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Szeretettel emlékezünk

HAJNAL SÁNDORRA,

akit két éve temettünk el Marosvásárhelyen, a református teme-
tőben. Felesége, testvére, lányai, vejei és unokái őrzik tovább 
emlékét, és utódaiban él tovább meleg, barna tekintete, csendes 
és családszerető lénye. Nyugodjon olyan békében, mint amilyenre 
mindig vágyott!
287738

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya, testvér, rokon, 
barát, ismerős,

KERESZTES ILONA IRÉN
szül. Keresztes

szerető szíve életének 80., özvegységének 13-ik évében, 2020. július 
11-én rövid betegség után hirtelen megszűnt dobogni. Temetése 
2020. július 14-én 14 órakor lesz a csíkszeredai állomás melletti 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes.

A gyászoló család – Csíkszereda

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, 
testvér, rokon, szomszéd és jó barát,

TAMÁS ISTVÁN

életének 85., házasságának 61. évében, hosszas szenvedés után 
2020. július 11-én, hajnali 4 órakor csendesen elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait 2020. július 14-én, kedden 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmártoni ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett, drága 
gyermek, férj, édesapa, testvér, sógor, rokon és jó 
barát,

MAFTEI EMILIAN-CLAUDIU

életének 52., házasságának 23. évében, 2020 július 10-én visszaadta 
lelkét teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2020. 
július 14-én, délelőtt 9 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász 
negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott!

A gyászoló család

Hogy egy férj és édesapa milyen drága kincs,
csak az tudja, akinek már nincs. Te a jóságodat két 
marokkal szórtad, önzetlenül adtál a rossznak
és a jónak. Mindig egy célod volt, családodért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni. De számunkra te 
sohasem leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok. Két dolgos kezét áldd meg Szent 
Atya, s mi köszönjük, hogy ő lehetett a férj és édes-
apa. Míg közöttünk voltál, nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha 
nem feledünk!

Fájó szívvel emlékezünk

OROSZ ISTVÁN

halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szentmise július 13-án, 
este 7 órakor lesz a csíkvacsárcsi templomban. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Elfeledni téged nem lehet, csak megtanul-
ni élni nélküled.

Szerettei: özvegye és gyermekei – Csíkvacsárcsi
287743

A legszebb emlék a „Szeretet”, amit mások szívében 
hagyunk magunk után. A halállal a létnek nem 
szakad vége, emlékezz Rá, s veled marad örökre.

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk 2014. július 
14-ére

KEDVES JÓZSEF

halálának 6. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. július 
14-én, kedden 19 órakor lesz a csíkszeredai Millennium templom-
ban. Szép emléke és szeretete szívünkben örökké élni fog. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csendes!

Szeretteid
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Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. július 13-ára,

VÁGÁSI ZSUZSÁNNA
szül. Horváth

halálának 9. évfordulóján.

Szerető testvéred, Lonci és családja – Székelyudvarhely
287737

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik. Nem az a fájdalom, 
melytől könnyes lesz a szem, hanem amelyet
a szívünkben hordunk egy életen át csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. július 13-ára

ID. LUKÁCS BALÁZS

halálának 11. évfordulóján.

Felesége, fia, lánya és családjuk – Székelyudvarhely
287682

Csak az hal meg, kit felednek, örökké él,
kit igazán szeretnek.

Fájó szívvel emlékezünk 2013. július 13-ára 

ÁGOSTON MAGDA

halálának 7. évfordulóján.
Szerettei – Székelyudvarhely
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Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Fájó szívvel emlékezem 2013-ra,

KOZMA JÓZSEF

halálának 7. évfordulóján.
Szerető élettársa

287709

„A mélybe csak a tested merül el, csak ő tűnt el
a föld alatt, de lényed lényege ezerfelé szóródva
is köztünk marad.”

Fájdalomtól megtört szívvel, de a sors akaratában 
megnyugodva tudatjuk szeretteinkkel, hogy a 
drága, jó férj, édesapa, testvér, nagyapa, após, apatárs, sógor, jó 
rokon és szomszéd,

ID. SÁRKÁNY CSABA
– nyug. erdésztechnikus –

életének 77., házasságának 48-ik évében, 2020. július 11-én, reggel 7 
óra 30 perckor visszaadta lelkét a teremtőjének. Drága halottunk föl-
di maradványait 2020. július 14-én 11 óra 30 perckor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentmártoni ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugodjon békében. Áldás a lelkére! 

A gyászoló család

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol megpihent 
a te jóságos szíved! Bennünk örökké élsz, egy életen 
át, odafentről vigyázol reánk.”

Fájó szívvel emlékezünk 2014. július 13-ára, 

ID. SILLÓ LAJOS

halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszereda
287721

„Repedezett, kopott fejfák őrzik a nevetek,
Agyamban vibrál a bánat s a kegyelet.
Emlékképek kúsznak a hidegben felém,
A szeretet megmaradt, de elfogyott a remény.” 
(Zsefy Zsanett)

Emlékezünk minden nap, de ma kérünk benneteket, akik ismerté-
tek, emlékezzetek velünk édesanyánkra

PÁL ZITA
szül. Magyari

halálának 30., valamint édesapánkra

PÁL TIBOR

halálának 13. évfordulóján.

Szerető lányaik és családjuk – Székelyudvarhely
287741

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS MAROSSZÉK

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

Fájó szívvel emlékezünk 2015. július 13-ára, 

ID. MEZA IOAN

halálának 5. évfordulóján, valamint 2004. novem-
ber 18-ára

IFJ. MEZA IOAN (ÖCSI)

halálának 16. évfordulóján. Emlékük szívünkben 
mindörökké élni fog. Pihenésük legyen csendes, 
emlékük áldott!

Szeretteik – Székelyudvarhely, Rotterdam
287723

Sírotoknál állva felnézünk az égre, kérjük a jó Istent, 
nyugtasson békében! Az életnek törvénye régen meg 
volt írva, kik egymást szerették, odafent az égben 
találkoznak újra.

Fájó szívvel emlékezünk 2001. július 12-ére,

GÁLL FERENCNÉ
szül. Gáspár Juliánna

halálának 19. évfordulóján, valamint 2019. szep-
tember 5-ére

ID. GÁLL FERENC

halálának 1. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Szerető lányaitok, fiaitok, vejeitek és az unokák –
Székelyudvarhely

287726




