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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

CSÁSZÁR MARGIT
– nyug. óvónő –

életének 84. évében, 2020 július 14-én csendesen elhunyt. Temetése 
2020. július 17-én, délelőtt 10 órakor lesz a csíkrákosi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkrákos

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Amíg őriz a szemed, amíg lehunyt szemmel látsz, 
lehet, elmegyek, de itt leszek, a lábnyomomban 
jársz. Amíg érez a kezed, amíg néha még rám vársz, 
egy mozdulatban egyszer majd újra megtalálsz.” 
(Rudyard Kipling)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, gyermek, 
testvér, rokon, jó barát és szomszéd,

ÖZV. GÁL JULIANNA
szül. Márton

önfeláldozó életének 63, özvegységének 14. évében, 2020. július 
15-én rövid szenvedés után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunkat 2020. július 17-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszeredai Kalász negyedi temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

A gyászoló család
287808

Apánk sírjánál elröpül az élet, eljöttünk hát ismét,
imádkozni Érted. Sírodon a virágok emléked éltetik,
talán a lelkünk is megnyugszik egy kicsit.
Várnánk, hogy megszólalj ékesen, mint régen,
de nem fogja hallani gyarló földi létünk.
Keserű, sós könnyek folynak le arcunkon,
öklömnyi gombócok szorongatják torkunk.
Lepörögnek előttünk ez együtt töltött évek,
de kár, hogy már elmúlt, kegyetlen az élet.
Apánk sírjánál kicsit az idő is megáll, tétován ránk tekint s csendben 
odébbáll. Majd megszólal egy harangszó, megtöri a csendet,
imára szólít fel minden hívő embert. Mi közben búcsúzunk,
vár reánk az élet, most már elmegyünk, itt kell hagyni tégedet.
Elröpül az élet, de úgy élünk reményben, találkozunk
Mi még odafenn a mennyben. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 16-ára

PÉTER GÉZA

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020.július 18-
án, reggel 7.30-órakor lesz a csíkbánkfalvi Szent János-kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkbánkfalva, Csíkszereda
287777

„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom.
Sírjára szálljon áldás és nyugalom!”

Fájó szívvel emlékezünk 2010. július 16-ára

IMECS ÁGOSTON

halálának 10. évfordulóján. Emléke szívünkben mindig élni fog. 

Szerettei – Budapest, Csíkszenttamás, Csíkszereda.
287797

Fájdalom költözött három éve szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad örökre.
Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk kezed,
nem lehetünk mi már soha többé veled.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. július 16-ára

LÁSZLÓ ZOLTÁNNÉ
szül. Osváth Irén

halálának 3. évfordulóján.

Bánatos férje, fia Zoltán, lánya Tünde, menye, veje és unokái – 
Székelyudvarhely

287739
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz,
aki őbenne hisz el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.”

Fájó szívvel emlékezünk 2014. július 16-ára 

MÁRTON MIHÁLY

halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des!

Szerettei – Csíkszereda, Székelyudvarhely
287758

„Köszönjük neked Uram, hogy Ő a miénk volt,
és az is marad. Mert aki szerettei szívében él,
az nem hal meg, csak távol van.”

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

MADARAS RÓZÁLIA
szül. Bíró

életének 81., házasságának 62. évében, 2020. július 15-én hazatért 
égi hazájába. Temetése 2020. július 17-én 13 órakor lesz a Szentlélek 
utcai temető ravatalozójából. Szívünkben tovább élsz!

Szerettei
287811

„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, 
édesapa, 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

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




