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Szenvedő Jézus keresztjéből neked is jutott, 
egy pillanat, és megállt a szíved.
Melyben nem volt más, csak a jóság és szeretet, 
Isten hívott, mert nagyon szeretett.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága 
jó édesapa, testvér, após, nagytata, dédnagytata, rokon, és jó 
szomszéd,

ANDRÁS DOMOKOS

szerető szíve életének 74. évében, türelemmel viselt betegség 
után, 2020. október 20-án, éjjel 1 órakor csendesen megállt. Drága 
halottunk földi maradványait 2020. október 22-én, ma 11 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmiklósi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Nyugodjál békességben, az  Úrjézus szent nevében! 
Betegségben is türelmes voltál, fájdalmadban is csak hallgattál. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg csak 
álmodni mentél.

A gyászoló család – Csíkszentmiklós
289329

Hiányod fájdalom, minden könny vigasz,
örök a perc, de az élet nem az.
Minden éjszaka és hajnal véget ér,
s míg szívünk dobban, Te örökre benne élsz.

Fájó szívvel emlékezünk 2005. október 22-ére, 
egyetlen drága gyermekünk,

SZABÓ NORBERT

eltávozásának 15. évfordulóján. „Kiknek szívében örökké élsz, 
titokban várják, hogy visszatérsz.” Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Bánatos szülei és nagymamája – Csíkszereda
289292

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Elfeledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.”

Fájó szívvel emlékezünk 2020. szeptember 6-ára 

LŐRINCZ MÁRIA

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. október 23-án 
18 órakor lesz a Szent Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Fia és családja – Csíkszereda
289331

Nem tudunk mi érted már csak annyit tenni,
sírodra virágot s egy szál gyertyát vinni.
S összekulcsolt kézzel érted imádkozni.

Fájó szívvel emlékezünk

SZŐCS MIHÁLY

halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Lánya és családja – Csíkajnád, Csíkszentmiklós
289343

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz drága emléked.

Az emlékezés fájó érzésével gondolunk 2004. 
október 22-ére

ID. DERZSI JÁNOS

halálának 16. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Székelyudvarhely
289304

Csillag lett, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökre ott marad.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. október 21-ére

SZÁVUJ JÓZSEF

halálának első évfordulóján. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. október 25-én 9 órakor lesz bemutatva a csíktaplocai temp-
lomban. Szomorúan állunk sírod mellett. Emléked legyen áldott, 
nyugalmad csendes!

Szerettei – Csíktaploca, Csíkszereda
289298

Legtöbb, mit ember elérhet, hogy hiányzik.

Fájó szívvel emlékezünk

IFJ. MIKLÓS JÓZSEF

halálának 26. évfordulóján. Emlékedet szeretettel őrizzük.

Felesége, két gyermeke és azok családjai – Csíktaploca
289333

Megpihen a dolgos, jó apai szív,
áldás és hála övezi a sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa,
bánatos családnak most az őrangyala.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, édesa-
pa, nagytata, vej, testvér, apatárs, sógor, unokatestvér, rokon és jó 
szomszéd,

VITOS DEZSŐ

életének 67., házasságának 48. évében, 2020. október 20-án, hosszú, 
de türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága ha-
lottunkat 2020. október 23-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíktaplocai temetőben. Lelki üdvösségéért az imádkozó 2020. 
október 22-én, ma 17 órakor lesz a csíktaplocai templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíktaploca
289340

Életünk a világon véges,
végére már csak a számvetés marad.
Aki dönt, felettünk áll,
s kezében vagyunk mindannyian.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, após, testvér, rokon, szomszéd, és jó ismerős,

VÂGA CONSTANTIN

életének 80., házasságának 56. évében, 2020. október 20-án, türe-
lemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. október 23-án 11 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Kalász negyedi temető ravatalozójából a helyi temető-
be. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda
289341

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

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




