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VERES JÁNOS
(szül.1928.07.08.)
– nyugalmazott ügyész –,

2020. október 30-án, életének 93. évében távozott a földi világból. 
Temetésére 2020. november 4-én, szerdán 14 órától kerül sor, a 
taplocai temető ravatalozójából. Kérünk benneteket, ismerőseit és 
barátait, őrizzétek emlékét örökre lelketekben.

A gyászoló család
289476

„Nem néz reátok többé szemem megtört fénye,
nem látjátok soha már kezem búcsút intve.
Emlékem itt hagyom azért köztetek
mindenkitől búcsúzom, Isten veletek.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk azokkal, akik szerették és ismerték, hogy a szeretett férj, 
édesapa, após, nagyapa, szomszéd és kedves rokon,

ID. SZVITLÁK ISTVÁN,

nyugalmazott csíkszeredai lakos életének 78., házasságának 55. 
évében, 2020. november 1-jén, türelemmel viselt betegség után 
ausztriai otthonában nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Földi 
maradványa a végső akarata szerint elhamvasztatásra kerül. Drága 
emléke szívünkben örökké él!
289478

Uram, nem csodákért és látomásokért
fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
(Antoine de Saint-Exupery)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a székelykeresztúri születésű, 
egykori agyagfalvi tanító, volt marosvásárhelyi lakos,

OPRA MIKLÓS

2020. október 22-én, életének 85. évében Budapesten elhunyt. Drága 
halottunk hamvait 2020. november 5-én 13 órakor helyezzük végső 
nyugalomra a péceli református temetőben, a református egyház 
szertartása szerint. Emlékét szívünkben őrizzük!

A gyászoló család
e-mail: dr.opramariardgmail.com

289466

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 3-ára,

PÉTERFI ERZSÉBET
szül. Ferencz

halálának első évfordulójára. A megemlékező szentmise 2020. no-
vember 7-én 17 órakor lesz bemutatva a Szent Ágoston templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda
289269

Fájó szívvel emlékezünk

SZABÓ ROZÁLIA
szül. Adorján

halálának első évfordulóján. Akiknek még mindig 
hiányzik, gyújtsanak egy gyertyát emlékére, mondjanak egy imát 
lelki üdvéért. Nyugalma legyen csendes!

Szerettei
289482

A mélybe csak a tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt.
De lényed lányege,
ezerfelé szóródva köztünk maradt!

Fájó szívvel emlékezünk

ANDRÁS ILONA
szül. Kovács

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. 
november 3-án, ma 17 órai kezdettel lesz a csíksomlyói Szent Péter 
és Pál Plébániatemplomban.

Szerettei
289474

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

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2015. november 3-ára

ID. HADNAGY FERENC

halálának 5. évfordulóján.

Bánatos családja – Székelyudvarhely, Ausztria
289214

Ha felnéztek a csillagokra,
talán az egyik én vagyok.
Bár már csak szívetekben élek,
én mindig veletek vagyok.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. november 3-ára 

ANDACS RITA

halálának 4. évfordulóján. 

Édesapja és gyermekei – Székelyudvarhely
289470

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Nélküled az élet üres és sivár,
hiába díszíti sírodat virág.
Könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük,
fájó szívvel csak rád emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 3-ára 

NÉBEL ÁRON

halálának 1. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Felesége, három gyermeke, hat unokája, veje, menye –
Homoródalmás, Székelyudvarhely

289480

Egy újabb évforduló, újból és újból.
Miért nem boldog a szív, miért szorul el újra?
Miért nem egy szép évfordulóra emlékezünk,
s miért egy szomorú napra? Itt hagytál, elmentél,
egy szót sem szóltál, miért nem azt mondjuk,
sok örömet, boldogságot? Miért nem azt,
hogy hiányzol, drága Édesapa?

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 2-ára 

NAGY PÁL-LÁSZLÓ

halálának 5. évfordulóján. 
Szerettei – Székelyudvarhely

289488

Mintha még hallanám utolsó sóhaját,
mintha látnám meggyötört arcát.
Mintha érezném lefutó könnycseppjét,
megfáradt, megtört, fájó testét.
Remélem, megpihent, remélem már nem fáj,
nyugodjon békében, drága édesapám!

Fájó szívvel emlékezünk 2020. szeptember 22-ére

ID. BALÁZS VILMOS

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. november 4-én 
17 órakor lesz a csíkszentsimoni templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszentsimon, Magyarország
289475

„Égi Atyánk, halld meg imánk
Fájdalmunkban adj erőt,
S kit elvettél, égbe vittél
Fent a mennyben áldd meg őt.”

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik 
imserték és szerették, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, 
nagytata, testvér, apatárs, rokon, szomszéd,

MIKLÓS GYÁRFÁS

életének 68., boldog házasságának 45. évében, rövid betegség után, 
november 1-jén csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradvá-
nyait november 4-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász 
negyedi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család

Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Csergő Zsolt kollé-
gánknak és családjának, testvére,

CSERGŐ MÁRTA

elvesztése okozta fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Az Erdélyi Médiatér Csoport vezetősége és munkaközössége
289490

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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