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Annyira akartam élni/ A betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek/ De erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben/ Tovább élhetek. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagytata, rokon, 
após, szomszéd és jó ismerős,

IMRE JÓZSEF

szerető szíve életének 85., házasságának 60. évében, 2020. november 
9-én megszűnt dobogni. Drága hallottunk földi maradványait 2020. 
november 12-én 15.00 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkdán-
falvi temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott!

A gyászoló család
289608

„Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki hitet gyakorol énbennem, ha meghal is életre kel.”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó élettárs és apa,

MIHÁLY VILMOS GÁBOR

életének 52., évében, 2020. november 10-én elhunyt. Temetése 2020.
november 12-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke szívünk-
ben örökre megmarad!

A gyászoló család
289629

„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 gyermek, testvér, férj, apa, rokon, barát, jó ismerős,

PÉTER GÁSPÁR

életének 52. évében, türelmesen viselt betegség után csendesen 
elhunyt. Szívében nem volt más csak jóság és szeretet. Drága 
hallottunkat 2020. november 12-én, csütörtökön, délután 3 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a katolikus egyház szertartása szerint, 
a zetelaki ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott!

A gyászoló család – Zetelaka
289617

Sírod fölött süvölthet a szél,
akit szerettünk, az örökké él.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
mindig él az, akit igazán szeretnek. 

Fájdalommal emlékezünk 1994. november 11-ére

ID. MÁRTON ANDRÁS

halálának 26. évfordulóján. Legyen Istentől áldott, csendes
pihenése.

Szerettei
289579

Mély fájdalommal emlékezünk 2015. november 
15-ére, amikor

ILEANA CONSTANTIN

az égiekhez költözött. A szeretteid szívében örökké 
élni fogsz. Nyugodjál békességben. Emléked legyen 
áldott!
289603

És ne feledjük, akire szeretettel emlékezünk, az örökké velünk marad.

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk

ID. FERENCZ ANDRÁS

halálának 1. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei – Csíkszentkirály
289619

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugodalmad 
nem zavarja senki. Panasz nélkül, befelé könnyeztél, 
búcsúzás nélkül, örökre elmentél. Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni, erőm elhagyott, el kellett 
indulni. Temető csendjében pihen fáradt testem, 
imádságotokban őrizzetek engem.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 11-ére

ACZÉL ÁGNES

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise november 
12-én 17 órakor lesz a csikszentmiklósi templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei
289604

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Szíve nemes volt, keze dolgos
élete nehéz volt, álma legyen boldog.

Fájó szívvel emlékezünk 2003. november 11-ére

GERGELY LAJOS

halálának 17. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Bánatos özvegye, három lánya és azok családjai – Csíkszentsimon
289610

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben 
él és örökké itt marad. (Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 14-ére 

RADU MIHAI (MISI)

halálának 1. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
november 12- én, csütörtökön 17 órakor lesz a csíkszeredai Szent 
Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja – Csíkszereda
289607

Egy váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Nem foghatjuk már dolgos kezed,
nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
marad a csend, mindent köszönünk neked.
Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret,
aki a bajban megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed, ha már nincs veled.
Emlékem itt ragyog azért köztetek,
mindenkitől búcsúzom, Isten veletek.

Egy néma sír mellett szemünkben könnyel, szívünkben örök, mély 
fájdalommal emlékezünk 2019. november 11-ére

ID. NAGY FERENC

halálának 1. évfordulóján. Akik ismerték, szerették és tisztelték, 
gondoljanak rá kegyelettel!

Felesége, fia és családja – Kadicsfalva
289574

Arany volt a szíved, munka az életed,
Isten hívott, mert szeretett.

Fájó szívvel emlékezünk 2008. november 11-ére

DEÁK ARANKA

halálának 12. évfordulóján.

Szerettei – Nyárádszereda, Székelyudvarhely
289502

Szomorúan emlékezünk 2009. november 11-ére 

LÁSZLÓ BÉLA

halálának 11. évfordulóján. Távozásod nagy űrt 
hagyott a szívünkben, de emléked örökké élni 
fog. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel!

Szerettei – Homoródszentmárton
289601

„Ez a földi élet csak egy futó kaland,
Elbúcsúzni időm talán nem is maradt,
Ha síromnál jártok, hozzatok egy szál virágot,
Hisz a szívetekből, tudom, hogy hiányzom,
Szeressétek egymást s összetartsatok,
Hisz lélekben én is veletek vagyok,
Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek el,
Hisz Isten fentről titeket is fi gyel.”

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága jó férj, sze-
rető édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, 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, szerdán 
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
289612

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át
és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él,
kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó gyermek, édesanya, nagymama, testvér, anyós, 
anyatárs, sógorasszony, komaasszony, rokon, 
szomszéd és jó barát,

ÖZV. NAGY VILMOSNÉ, szül. Kurkó Mária

életének 65., özvegységének 11. hónapjában, 2020. november 10-én 
00.15 órakor, türelemmel viselt betegség után szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2020. november 
12-én, csütörtökön, d.e. 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkmindszenti ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család
289616

Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a  szeretett férj, édes-
apa, nagytata, testvér, após, apatárs, sógor, koma, rokon és jó szomszéd,

ID. MOLNÁR JÁNOS

fáradtságot nem ismerő, dolgos életének 84., házasságának 56. 
évében, 2020 november 9-én 21.20 órakor, türelemmel viselt 
betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. november 12-én, d.u. 2 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkverebesi római katolikus temetőbe. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csendes!

A gyászoló család
289622

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

TAMÁS ÁGOSTON

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

A gyászoló család – Székelyvarság
289623

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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