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Szomorúan tekintünk az égre,
és kérjük a Jóistent, pihentesse békében.
Jóságos szíved pihenni fog a föld alatt,
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.

Már csak álmainkban jártok el hozzánk,
számunkra ez mégis valóság.
Nekünk Ti sosem lesztek halottak,
örökké élni fogtok, mint a csillagok.

A Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, nevelőanya, testvér, sógornő, keresztanya, rokon, szomszéd, és
jó ismerős,

Fájó szívvel emlékezünk

KISS ETELKA
szül. Hegyi

életének 66., házasságának 48. évében, 2020. október 18-án,
hosszas betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020.
október 22-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szentlélek
utcai ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott!
A gyászoló család – Csíkszereda
289295

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.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon,
szomszéd és jó barát,

PETRES GÁBOR
életének 78., házasságának 58. évében, 2020. október 18-án csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. október
22-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíksomlyói Szent
Péter és Pál temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család
289300

Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a Nap nevet,
elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj, szerető apa, testvér, vej, jó barát, és
szomszéd,

BARTALIS KÁLMÁN TIBOR
– építészmérnök –

szerető szíve életének 53., házasságának 25. évében, türelemmel
viselt betegség után, 2020. október 19-én megszűnt dobogni, nemes
lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat 2020. október
22-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentléleki
ravatalozóból a helyi temetőbe. Fájó szívvel búcsúzunk Tőled. Édes
Jóistenem, kinek kezébe adtam életemet, vezesd tovább lelkemet.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család

RÓTH JÓZSEF

Szerető családjaik – Felsőboldogfalva

MEGEMLÉKEZÉS

289314

289306

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. október
22-én 19 órakor lesz a Szent Kereszt templomban. Pihenése legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkszereda
289297

Suhanva száll az élet tova,
ami elmúlt, nem jön vissza soha.
Bár lassan mindent elvesztünk,
de lesz, kit örökké szeretünk.
Fájó szívvel emlékezünk 2017. október 21-ére,

BÁNDI IMRE
halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei: testvére Zsuzsa és családja – Csíkszereda, Csíkszentgyörgy

289289

”A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezerfelé szóródva
is köztünk maradt.”

– bőrgyógyász főorvos –
örökre eltávozott közülünk pótolhatatlan űrt hagyva maga után.
Aki ismerte és szerette, gyújtson otthonában egy szál gyertyát az
emlékére. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Bánatos családja

Egy szál virág, egy halk ima,
szemünkben könny, szívünkben fájdalom.
Az idő nem hoz gyógyulást,
marad az emlék és a gyász.
Sok szeretettel és őszinte, szívből jövő hálával
emlékezünk

halálának 15. évfordulóján és

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

LADÓ LÁSZLÓNÉ

szül. Kánya Magdolna
halálának 14. évfordulóján. Áldott emléküket szívünkben kegyelettel őrizzük.
Szerettei – Csíkmindszent
289276

Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emléked.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
de a szíved emléke itt marad közöttünk.
Örök az arcod, nem szállt el szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.

halálának 10. évfordulóján. Emléked mindig szívünkben őrizzük.

LADÓ LÁSZLÓ

- 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

Gyászoló szeretteid – Csíkszereda

FAZAKAS ÁRPÁD

BUTUNOI SZILVESZTER

289299

289266

Fájdalommal emlékezünk október 21-ére,

Szomorúan emlékezünk

DR. BORSA ISTVÁN

életének 68., és boldog házasságának 46. évében, 2020. október
19-én elhunyt. Felejthetetlen szerettünktől 2020. október 21-én, ma
12 órakor veszünk végső búcsút a csíksomlyói Szent Péter és Pál
templom temetőjében. Szeretett Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk, Testvérünk soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, Rád
örökkön-örökké emlékezünk.
A gyászoló család

CSÍKSZÉK

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem felejtünk téged.

Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet.
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk!

szül. Burján

halálának 4. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise
2020. október 22-én, csütörtökön reggel 7.30 órakor lesz a Szent
Ágoston templomban. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!

haláluknak 7. évfordulóján.

Szomorú szívvel emlékezünk 2019. október 21-ére,
amikor

KOVÁCS PIROSKA KATALIN

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk 2016. novemberére,

BOKOR LORÁND SZILVESZTERRE

288897

CSÍKSZÉK

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

BOKOR PÉTERRE és

289313

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és ismerték, hogy

MEGEMLÉKEZÉS
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Szerettei – Csíkmadaras

