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Vallom azóta is: Aki szeret, nem veszíti el végleg, 
kit eltemet, mert e kötelék 
mindörökké tart, síron innen, s túl, 
összeér a part. (Baricz Lajos) 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, testvér, 
rokon és jó szomszéd, 

ÖZV. ANDRÉ DÉNESNÉ, SZÜL. GYARMATI-BEGE 
KRISZTINA

szerető szíve életének 81., özvegységének 4. évében, 
2018. december 18-án, éjjel 1 órakor türelemmel viselt 
hosszas betegség után megszűnt dobogni. 
Temetése 2018. december 20-án 11 órakor lesz 
a csíkszentkirályi temetőbe. Emlékét szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család

„Szerettem volna még élni köztetek, 
de a sors másképp rendelkezett. 
Küzdöttem, de már nem lehet, 
Szeretteim, Isten veletek.” 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, dédmama, anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

ÖZV. LŐRINCZ JÁNOSNÉ, SZÜL. SOÓ ROZÁLIA,

életének 90., özvegységének 36. évében, 2018. december 
17-én rövid betegség után csendesen elhunyt. Kedves 
mosolyára, hangja melegére, szerető szívére míg élünk, 
emlékezünk. Drága halottunkat 2018. december 20-án, du. 3 
órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház 
szertartása szerint, a bethlenfalvi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, 
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz 
lett, átölelt és mondta: gyere haza. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, rokon, barát és jó 
szomszéd, 

BORBÉLY GÁBOR  

nyug. fodrász-borbély életének 73., házasságának 48. évé-
ben, rövid szenvedés után 2018. december 17-én este elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. december 20-án 
11 órától helyezzük örök nyugalomra az állomás melletti 
katolikus temetőbe. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Nyugodjon békében.

A gyászoló család – Csíkszereda

ELHALÁLOZÁS ELHALÁLOZÁS MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

„Uram, Istenem, mennyei szent Atyám, 
amint akartad, úgy lett, és amit Te 
cselekszel, mind jó. Benned legyen 
szolgádnak öröme, mert egyedül Te vagy 
az igazi öröm, Te vagy reménységünk 
és koronánk.” 

A feltámadás hitével és az Örök Élet reményével tudatjuk, 
hogy a Mennyei Atya szerető hívására

ÖZV. KAISER JÁNOSNÉ, SZÜL. HORVÁTH EMMA, 

a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, 
anyatárs, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős, az időskor 
terheit hordozva, szentségekkel megerősítve, életének 86., 
özvegységének 22. évében, 2018. december 17-én 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Családjáért fáradhatatlan, 
dolgos kezeiért hálát adva, szeretetben gazdag életét 
örökségként őrizve, 2018. december 19-én, szerdán délután 
3 órakor kísérjük utolsó földi útjára, római katolikus 
szertatás szerint a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a családi 
sírhelyre. Legyen áldott a drága anyaföld, ahova megpihenni 
tért. Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
Koszorúmegváltásként adományt fogadunk el, amelyet jóté-
kony célra ajánlunk fel. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz drága emléketek. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 19-ére, 
FERENCZ KINGA, SZÜL. BORS halálának 3., és 
BORS DEZSŐ 
halálának 7. évfordulóján. Emlékük legyen áldott.

Szeretteik

Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, 
aki mindig mellettünk álltál, Te aki sosem 
kértél, csak adtál, örökre itt hagytál. 
Felejteni téged soha nem lehet, Te voltál 
a jóság, a szeretet. Elvitted a fényt, 
a meleget, Csak egy sugarat hagytál, 
az emlékedet. Arany volt a szíved, munka az életed, 
Isten hívott, mert nagyon szeretett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 19-ére,
ID. KÓSA ZOLTÁN (NIXON) 
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő 
szentmise 2018. december 22-én, szombaton 17,30 órakor 
lesz a csíkszentmihályi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja és rokonai

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 2017. december 25-ére, 

SZŐCS MÁRIA, SZÜL. JARTÓ 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. 
december 20-án, 17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei – Csíkjenőfalva 

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De te számunkra sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk,
Csak te tudod, mennyire szerettük.

Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, gyermek, testvér, 
sógor, rokon, munkatárs és jó szomszéd, 

KEDVES ANDRÁS 

életének 41., házasságának 13. évében, 2018. december 17-én 
váratlanul elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
2018. december 20-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra, 
a csíkszeredai Kalász-negyedi temetőbe. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes.

A gyászoló család

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 19-ére, 
KATONA MATILD, SZÜL. MÁRTON
halálának második évfordulójára. 
Emlékedet szívünkben őrizzük. 

Szerető családja

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és 
szépet,de a kegyetlen halál mindent 
összetépett.Csoda volt, hogy éltél és 
bennünket szerettél, nekünk nem is haltál 
meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk 
van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd 
találkozunk veled.

Fájó szívvel emlékezünk 
ID. KÜRTÖS MIKLÓS 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. december 20-án 17 órától lesz a csíkszépvízi katolikus 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család 

Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt, 
számunkra csak a döbbenet maradt. 
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, 
de szívünkben örökké velünk maradsz. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 8-ára, 
BALÁZS-CSÍKI MARGIT 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. december 20-án 17 órakor lesz, az aradi Szent Antal 
minorita templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

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

Fájó szívvel emlékezünk 1972. december 18-ára, a 29 évesen 
elhunyt 
ID. VITÁLYOS SÁNDOR
halálának 46. évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön 
a szeretet és az emlékezés. 

Szerettei – Csíkszereda

Hihetetlen, hogy hat hete elmentél, 
szívünkből egy darabot magaddal vittél. 
Egy könnycsepp a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon érted ég. 
Egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, 
mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom
örökre megmarad, mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad. 

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága jó testvérünkre, 
SORBÁN MARGITRA. 
Lelkéért az engesztelő szentmise december 20-án 18 órakor 
lesz a Millenniumi-templomban. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott. Emlékét és szeretetét szívünkben őrizzük. 

Az őt gyászoló testvérei és családjai – Csíkszereda

Szomorúan emlékezünk 2004. december 19-ére,
ID. BAJKÓ JÓZSEF
halálának 14. évfordulóján. Emlékét 
szívünkben őrizzük. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, 
Kit lelkünkben látunk, nem hagy el soha. 
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
amíg élünk, őrizzük őket. 

Szomorúan emlékezünk 1993. december 19-ére, 
a nagytusnádi 
FERENCZ AMBRUS
halálának 25. évfordulóján.

Szerettei

Mikor elmentél, kialudt egy csillag, 
az angyalok a mennyországba hívtak. 
De sajnos itt lent elvesztettünk téged, 
a legtisztább angyalát a földnek és az égnek. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 5-ére, 
ISTVÁNFI TERÉZ, SZÜL. CSÁKI 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. december 20-án, csütörtökön este 6 órakor lesz 
a Millenniumi-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes. Drága jó szülőket elfeledni nem lehet, sírjuk felett 
a szívünkben tovább él a szeretet. 

A gyászoló család




