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ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

”Volt egy hang, egy mosolygós arc, 
életed munka volt és harc. 
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, 
elváltál azoktól, akiket szerettél. 
Amikor már nem bírtad, mert nagyon fájt minden, 
akkor csendben átölelt az Isten.” 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, testvér, nagymama, dédnagymama, rokon, szomszéd, 

ANTAL IRÉN, szül. Abos
szerető szíve életének 73., házasságának 56. évében, 2021. március 
27-én megszűnt dobogni. Temetése 2021. március 30-án 10 órakor 
lesz a csíkmadarasai temetőben. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 

Szerettei - Csíkmadaras
291621

Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, 
amit még utoljára akartál mondani. 
Váci Mihály 

Nyulas Emma tudatom, hogy édesanyám, 

CALAPOD JULIÁNNA 
elhunyt. Temetése 2021. március 31-én 12 órakor lesz 
a csíkszeredai Kalász negyedi temetőben. Emléked örök! 

Búcsúznak: lánya, veje, unokái és dédunokái
291662

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága 
halottunk, 

BÖJTE JÁNOS 
temetésén részt vettek, virágot, koszorút helyeztek 
sírjára, fájdalmunkban velünk éreztek. 
Áldjon meg az Isten minden jóakaratú embert. 

Gyászoló szerettei, a Böjte család - Csíkmadaras
291658

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottunk, 

GÁBOR KÁROLY (Bukhel) 
temetésén részt vettek, koporsójához koszorút, virágot helyeztek, fáj-
dalmunkban osztoztak, nehéz napjainkban segítő kezet nyújtottak. 

A gyászoló családja - Hidegség
291656

A temető csendje ad nekik nyugalmat, emlékük 
szívünkben örökre megmarad. Jézusom, te adtál 
erőt minden szenvedésben, adj örök nyugalmat 
lelküknek a mennyben! 

Kegyelettel emlékezünk 

BENEDEK ILONA 
halálának 1., 
valamint 

BENEDEK MIHÁLY 
halálának 3. évfordulóján. 
Drága szüleim, nyugodjatok békében! 

Szeretteik - Kápolnás
291644

„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 hi-
ányzom. 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, szere-
tő édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, testvér, rokon, jó 
szomszéd, barát és ismerős, 

SÁNDOR DOMOKOS 
életének 77., házasságának 54. évében, 2021. március 27-én, rövid 
szenvedés után testét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat 
2021. március 30-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíksze-
redai Kalász negyedi temetőben, a református egyház szertartása 
szerint. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család - Csíkszereda
291665

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, őrködjön a Jóisten pihenésed felett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2021. január 30-ára 

JAKAB ANTAL 
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2021. már-
cius 30-án, kedden 18 órakor lesz a csíkszentimrei római katolikus 
templomban. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

A gyászoló család - Csíkszentkirály, Csíkszentimre
291541

Szomorú szívvel emlékezünk 2016. március 30-ára 

id. PÉTER JÓZSEF 
halálának 5. évfordulóján. 
Elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell 
tanulni élni nélküled. Emléked legyen áldott, 
pihenésed csendes! Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel! 

Szerettei - Székelyudvarhely
291629

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

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szeret-
ték, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, apatárs, rokon, barát és 
jó szomszéd, 

MIHÁLY PÁL 
szerető szíve életének 71., házasságának 46. évében, 2021. március 
26-án 14 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi marad-
ványait 2021. március 31-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíktaplocai temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló szerettei - Csíktaploca
291666

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, 
egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk 
soha senki el nem vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy 
egyszer még találkozunk veled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2021. február 8-ára 

MESTER KÁLMÁN 
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért a megemlékező szentmise 2021. 
március 31-én 18 órakor, a Millenniumi templomban lesz. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja - Csíkszereda
291627

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők ott maradnak bennünk csöndesen még... 
Juhász Gyula 

Bánatos szívvel emlékezünk szüleinkre, 

id. PÁLL JÓZSEFRE 
halálának 12. évfordulóján 
és 

PÁLL JÓZSEFNÉRE, szül. Salló Anna 
halálának 27. évfordulóján. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Gyermekeik és azok családjai - Csíkszereda
291625 Szomorú szívvel emlékezünk 

BENEDEK KRISZTINÁRA 
halálának 2. évfordulóján. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. Nyugodjál békében! 

