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Szerettem volna még köztetek maradni,
de az Úr hívását el kellett fogadni.
Végleg elbúcsúzni ezért is nem tudtam,
a kegyetlen halál tervemet áthúzta.
Ha síromnál jártok, hozzatok virágot,
biztos vagyok abban, hogy nagyon hiányzom.
Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek,
hisz lélekben én is ott vagyok veletek.
Szeressétek egymást és összetartsatok,
az égből is gondolok és vigyázok rátok!

Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2016. július 1-jére,

CIOTLĂUȘ ȘOFRON (NELU)

halálának 4. évfordulóján. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás és nyugalom!

Szerettei – Csíkszereda, Marosvásárhely
287527

Istennek köszönjük, hogy miénk volt, 
és az is marad, 
mert aki szeretettel szívünkben tovább él, 
nem halt meg, csak távol van. (Szent Ágoston)

Fájó szívvel emlékezünk 2012. július 1-re,

MEZEI LAJOS

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

Szerettei

Egy pillanat és megállt szíved, melyben nem volt más csak jóság
és szeretet. Arany volt a szíved, munka az életed. Isten elszólított, 
mert nagyon szeretett. Áldd meg Istenünk a földnek porszemét,
amely takarja drága tested. Számunkra te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
időt és távolságot nem kímélve drága halottunk,

URUS GÁBOR CSABA

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, a nehéz percekben mellettünk álltak. Külön kö-
szönet a Városi Polgármesteri Hivatalnak, az András Alapítványnak 
és a Fidelitas Ifj úsági Egyesületnek. 
287596

Szomorúan értesültünk volt kolléganőnk,

SZABÓ KATALIN
– asszisztensnő –

elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, és oszto-
zunk fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Csiszér doktornő és a volt Jégpálya negyedi bölcsőde
munkaközössége

287589

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése
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