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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

JÉRE ISTVÁN

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, segítő 
kezet nyújtottak, és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
288630

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. 
Most szívemből csak azt kérem tőletek,
úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek
titeket. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökre ott marad.

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy küzdelmes és munkás életútja végén, hosszasan, de türelem-
mel viselt betegsége után

FERENCZ KÁLMÁNNÉ,
szül. Veress Erzsébet

2020. szeptember 8-án, 80. éves korában szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat 2020. szeptember 11-én 10 órakor kísér-
jük utolsó útjára a csíkszentléleki ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Koporsódnál könnyes szemmel búcsúzunk és mondunk köszönetet, 
mindazért, amit értünk tettél! Pihenésed legyen csendes, nyugal-
mad áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda
288618

Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk 2020. június 30-ára, a 
drága édesanya, nagymama, rokon és szomszéd,

SZABÓ KLÁRA

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. szeptember 12-
én, reggel 9 órakor lesz a csíkpálfalvi templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkpálfalva
288528

Egy váratlan percben életed véget ért,
hosszú útra mentél, búcsút nem intettél.
Elhagytad a házat és minket, akiket szerettél,
legyen áldott a föld, ahová megpihenni tértél.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. szeptember 10-ére

LUPAȘ JÁNOS

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

Szerettei
288602

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.
Hiányod szívünkbe zárva bennünk, örökké élsz,
egy életen át.

Fájó szívvel emlékezünk

MÁRTON ÁRONNÉ,
szül. Bogács Hajnal

halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Szerettei
288615

Küzdöttél, de most nem lehet, csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.
Remélem, megpihent, remélem már nem fáj, nyugodj békében,
drága Édesanyánk! 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. július 28-ára

ÖZV. SZÉKELY MÁRIA,
szül. Bartis

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. szeptember 10-
én, ma este 7 órakor lesz a csíkszeredai Millenniumi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda
288606

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




