSOLT 

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, együttérez-
tek velünk, a legnehezebb órákban segítségünkre siettek. 

A gyászoló család
274855

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. 
(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 
1998. szeptember 11-ére, 

BAKÓ ÁRPÁD 
(Feri) 

halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében! 

Szerettei – Csíkszereda
274812

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, 
Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz. 
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, 
Mert összeköt minket az igaz szeretet. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2014. szeptember 11-ére, 

id. NAGY SÁNDOR 

halálának 4. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2018. szeptember 14-én, pénteken 
18,30 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda

274844

Hat hete már, hogy minket örökre itt hagytál, 
drága emlékeddel örökre szívünkbe maradtál. 
Bármilyen csodás is e világi élet, 
pótolni nem tudna soha senki téged. 
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, 
halálod, míg élünk, fájó emlék marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 

id. ORBÁN JÓZSEF

halálának 6. hetén. 

Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. szeptember 11-én, 
kedden 18 órakor lesz a csobotfalvi templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei

274834

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. 
(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 

PREZSMER PÁL-IMRE 
halálának 10., 
TANKÓ BERTA 
halálának 10. és 
TANKÓ GYÖRGY 
halálának 23. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2018. szeptember 11-én 17,30 óra-
kor lesz a Gyimesközéplok-megállói Mária Magdolna-temp-
lomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szeretteik – Gyimesközéplok
274868

Az idő múlik, feledni nem lehet, 
Mert fi atalon tört ketté az életed. 
Temető csendje ad neked nyugalmat, 
A mi szívünk fájdalma örökké megmarad. 
Téged elfeledni soha nem lehet, 
Csak muszáj az életet élni nélküled. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2016. szeptember 10-ére, 

LUPAȘ IOAN 

halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
274856
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A KEGYELET temetkezési üzlet az elhunyt hozzátartozói 
gondjainak megoldásában teljes temetkezési 

szolgáltatásokat ajánl.

Mindezeket helyben intézheti a megyei kórház szomszédságában működő üzletünknél, 
munkanapokon 8–16, szombaton 8–13 óra között.

Cím: Csíkszereda, Dr. Dénes László utca 2. sz. n.;
Telefon: 0744–472196; 0744–541062; 0744–470231;

0266–372265 (8–16 óra között).

Teljes körű kegyeleti szolgáltatásainkkal próbáljuk megteremteni 
partnereink számára a fájdalmas veszteség, az elmúlás feldolgozását

és annak könnyebb elviselését.

Új szolgáltatás: hamvasztás




