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Elfut a perc, az örök idő várja,
lelkünk, mint fehér kendő, leng utána.
(Reményik Sándor) 

Mély fájdalommal, de Isten akaratával megbékélve tudatjuk, hogy a 
jó férj, édesapa, nagyapa, rokon és jó barát, 

VARRÓ ENDRE 

életének 88., házasságának 61. évében, 2020. október 26-án elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. október 28-án, ma 15 
órakor helyezzük örök nyugalomra, az érvényben lévő szabályok 
betartásával, a csíkszeredai Kalász negyedi temetőbe, református 
szertartás szerint. Részvétnyilvánítást a temetés előtt, 14.30-tól 
fogadunk. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda
289402

Az örömet ki eldalolja, 
Lesz még a földön annyi más; 
Kié az élet, zengjen róla,
Ami enyém, csak elmúlás.
(Dsida Jenő) 

Mély fájdalommal, de a mindenható Jóisten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy 

MIHÓK IMRE

földi élete, 81. évében, hosszú próbatétel után beteljesedett 
2020. október 26-án, és áttért az örök életbe. Drága halottunk 
nyughelyére helyezése 2020. október 29-én 13 órakor lesz 
a Kalász negyedi temetőben.

Mennyei Atyám, hiszem, hogy ígéreteid teljesülnek, 
mert azt mondod IGÉDBEN.

Fájó szívvel búcsúznak Tőled a legközvetlenebbjeid. 
A gyászoló család – Csíkszereda
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Mély fájdalommal, de Isten akaratában megbékélve tudatjuk, 
hogy a jó édesapa, nagyapa, rokon és jó ismerős, 

IMRE ISTVÁN 

életének 92., özvegységének 20. évében, 2020. október 26-án 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. október 29-én 11 
órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott! 

A gyászoló család – Csíkszereda
289414 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
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