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Lelked remélem, békére talált, 
s te már a mennyből vigyázol majd ránk. 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön-örökké emlékezünk. 

Mély fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretet férj, édesapa, nagytata, 
dédnagytata, sógor, após, apatárs, koma, rokon, szomszéd és jó 
barát, 

CSILIP FÜLÖP 

szerető szíve életének 89., házasságának 65. évében 
2020. július 27-én 14.30 órakor türelemmel viselt betegség után 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2020. július 30-án, ma 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkdelnei ravatalozóból a helyi temetőbe. 

A gyászoló család – Csíkdelne
288014

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
Amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
Szívből szeretünk s nem feledünk Téged. 

Mély fájdalommal, de soha el nem múló barátsággal és szeretettel 
búcsúzunk a drága tanítványtól, osztálytárstól, 

TAKÁCS GYÖRGYTŐL. 

Nyugodj békében, Gyurika! 
Maneszes Mária Magdolna tanítónő és a kolozsvári Octavian Goga 

Általános Iskola 2. C. osztályának diákjai
288017

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, 

ID. KOPACZ JÓZSEF 
volt lupényi bányász 
és neje, 

KOPACZ VILMA 
szül. Szőcs 
haláluknak 13. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szerettei – Csíkszereda

288002

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. 
Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye, 
drága emléked itt marad fájó szívünkben örökre. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2019. július 27-ére, 

KAJCSA ANNA-MÁRIA 
szül. Forró 

halálának első évfordulóján. Az engesztelő szentmise a lelke 
üdvéért 2020. augusztus 1-jén 19 órakor lesz megtartva 
a csíkkozmási római katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Csíkkozmás, Csíkszentgyörgy
287972

Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, 
hisz lélekben mi is ott vagyunk veletek. 
Szeressétek egymást, s összetartsatok, 

az égből is gondolunk és vigyázunk rátok. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

CSILIP JÁNOS 
halálának 6. évfordulóján, 

valamint szüleim, 

PÁLL MIHÁLY
és 

PÁLL TERÉZ 
haláluknak 3. évfordulóján. 

Lelki üdvükért a szentmise 
ma, július 30-án lesz 

a csíkszentmiklósi templomban. 
Emlékük legyen áldott,
 nyugalmuk csendes! 

Szeretteik – Csíkszentmiklós
288015

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

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

Megtört szívünk mély fájdalmával, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, rokon, 
szomszéd és jó ismerős, 

ID. ÜRÖGDI JÓZSEF 

életének 66., házasságának 39. évében, 2020. július 28-án 
türelemmel viselt rövid betegség után hirtelen elhunyt. Véget ért 
egy munkában, szeretetben eltöltött élet, de az emlékezetünkben 
örökre megmarad az önzetlen jósága, gyöngéd szeretete, 
segítőkészsége, amely egész életét betöltötte. Drága halottunk földi 
maradványait 2020. július 30-án 17 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a római katolikus szertartás szerint 
a Székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Kérjük 
a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
288009

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. 
Az ész megérti, de a szív soha, 
hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. 
Az élet múlik, de akit szeretünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2020. június 17-ére, 

KÓSA ÁKOS 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise pénteken, 
július 31-én, este 6 órakor lesz a csíkszentmihályi templomban. 

Szerettei – Csíkszentmihály
288012

Keressük, de nincs sehol, 
mégis ott van valahol, 
talán egy napsugárban, 
vagy egy csillag fent az égen. 
Mi mindig várjuk, 
mint valamikor régen. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. augusztus 4-ére, 

BARICZ ILDIKÓ 
halálának első évfordulóján, édesapánk, 

BARICZ FERENC 
halálának 12. évfordulóján valamint édesanyánk, 

BARICZ VILMA 
halálának 27. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2020. augusztus 1-jén 19 órakor lesz 
a csíkmadarasi templomban. 

Szeretteik – Csíkmadaras
287970

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, 

ID. ORBÁN JÓZSEF 

halálának 2. évfordulójára. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. július 31-én 18 órakor lesz a csobotfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
288018

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 30-ára, 

SALAMON ERZSÉBET 

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

Szerettei – Csíkszereda
287990

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




