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Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, 
testvér, élettárs, rokon, szomszéd és jó barát,

KERESZTES JÓZSEF

szerető szíve életének 59. évében, 2020. július 22-én 11.30-kor 
tragikus körülmények között megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2020. július 24-én, pénteken 
12 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmártoni 
ravatalozóból a helyi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család
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ELHALÁLOZÁS MAROSSZÉK

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

RÓZSA ANNA
szül. Jakab

életének 81. évében, 2020. július 18-án elhunyt. Drága halottunkat 2020. 
július 25-én 11 órakor kísérjük utolsó útjára a füzesgyarmati (Magyaror-
szág) új temetőbe. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
287907

„Búcsúztam volna, de erőm nem engedett,
így hát búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.
A halálban sem leszek hűtlen hozzátok,
az égből is gondolok s vigyázok rátok.
Ha rátértek erre az útra, elétek megyek,
s találkozunk újra.”

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, rokon, 
szomszéd és jó barát,

ID. KOVÁCS MIKLÓS

életének 79., házasságának 54. évében, 2020. július 22-én türelem-
mel viselt betegség után csendesen elhunyt. Temetése 2020. július 
24-én, pénteken 11 órakor lesz a csíkszentkirályi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család
287912

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Téged elfelejteni soha nem lehet,
csak muszáj az életet élni nélküled.
Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod,
hiába szólítunk, te már azt nem hallod.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.

Örök fájdalommal emlékezünk 2004. július 23-ára,

CILIP BUCUR

halálának 16. évfordulóján. Isten adjon neki békés, csendes nyugo-
dalmat!

Szerető felesége, lányai és unokái: Kinga, Kitti és Norina –
Csíkszereda, Budapest, Velence

287720

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, 
míg élünk, fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk,

ID. ANDRÁS ISTVÁN

halálának 30. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. július 
24-én 18 órakor lesz a csíkzsögödi templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

Szerettei
287898

Minden mulandó ezen a világon,
mint harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.

Szívünk soha el nem múló fájdalmával 
emlékezünk 

ÖZV. NAGY MIKLÓSNÉ
szül. Svella Anna

halálának 13., valamint

ID. NAGY MIKLÓS

halálának 14. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Öcsi és családjaik – Székelyudvarhely
287859

„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, 
aki őbenne hisz, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, sógor, rokon, mun-
katárs, szomszéd és jó ismerős,

MÁTHÉ EDE

életének 65., házasságának 25. évében, 2020. július 18-án szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2020. július 25-én 14 
órakor Nyárádszeredában kísérjük utolsó útjára az andrásfalvi 
temető ravatalozójából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család
287899

„Elmentél tőlünk egy csendes alkonyon,
búcsúzni, köszönni nem volt alkalom.
Az idő nem gyógyítja sebeinket,
mert te igazán szerettél bennünket.
Egy célod volt, a családért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.”

Fájó szívvel emlékezünk

FAZAKAS ÁRON

halálának 27. évfordulóján.
287900

Szomorú szívvel emlékezünk 2010. július 23-ára a drága édesanya, 
nagymama,

ANTAL IZABELLA

halálának 10. évfordulóján.
Szerettei – Csíkszereda

287853

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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