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Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

özv. SZŐCS KÁLMÁNNÉ 
szül. Kovács Magda 
- nyugalmazott óvónő - 
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család - Székelyudvarhely
290403

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogta a kezed. 
És hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2002. január 11-ére 

NAGY MÁRKUSNÉ, szül. Albert Rozália, 
volt szülésznő halálának 19. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Fia, menye és unokái - Csíkmindszent
290404

„Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik, 
a fájdalmat az élők érzik. Nem az a fájdalom, 
melytől könnyes lesz a szem, hanem amelyet 
a szívünkben hordunk egy életen át csendesen.”

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2020. november 1-jére 

MIKLÓS GYÁRFÁS 
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 
2021. január 12-én, reggel 7.30 órakor lesz a Szent Ágoston 
templomban. Legyen Istentől áldott, csendes pihenése. 

A gyászoló család
290392

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2014. január 9-ére, amikor 

NAGY ZSIGMONDNÉ 
szül. Kántor Katalin - tanárnő - 
örökre eltávozott közülünk. 
Drága Katikánk! Köszönjük, hogy 48 évig a miénk 
voltál. Szeretetünk és hálánk elkísér bennünket a sírig. 

Szeretteid
290406

Fájó szívvel emlékezünk 2020. január 11-ére, 
a drága jó feleség, édesanya, nagymama, 

DÉNES JOLÁN ERZSÉBET 
halálának első évfordulóján. 

Keresünk, de már nem vagy sehol, még itt vagy 
mindig valahol. Talán egy napsugárban, talán 
a holdfényben, vagy csillag lettél fenn az égen. 

Szerető családja - Csíkszereda
290407

Hulló könnyekkel állok sírod felett, a koporsó 
bezárta legdrágább kincsemet. Megállt egy szív, 
mely élni vágyott, csak az idő múlik, feledni nem 
lehet. Nehéz az életet élni nélküled, felejteni téged 
soha nem lehet. Ha a bús napjaim le fognak telni, 
oda vágyom hozzád megpihenni. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. december 2-ára 

AMBRUS IRÉN 
halálának 6. hetén. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 2021. 
január 12-én 17 órakor lesz megtartva a csiktaplocai templomban. 
Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja - Csíktaploca
290411

Hiányodat feldolgozni nem lehet, 
de próbálunk élni nélküled. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafent örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, 

ANDRÁS TERÉZIÁRA 
halálának 2. évfordulóján. 
A megemlékező szentmisére 2021. január 11-én, 
ma, délután 17 órakor kerül sor a csíkszeredai Szent Ágoston 
templomban. Emléked örökké szívünkben őrizzük! 

A gyászoló család
290408

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

Fájó szívvel emlékezünk 2002. január 3-ára 

id. CSISZÁR ZOLTÁN 
halálának 19. évfordulóján. 

Szerettei – Székelyudvarhely
290413

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

özv. KOVÁCS LÁSZLÓNÉ 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, segítő 
kezet nyújtottak és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család
290405

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoz-
tok, én megkönnyítelek titeket... s megtaláljátok lelketek nyugalmát”
Mt.11,4

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető édesanya, élettárs, testvér, nagymama, 
dédnagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd,

özv. BECZE ROZÁLIA
szül. Kádár
szerető szíve életének 85. évében, 2021. január 9-én megszűnt dobog-
ni. Drága halottunk földi maradványait 2021. január 12-én 11 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkborzsovai ravatalozóból a helyi 
temetőbe.
Fájó szívvel búcsúzunk tőled! Istenünk, vedd helyettünk oltamadba 
őt, nyújtsd ki a kezedet nyugodni vágyó lelke előtt. Nyugodj csende-
sen, legyen békés álmod, találd meg odafent az örök boldogságot.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkborzsova

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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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK
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