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... mikor a hűvös őszi szél száz emléket elmesél, 
már csak a szívekben élek én, és az égben valahol, 
valahol...
(Karthago – Valahol) 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. szeptember 15-ére 

SZŐGYÖR ÉVA 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda, Marosvásárhely

288675

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

Bízzál hát továbbra is Istenben, és a felhő, 
ami alatt éppen most vagy, 
átadja majd a helyét a napsütésnek.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, após, keresztapa, szomszéd 
és barát, 

DR. ANDRÁS EMIL 
nyugalmazott belgyógyász, kardiológus

életének 86., házasságának 51. évében, 2020. szeptember 12-én 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Temetése 
a római katolikus egyház szertartása szerint 
2020. szeptember 14-én, hétfőn volt a kadicsfalvi temetőben. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család
288668

Megcsendül szívünkben az emlék húrja, 
eszünkbe jut édesapánk jóra intő szava. 
Küzdelem és sok munka volt az élete, 
legyen áldott, csendes pihenése.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, 
az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést. 
Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, 
a szenvedéseket, amit a vállamra raktál.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, 
apatárs, rokon, szomszéd és jó ismerős,

LUKÁCS DÉNES 
nyugalmazott tanító

életének 85., özvegységének 17. évében, 2020. szeptember 13-án 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat 2020. szeptember 15-én, déli 12 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, 
az ivói templomból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! 

A gyászoló család – Ivó
288679

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
A domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett. 
Átölelt és mondta: gyere haza.

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

SZŐCS GYULA 

életének 82., házasságának 58. évében, 2020. szeptember 13-án 
türelemmel viselt, hosszas betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat 2020. szeptember 16-án, du. 3 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása 
szerint, a belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal 
róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
288680

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2019. szeptember 15-ére, 
életünk legszomorúbb napjára 

KURKÓ ISTVÁN LAJOS 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. október 26-án, hétfőn, reggel 7.30 órakor lesz a csíkszeredai 
Szent Ágoston templomban. Mindig megmaradsz emlékeinkben! 

Özvegye, fia, menye és imádott unokái: Maja és Mátyás
288685

Neked szól a templom harangja, 
érted imádkozunk halkan zokogva. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találd meg odafenn az örök boldogságot.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, nagyon szeretett 
édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, sógornő, 
komaasszony, szomszéd, jó rokon és jó barát, 

ZSIGMOND ANNA 
szül. Ferencz 

szerető szíve életének 78., házasságának 55. évében, 
2020. szeptember 12-én hosszú betegség után megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. szeptember 15-én, 
ma 16 órakor helyezzük örök nyugalomra a tusnádfürdői 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Tusnádfürdő
288672

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

Számunkra Te sohasem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám,
s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi Édesanyánk.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, anyós, anyatárs, sógornő, rokon, 
szomszéd és jó ismerős, 

ÖZV. MAGDÓ MARGIT 
szül. Nagy 

szerető szíve életének 89., özvegységének 14. évében,
 2020. szeptember 12-én, délben megszűnt dobogni. 
Drága halottunkat 2020. szeptember 16-án 9 órakor kísérjük utolsó 
útjára a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Csíkszereda
288684

Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Istenem, óvd és öleld át helyettünk, 
mert csak te tudod, mennyire szerettük. 

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

GYENGE ÁRPÁD 
szerető szíve életének 67., házasságának 38. évében, 
2020. szeptember 14-én hosszas betegség után megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk földi maradványait 2020. szeptember 16-án, 
délelőtt 10 órától helyezzük örök nyugalomra csíkszenttamási 
ravatalozóból a helyi temetőbe.

A gyászoló család – Csíkszenttamás
288691

Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, 
hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. 
Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, 
csak elmentél a halál hosszú útján! 
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, 
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
testvér, sógornő, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

ÖZV. ERŐSS ERZSÉBET 
szül. Gál 

életének 86., özvegységének 2. évében, 2020. szeptember 13-án 
17 órakor türelemmel viselt hosszas betegség után csendesen
elhunyt. Drága halottunkat 2020. szeptember 16-án, délelőtt 
11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszépvízi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család
288690

Maroknyi fény, tengernyi bánat, 
és mélységes csend maradt utánad. 
Örök mosolyodat még most is látjuk, 
hogy belépj az ajtón, még most is várjuk. 
Idézzük szavaid, tetteid, emléked, 
örökké szeretünk és nem feledünk Téged. 

Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, 2004. szeptember 15-ére

BÁLINT LAJOS 
kántor

tragikus halálának 16. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak rá 
kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes ! 

Szerető családja – Csíkmadaras
288692

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, 
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett. 
Átölelt és mondta: gyere haza.

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

AMBRUS PÉTER 
(Tudora) 

szerető szíve életének 84., özvegységének 21. évében, 
2020. szeptember 13-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2020. szeptember 16-án, szerdán 9 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a gyimesfelsőloki ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család
288676

Az igazi könnycsepp nem az,
Ami a szemünkből hullik,
És végigcsorog az arcunkon,
Hanem az, ami a szívünkből hullik,
És végigcsorog a lelkünkön.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó testvér, nagynéni, sogórnő, rokon, 
szomszéd és jó barát,

MIHÁLY GIZELLA
életének 75. évében türelemmel viselt betegség után, 2020. szep-
tember 14-én 13.30 órakor visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 
2020. szeptember 16-án 10 órakor lesz a csíkszentléleki ravatalozó-
ból a helyi temetőbe. Nyugodjon békében az Úrjézus szent nevében!

Gyászoló hozzátartozói – Fitód




