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Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt, és az is maradt, 
mert aki a szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.
(Szent Ágoston) 

Fájdalomtól megtört szívvel, de a gondviselő Isten akaratát 
elfogadva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, 
dédapa, após, apatárs, rokon és jó barát, 

KEREKES GYŐZŐ 

életének 84., házasságának 59. évében, 2020. szeptember 4-én 
türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunkat 2020. szeptember 8-án, kedden, délelőtt 10 óra-
kor kísérjük utolsó útjára a csíktaplocai temetőbe. Imádkozó 7-én, 
ma este 7 órakor lesz a csíktaplocai ravatalozóban. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család - Csíktaploca
288562

Múlnak az évek, de az emlékek élnek, 
amíg élünk, őrizzük őket. 
Elmondunk egy imát, 
meggyújtunk egy gyertyát, 
a kis láng legyen a mi üzenetünk neked. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. szeptember 8-ára 

LÁSZLÓ DONÁT 

halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. szeptember 7-én, ma este 6 órakor lesz a madéfalvi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Családja – Madéfalva
288547

Gyászunk fájdalmával tudatjuk a még életben lévő 
osztálytársakkal, hogy a szerető édesapa, rokon, nagybácsi, 
a csíkszentsimoni születésű 

ID. SKOVRÁN ATTILA, 
nyugalmazott vegyészmérnök 

2020. augusztus 30-án Nagyváradon, 91. éves korában elhunyt. 
Jósága, szeretete példa értékű marad számunkra. 

Szerettei
288550

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

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

Hiába mentél más hazába, 
itt minden olyan, mintha visszavárna. 
Ha ránk gondolsz a messze égi partról, 
szinte hisszük, most is élsz... csak alszol.
NAGYON HIÁNYZOL! 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2018. szeptember 5-ére 

VARGA ZSOLT 
(Kutya) 

halálának 2. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 7-én, ma 19 órakor lesz a csíkszeredai 
Millenniumi templomban. 

Szerető családja – Csíkszereda
288449

Van fájdalom, mely a földön maradt, 
van szeretet, mely síron túl is ugyanaz. 

Van élet a léleknek odaát, 
van hová küldeni értetek egy imát. 

Míg szívünknek lesz egy dobbanása, 
míg virágot tud vinni kezünk. 

Míg a szeretet szebb az önző vágynál, 
addig rátok emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleink, 

SZENNYES ISTVÁNNÉ 
szül. Erdély Terézia 

halálának 14. évfordulóján és

SZENNYES ISTVÁN
halálának 18. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szerető gyermekeik – Maroshévíz, Csíkmenaság, Pottyand

288551

Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehet,
Szeretteim, Isten veletek!

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, sógor, rokon, 
koma, szomszéd és jó barát,

JÉRE ISTVÁN

életének 67., házasságának 45. évében, 2020. szeptember 5-én 
türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. szeptember 8-án 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család

Isten akaratában megnyugodva, mégis mély 
fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett 
édesanyánk, nagymamánk, dédimamánk, 
anyósunk, kedves rokonunk és ismerősünk,

ÖZV. BODÓ DÉNESNÉ
szül. Kászonyi Éva

életének 88., özvegységének 6. évében, 2020. szeptember 5-én 
visszaadta lelkét a Teremtőjének. Végső nyughelyére szeptember 
8-án 10 órakor helyezzük a csíkszentmártoni temetőben. 
Drága emléke szívünkben örökké él!

Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok!

Fájó szívvel emlékezünk 2013. szeptember 7-ére

VASS KÁLMÁN 

halálának 7. évfordulóján. 

Mikor a Jóisten magához szólított, 
kik téged szerettünk, mindenki zokogott. 
Üres és csendes a ház, 
mert nincs többé drága jó édesapánk, nagytatánk! 
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, 
szeretteid szívében örök gyász és fájdalom. 
Csak az élet az, ami hamar elszalad, 
de kedves, szép emléked örökre megmarad. 

Szerető családja – Székelyudvarhely, Ausztria
288549