Szerettei - Kápolnás
291642

„Ahová mentél, nincsen visszaút, örök a hosszú 
álom, s végtelen az út. Az emléked csupán, mi itt 
maradt nekünk, míg élünk, a szívünkben őrizzük, 
s így itt leszel velünk." 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. április 1-jére 

ÁGOSTON ISTVÁN 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2021. márci-
us 31-én, reggel 7 órakor lesz a csíkszenttamási katolikus templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja - Csíkszenttamás, 
Székelyudvarhely, Quebec, Csíkszereda

291576

Fájó szívvel emlékezünk 

LŐRINCZ MÁTYÁS 
halálának 31. évfordulóján. Tested pihen az anyaföld mélyében, és 
emléked tovább él szeretteid szívében. 

Szerető családod - Kápolnás
291641

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
feleség, édesanya, nagymama, testvér, 

HADHÁZI EMESE 
- tanítónő - 
életének 79. évében, 2021. március 27-én, 
türelemmel viselt, súlyos betegségben otthonában 
elhunyt. Drága halottunkat 2021. március 30-án 
14 órakor a székelyudvarhelyi unitárius temetőben 
kísérjük utolsó útjára. Emlékét szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család - Székelyudvarhely
291624

A temető csendje ad neki nyugalmat, emléke szívünkben örökké 
megmarad. Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, adj örök 
nyugalmat lelkének a mennyben! 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. április 1-jére 

CSÁKI ISTVÁN 
halálának 5. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei - Csíkdánfalva, Csíkmadaras
291655

Fiunk sírjánál eltörpül az élet, eljöttünk hát ismét 
imádkozni Érted. Sírodon a virágok emléked éltetik, 
talán a lelkünk is megnyugszik egy kicsit. Várnánk, 
hogy megszólalj ékesen, mint régen, de nem fogja 
hallani gyarló földi létünk. Keserű, sós könnyek 
folynak az arcunkon, ökölnyi gombócok szorongat-
ják torkunkat. Lepörögnek előttünk az együtt töltött 
évek, nagy baj, hogy nem vagy köztünk, kegyetlen ez az élet. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2013. március 29-ére 

MÁRTON ISTVÁN 
halálának 8. évfordulóján. 

Szerettei - Csíkmadaras
291659

Őszinte részvétünket fejezzük ki Nyulas Emmának, édesanyja 
elvesztésének fájdalmában osztozunk. Nyugodjon békében! 

A Hargita megyei SANITAS Szakszervezet Vezetősége
291664

Megrendülten értesültünk lakónegyedünk adminisztrátora, 

SZÁSZ ILONKA 
hirtelen haláláról. Nyugodjon békében! 
Őszinte részvétünk a családnak! 

A Goga negyed lakói - Csíkszereda
291643

Fájó szívvel búcsúzunk 

SZÁSZ ILONA 
lakótársunktól. Az Octavian Goga 4/B. lépcsőház lakói. 
Őszinte részvétünk a családnak! 

Nyugodjon békében! - Csíkszereda
291628

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

DARVAS KOZMA ANNA
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély 
fájdalmunkba osztoztak.

A gyászoló család

Oly szomorú egyedül lenni, valakiket mindig 
hazavárni, valakiket, akik nem jönnek többé. 
Feledni lehetetlen csoda, mert akiket szeretünk, 
nem felejtünk el soha. 

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk 
a drága jó édesapára, férjre, 

LŐRINCZ KÁROLYRA 
és nagyfi amra, 

LŐRINCZ ATTILÁRA 
tragikus haláluknak 25. évfordulóján. 

Szerető családotok - Kápolnás
291639

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

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Emlékük örökké élni fog!

20lejtől/ megjelenés

gyászjelentő




