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"Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt,
Ajka nem szól többé, lezárt, néma, holt.
Megállott a kéz, mely mindig csak adott,
Soha semmit sem kért és el nem fogadott.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, 
nagytata, dédnagytata, após, testvér, apatárs, koma, rokon és jó 
szomszéd,

ID. MOLNÁR ZOLTÁN

életének 84., házasságának 56. évében, 2020. november 7-én, rövid 
betegség után elhunyt. Örök nyugalomra 2020. november 10-én, 
kedden 15 órakor helyezzük a csíkszentléleki római katolikus teme-
tőbe. Drága emléke szívünkben él!
289573

Szerettem volna még élni,
a kegyetlen betegséget legyőzni.
De a sors másképp rendelkezett,
mindenkitől búcsúzom: Isten veletek!/
Betegségben is türelmes voltál,
fájdalmadban is csak hallgattál.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, szomszéd 
és jó ismerős,

ÖZV. RÁCZ GYÖRGY

életének 78., özvegységének 4. évében, 2020. november 8-án, türe-
lemmel viselt, hosszas betegség után csendesen elhunyt. Szívedben 
nem volt más mint jóság és szeretet, szorgalom és munka volt 
életed. Drága halottunkat 2020. november 10-én, kedden, délután 3 
órakor helyezzük örök nyugalomra, a református egyház szertartása 
szerint, a décsfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Décsfalva
289595

A múltba nézve valami fáj,
Azokat keresni, kik nincsenek már.
A temető csendje ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökre megmarad.

Fájó szívvel emlékezünk

MAGDÓ MARGARÉTA

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. november 11-én 
18 órakor lesz a Szent Ágoston-temploban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda
289584

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon.

Szomorúan emlékezünk 2008. november 10-ére 

HANKÓ IMRE LEVENTE

halálának 12. évfordulóján.

Szerettei – Székelyudvarhely
289578

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és 
ismerték, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, 
nagytata, dédnagytata, rokon, jó szomszéd, barát, 
ismerős,

BALÁZS JÁNOS

2020. november 7-én, életének 86., házasságának 60. évében itt 
hagyott bennünket. Drága halottunkat 2020. november 11-én, szer-
dán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csobotfalvi temetőben. 
Imádkozó 2020. november 10-én, kedden 18 órától, a csíktaplocai 
templomban. Drága emléke örökké szívünkben él!

A gyászoló család
289598

Apró, pici gyertyaláng, benne e rövid élet;
pislákoló lángnyelvek mesélnek sok emléket.
A temetőben némán állva hallgatunk,
boldog, átélt percekre gondolunk.
Már nincs fény és nincs zaj, csak az örök álom, 
remegő szívvel emlékeznek a gyertyalángok.

El nem múló fájdalommal emlékezünk 2019. november 12-ére 

KERESZTES CSONGOR

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise november 
11-én 18 órakor a Millenniumi templomban lesz megtartva. Pihené-
sed legyen csendes.

Feleséged, fiaid, édesanyád, testvéreid és családjaik
289599

ANTAL VIDOR!

Drága Barátunk, amíg élünk, nem felejtünk el. Köszönet mindenért, 
amit adtál nekünk, a barátságunkért. Nyugodj békében.

A Béres család Esztergomból
Tel.: 20 932 4689 E-mail: rendesi@freestart.hu

289569

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

LÁSZLÓ ÉVA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek, vala-
mint mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család
289570

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

CSERNÁTONI PÁL

temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek, vala-
mint mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló szerettei
289572

A Székely Károly Szakközépiskola munkaközössége részvétét fejezi 
ki

DEMÉNY MAGDOLNA

kolléganőnk édesapja elhunyta alkalmából.
289585

Őszinte részvétünket fejezzük ki Péter Lászlónak édesanyja,

ÖZV. PÉTER GÁSPÁRNÉ,
szül Gergely Magdolna

elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében!

A Mihálykó és Szávuly család
289589

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

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK




