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Legtöbb, amit ember elérhet, hogy hiányzik. 
(Szilágyi Domokos)

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

ÖZV.BÍRÓ ROZÁLIA, SZÜL. JAKAB 

szerető szíve életének 76.,özvegységének 8.évében,
2018. november 14-én megszűnt dobogni. 
Temetése 2018. november 16-án 13 órától lesz 
a csíktaplocai temető ravatalozójából unitárius szertartás 
szerint. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család

Nem fogjuk már elgyengült kezed, 
Nem simogatjuk őszülő fejed. 
Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Marad a csend… Mindent köszönünk neked. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a 
drága jó feleség, édesanya, testvér, sógornő, nagynéni, rokon 
és jó szomszéd, 

BORS MARGIT, SZÜL. SÁNDOR 

életének 84., házasságának 45. évében, 2018. november 
13-án hosszú, de türelemmel viselt betegség után elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 16-án 
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász-negyedi
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkszereda

Egy perc volt, elszállt életed,
Itt hagytál minket, akik szerettek téged. 
Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
Akkor voltál boldog, ha velünk lehettél. 
Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett. 
Küzdöttem, de már nem lehetett, 
Szeretteim, Isten veletek! 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
testvér, nagynéni, sógornő, rokon, barát és jó szomszéd, 

SORBÁN POENARU MARGIT (ȘORY)

életének 75. évében, 2018. november 11-én tragikus 
körülmények között elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 16-án 
12 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a bukaresti Bălăneanu temetőbe.
Nyugodjon békében.

Fájó szívvel búcsúznak testvérei – Csíkszereda

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk,

ACZÉL ÁGNES (KATI) 

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

A gyászoló család – Csíkszentmiklós

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk,

FOGARASI JÁNOS 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek 
és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Csíkszereda

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk, 

OLTEAN AUREL (RELU)

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek 
és gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Madéfalva

Szívünk mély fájdalmával, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a drága jó gyermek, édesapa, élettárs, testvér, 
nagytata, rokon, szomszéd és jó barát, 

IFJ. SÁNTA ISTVÁN 

szerető szíve életének 61. évében, 2018. november 14-én 
hosszas betegség után megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 16-án, 
pénteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra
a csíkzsögödi ravatalozóból a helyi temetőbe.
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Csíkszereda

Tudjuk, hogy nem jöhetsz, 
de mégis jó várni, hazudni kell a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni. 
De a szívet, ha bánat érte, fájdalmának 
talán soha nem lesz vége. 
Csak az tudja, mi az igazi fájdalom, 
kinek a gyermekét fedi a sírhalom. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. november 17-ére, 

LÁSZLÓ ANDRÁS

halálának 7. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2018. november 16-án 17 órakor 
lesz a csobotfalvi Szent Péter és Pál-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei – Csíksomlyó

Voltak még terveid, nem készültél menni, 
de elvették életed, nem tudtál búcsúzni. 
Emlékezzünk rá, ki nem lehet már velünk, 
hisz sosem gyógyul be szívünkön a sebünk.
Nehezen viseljük, mert vannak nehéz 
napok, mikor az emlékek feltörnek 
és a gondolatok.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 15-ére,

GÁLL ESZTER, 
SZÜL. BARTALIS ESZTER

halálának 3. évfordulóján. 
Szerető családja – Bikafalva

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él, és örökre ott marad. 
(Reményik Sándor)

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk 
2017. november 15-ére, 

TORDAI ÁRPÁDNÉ, SZÜL. VÁRDA GABRIELLA

halálának első évfordulóján.
Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. november 16-án, 
pénteken 17 órakor lesz bemutatva a csíktaplocai 
templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei
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Egy perc volt, elszállt életed, 
Itt hagytál minket, akik szerettek téged. 
Imádtad családod, mindenkit szerettél,
Akkor voltál boldog, ha örömet szereztél. 
Meghalt egy lélek, amely élni vágyott, 
Egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, 
A jó Isten őrködjön pihenésed felett. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2018. október 5-ére,

SZABÓ LÁSZLÓ

halálának 6. hetén. 
Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. november 16-án, 
pénteken 18 órakor lesz a csíkdánfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkdánfalva

MEGEMLÉKEZÉS

Van élet a léleknek odaát, 
Van, hová küldeni érted egy imát.
Hiába borul rád a temető csendje, 
szívünkben élni fogsz mindörökre. 
A halál nem jelent feledést és véget,
amíg élnek azok, akik szerettek téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. szeptember 28-ára,

BŐJTE ZOLTÁN

halálának 6. hetén.
A megemlékező szentmise 2018. november 16-án, 
pénteken 16,30 órától lesz a csíkajnádi templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

Szívünkben tovább éltek,
emléketek nem száll tova, 
mert akit nagyon szeretünk, 
nem hal meg soha. 
Édes jó Istenem, öleld őket helyettünk, 
csak te tudod, mennyire szerettük.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 15-ére, 

PÁLFI ANDRÁS 

halálának 3. évfordulóján valamint
1992. november 8-ára,

PÁLFI ÁKOSNÉ, SZÜL. ILLYÉS ERZSÉBET 

halálának 26. évfordulóján. 
Nyugodjatok békében.

Szeretteik




