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„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett,
átölelt és mondta: gyere haza”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető édesanya, anyós, nagymama, dédnagyma-
ma, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. RÉSZEGH GÁBORNÉ
szül. Albert Piroska

életének 96., özvegységének 29. évében, 2020. július 14-én szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2020. 
július 16-án, de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csikszent-
mártoni ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.

A gyászoló család – Csíkszentmárton
287789

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett,
átölelt és mondta: gyere haza!

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett, jó férj, édesapa, nagytata, após, sógor, 
apatárs, rokon és jó szomszéd,

BALLÓ IMRE,

életének 81., házasságának 56. évében, 2020. július 13-án, este 23 
órakor szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi ma-
radványait 2020. július 16-án 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentkirályi katolikus temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Nyugodjál békességben az Úrjézus szent nevében!

A gyászoló család
287790

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen
és váratlanul átölelt az Isten.” (Ady Endre)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesa-
pa, nagyapa, após, apatárs, rokon, barát, szomszéd 
és jó ismerős,

ID. FARKAS MIKLÓS

életének 79., házasságának 54. évében, 2020. július 13-án türelem-
mel viselt, hosszas betegség után csendesen elhunyt. Drága halot-
tunkat 2020. július 16-án, csütörtökön du. 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház szertartása szerint az agyagfalvi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott!

A gyászoló család – Agyagfalva
287778

A temető csendje ad neki nyugalmat,
emléke szívünkben megmarad.
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben,
adj örök nyugalmat lelkének a mennyben. 

Szomorúan emlékezünk 2016. július 15-ére

BODOR JÁNOS

halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des!

Szerettei – Csíksomlyó, Csíkszereda
287781

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. július 15-ére

ID. PÁL SIMON

halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Oroszhegy
287753

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. július 15-ére,

ANTAL DÉNES

halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes.

Szerettei – Csíkmadaras
287785

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

Fájó szívvel emlékezünk a csíkdánfalvi

BOTH ISTVÁN

halálának 7. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei – Csíkszereda
287792

Csak az hal meg, akit elfelejtenek!

Fájó szívvel emlékezünk szüleink,

DR. SZŐKE ADALBERT (BÉLA)

halálának 8., és

SZŐKE LENUȚA (NUȚI)

halálának 11. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2020. július 16-án, reggel 7 órakor lesz a 
Szent Kereszt-templomban. Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes!

Gyermekeik és azok családjaik
287793

Születésének 100-ik évfordulóján emlékezzünk 
néhai

NAGY LAJOS
– kántorra –

Szívünkben örökké élni fog. A megemlékező szentmise július 16-án 
18 órakor lesz a kászonújfalvi templomban.

Szerettei
287771

Akiket szerettünk, s már sírban vannak,
igazi nyughelyük a szívünkben marad.
Bárhogy múlnak az évek, a lelkünk nem feled,
mert összeköt minket az örök szeretet.

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk 2009. július 
15-ére

BALÁZS JÁNOS

halálának 11. évfordulóján. Hiába mentél el, emléked velünk mindig 
itt van, és ha felnézünk az égre, mindig téged látunk, a csillagok 
között a mindig mosolygós arcoddal. Emléked legyen áldott, nyu-
galmad csendes!

Mindig gyászoló családod – Csíkszereda, Zsögöd
287786

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




