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ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, 
elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2020. augusztus 11-ére 

KERESZTES ILONA IRÉN 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 3-án 19 órakor lesz bemutatva a csíkszeredai 
Millenniumi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
288471

Mindenhol csend van, béke és nyugalom, 
csak a szívünkben igazi fájdalom. 
Csak állunk némán a sírnál, és arra gondolunk, 
hogy valamikor találkozunk. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. szeptember 6-ára, 

CSISZÁR MÁRTON 

halálának 2. évfordulóján. Lelkéért a megemlékező szentmise 
2020. szeptember 2-án lesz a csíkszentmihályi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszentmihály
288488

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

CSEKE JÁNOS 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és 
fájdalmunkat enyhítve mellettünk álltak. 

A gyászoló család – Csíkszentkirály
288490

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

FODOR ION 

szerető szíve életének 75. évében, 2020. augusztus 30-án hosszas 
betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2020. szeptember 3-án 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Kalász negyedi ravatalozóból. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda
288489

Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva 
emlékezünk 2020. július 14-ére 

CSÁSZÁR MARGIT,
nyugalmazott óvónő 

halálának 6. hetén. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 3-án, csütörtökön 19 órakor lesz bemutatva 
a csíkrákosi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló hozzátartozói – Csíkrákos
288484

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

Távol vagy tőlünk, de néha oly közel, 
Egy villanás, egy fénysugár, 
Mely gyorsan tűnik el. 
Ott rejtőzöl mindenben, 
Mosolyban és könnyekben, 
Már csak emlék vagy, 
Egy csillag, egy égi jel, 
Mégis ott vagy velünk örökre. 
S szüntelen.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
1997. szeptember 2-ára felejthetetlen gyermekünk,

ZENGLITZKY ZOLTÁN 

tragikus halálának 23. évfordulóján. 
Bánatos szülei, testvére és családja – Székelyudvarhely, Kanada

288430

Mérhetetlen fájdalommal, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
feleség, édesanya, testvér, rokon, barát és 
jó szomszéd, 

BURUS ENIKŐ 

életének 54. évében, 2020. szeptember 1-jén szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2020. szeptember 
3-án, csütörtökön 12 órakor helyezzük örök nyugalomra 
Csíkszeredában, a Kalász negyedi temetőbe. Tisztelettel kérjük, 
hogy a jelenlegi helyzetre való tekintettel, részvétüket csak 
jelenlétükkel fejezzék ki! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkmindszent
288496

Mély fájdalommal tudatjuk hogy a szeretett testvér, 
élettárs, apa, nagybácsi, sógor, rokon, barát és 
szomszéd,

BUCUR AUREL GHEORGHE 

életének 80. évében hosszú, súlyos szenvedés után 
2020. augusztus 30-án elhunyt. Temetése 2020. szeptember 2-án, 
ma 10 órakor lesz a Szentlélek utcai temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerettei – Csíkszereda
288485

Fájó szívvel emlékezünk 2019. augusztus 26-ára 

BODÓ JÓZSEF 

halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért 
az engesztelő szentmise 2020. szeptember 4-én, 
pénteken 19 órakor veszi kezdetét a csíkszentimrei 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentimre
288466




