
 2020.  SZEPTEMBER 1. ,  KEDD H I R D E T É S 1 5
ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Mély megrendüléssel értesültünk 

FARKASHÁZI LÁSZLÓ 

elhunytáról. Emlékét szívünkbe zárjuk. Részvétünk a családnak. 
Igaz lelki barátja: Rusz János és Rusz Csilla – Nagyvárad

288476

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

Fájó szívvel emlékezünk 2009. szeptember 1-ére 

CSÁKI ALBERT 

halálának 11. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkszereda
288457

Fájó szívvel emlékezünk fi únk, 

LŐRINCZ ZOLTÁN 
(Morzsa) 

halálának 9. évfordulóján. 
Gyászolják: szülei, bátyja Laci és családja

288424

Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni, 
Nem igaz, hogy el lehet feledni. 

Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel emlékezünk 

ID. NAGY JÓZSEF 
halálának 15. és

IFJ. NAGY JÓZSEF 
halálának első évfordulóján. 

Édesanyja, testvéreik és családjuk – Székelyudvarhely, 
Székelyszenttamás

288416

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

Az én időm hamarabb lejárt, mint szerettem volna, 
bocsássatok meg, de nem tehetek róla. 
Ha sírni látlak titeket, a lelkem fáj nagyon, 
ezért, ha rám gondoltok, mosolyogjatok. 
Így emlékem áldás lesz rajtatok. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

SZŐKE BÉLA 

halálának 3. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 2-án 19 órakor lesz a Millenniumi templomban. 
Csendes álmod fölött őrködjön az örök szeretet és az emlékezés! 

Szerettei – Csíkszereda
288465

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó 
édesapa, nagytata, após, testvér, rokon és 
szomszéd, 

BERTALAN JÓZSEF 

életének 71. évében, 2020. augusztus 29-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 
2020. szeptember 1-jén, ma 13 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. A Jóisten fogadjon 
örök országába, fáradt testednek adjon csendes pihenést! 

A gyászoló család – Csíkszereda
288481
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