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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek

MADARAS RÓZÁLIA

temetésén, koporsójára virágot helyeztek, és osztoztak
fájdalmunkban.
287865

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

Búcsúzunk tisztelt és szeretett szomszédunktól, aki tragikus hirte-
lenséggel távozott az élők sorából.

DRAGU DÁNIEL-EDUARD

Őszinte részvétünk és együttérzésünk lányának és fi  ának. Nyugal-
ma legyen csendes, emléke áldott!

Az erdőaljai szomszédok
287849

„Olyan csend van így nélküled, Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára Akartál mondani.” (Váci Mihály)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a felejthetetlen édesanya, nagymama, dédnagymama,

ÖZV. BALOGH KÁLMÁNNÉ,
született Dobos Malvina

2o2o július 18-án, életének 93. évében, hosszan tartó, súlyos szen-
vedés után megpihent. Megfáradt testét 2o2o. július 21-én 1o órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkkozmási temetőben. Emléked 
szívünkben örökké élni fog!

A gyászoló család
287857

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
feleség, édesanya, nagymama, rokon, ismerős és 
jó szomszéd,

IEȘAN ANNA
szül. Nagy

életének 76.,házasságának 55. évében, 2020 július 17-én távozott 
közülünk. Drága halottunkat 2020. július 21-én 12 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a Kalász negyedi temető ravatalozójából. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család
287858

“Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, 
szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfeledni Téged nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk élni nélküled.”

Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
testvér, szeretett nagybácsi, rokon, barát és jó szomszéd,

LADÓ ISTVÁN (PISTA)

szorgalmas, munkás életének 80. évében, 2020. július 17-én, este 
hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. július 
22-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkmindszenti 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága testvérünk, szeretett Pistánk! 
Megpihent a szív, mely értünk dobogott, elpihent a kéz, mely értünk 
dolgozott. Szorgalom és munka volt az életed, szívedben nem volt 
más, csak jóság és szeretet. Könnyes szemmel mondunk köszönetet 
az értünk hozott áldozatodért és szeretetedért. Soha nem feledünk, 
hiszen veled volt teljes az életünk. Nyugodjál békében az Úrjézus 
szent nevében!

A gyászoló család – Csíkmindszent
287870

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre,
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2014. július 
21-ére,

MOLDOVAN DORU AUGUSTIN
– ügyvéd –

halálának 6. évfordulóján, amikor a kegyetlen halál elragadta 
szerettei köréből. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Akik 
ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.

Szerettei: özvegye, Judit, lányai, Loredana és Laura, veje Cosmin 
és a kis unokái, Alexandra és Sofia

287813

„A gyertya szépen lángol, nem fújja már a bántó szél. 
A viasztest elolvadt, valahol új életre kél.
A föld már elengedte, az égen egy csillag ragyog. 
Szelíden kérik Őt, S Ő játszik egy égi dallamot. Eggyé 
forrt kéz a húrral, és már egy új ütembe kezd. Las-
súbb és csöndesen szól, úgy üzeni: megérkezett.” 

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára 2016. július 21-ére

SALAMON IMRE,

halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerettei
287851

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

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 26-ára,

BORS GIZELLA

halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. július 22-én, szerdán, este 19 órakor lesz a Millenniumi temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
287843

A múltba visszanézve valami fáj,
keresni azt, aki nincsen már.
A temető csendje ad neki nyugalmat,
emléke szívünkben örökre megmarad.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 21-ére

SZEKERES ISTVÁN,

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

Szerető, bánatos felesége
287863

A legszebb emlék a ”szeretet”,
amit mások szívében hagyunk magunk után.

2020. július 21-én, 7 éve, hogy Atyjához költözött

ÖZV. HOLLÓ ANDRÁS (ANDOR),

14. éve felesége,

HOLLÓ ILONA,

9 éve leánya,

HOLLÓ JOLÁN.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rájuk kegyelettel.

A Szőke család – Csíktaploca, Csíkzsögöd
287864

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

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




