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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. Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkszereda

Kölcsönadtad nekünk, Uram, és ő a mi boldogságunk 
volt. Visszaadtuk őt panasz nélkül, de fájdalommal 
teli szívvel. Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk 
volt és az is marad, mert aki szerettei szívében él, 
az nem hal meg, csak távol van. (Szent Ágoston) 
Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek, vő, 
sógor, rokon, koma és jó szomszéd, 
LUKÁCS GÁBOR
életének 47., boldog házasságának 22. évében, rövid, de türelemmel 
viselt betegség után 2018. november 15-én, reggel 7,30 órakor csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2018. november 18-án, 
vasárnap 14 órától helyezzük örök nyugalomra a csíkszentgyörgyi 
Kálvária temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Drága férjem, 
édesapánk, drága gyermekem! Fájó szívvel búcsúzunk tőled. Adj, 
Uram örök nyugodalmat neki és az örök világosság fényeskedjék neki. 
Nyugodjál békében.

A gyászoló család

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, 
és utoljára megáll a por fölött...” (Jób 19;25) 
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagyapa, dédapa, rokon, após, ismerős és jó szomszéd, 
KERTÉSZ JÓZSEF
életének 86., házasságának 56. évében, 2018. november 15-én hazatért 
Teremtőjéhez. Életét szeretteiért végzett odaadó munkában töltötte, 
példát mutatott helytállásból, szeretetből. Áldott emlékét örökre 
szívünkben őrizzük. Drága halottunk temetése 2018. november
17-én, szombaton délután 2 órakor lesz, a belvárosi református 
ravatalozóból a baptista egyház szertartása szerint a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Részvétnyilvánítás a temetés 
előtt egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár 
szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Szerettem volna még élni köztetek, de a sors másképp 
rendelkezett. Küzdöttem, de már nem lehetett, 
Szeretteim, Isten veletek! 
Szívünk mély fájdalmával de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, testvér, após, apatárs, sógor, koma, rokon, jó 
barát és jó szomszéd,
ID. CSEDŐ ANDRÁS 
szorgalmas, munkás életének 64., házasságának 39. évében türelemmel 
viselt hosszas betegség után 2018. november 14-én de. 11. órakor szerető 
szíve megszűnt dobogni.  Drága halottunk földi maradványait 2018. 
november 17-én, szombaton de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkbánkfalvi Szent János-kápolna ravatalozójából a kápolna 
sírkertjébe. Lelkéért az engesztelő szentmiseáldozatot ugyanakkor 
mutatjuk be az Egek Urának. Drága jó férjem, édesapánk, nagytatánk! 
A fájdalomtól megtörve, de hálás szívvel megköszönjük a sok fáradságot 
és szerető gondoskodást. Emléked örökre szívünkbe zárjuk. 
Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében.

A gyászoló család - Csíkbánkfalva

Küzdelmes volt az út,mely most véget ért, Fáradt 
tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyu-
godva, Szeretetünk elkísér égi otthonodba. 
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy 
TAMÁS ÁGNES, SZÜL. BODÓ,
életének 81. évében, méltósággal viselt betegség után 
2018. november 14-én lelkét visszaadta Teremtőjének. Temetése 2018. 
november 17-én, szombaton 13 órakor lesz a Kalász-negyedi temetőben. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Csíkszereda
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Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 17-ére, 
HORVÁTH FERENC
halálának első évfordulóján. 
Emlékét örökre szívünkben őrizzük. 

Szerető felesége, gyerekei és unokái

Az élet zord harcai közt is az Istenbe vetett hitük, 
a töretlen jókedvük, lankadatlan élet- és munka-
szeretetük, határtalan jóságuk, szerénységük az 
igaz ember példaképe volt és maradt számunkra. 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk két legszomorúbb 
napjára, mikor a kegyetlen halál kiragadta szerettei köréből 2004. 
november 19-én édesanyánkat,
ID. LŐRINCZY ÁRPÁDNÉT, SZÜL. LUKA SÁRÁT,
és 2003. október elsejére, édesapánkat 
ID. LŐRINCZY ÁRPÁDOT. 
Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy percet emléküknek. 
Emlékük szívünkben mindig élni fog. 

Fiúk, leányuk és családjaik – Székelyudvarhely

De nehéz a családi házba betérni, Egy fáradhatatlan édesanyát 
keresni. Ha itt lennél, megkérdeznéd, mi bajom, Annyit mondanék, 
hogy hiányzol nagyon. 
Fájó szível emlékezünk 2017. november 18-ára,
édesanyánk, 
KAJTÁR BENEDEKNÉ, SZÜL. SZŐCS ROZÁLIA
halálának első évfordulóján. Az engesztelő szentmise 2018. november 
17-én, szombaton 18 órától lesz a csíkdánfalvi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

Bánatos családja – Csíkdánfalva

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él 
és örökre ott marad.
Fájó szívvel emlékezünk 2008. november 16-ára,
JÉRE ÁRPÁD
halálának 10. évfordulóján. 

Élettársa és testvérei

Fájó szívvel emlékezek 1998. novem-
ber 16-ára, édesanyám, 
KECSKÉS MAGDOLNA 
halálának 20., és 2008. december 
22-ére, édesapám, 
KECSKÉS LÁSZLÓ 
halálának 10. évfordulóján. Emlékük 
legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Lányuk – Csekefalva

Eljött az emlékezés napja, Nektek szól ma a templom 
harangja. Értetek imádkozunk, halkan zokogva, 
Legyen áldott a föld, mely ráhullt koporsótokra, 
A sok virág, amely sírotokat takarja. S ha a tavaszi 
szél a havat elolvasztja, Emléketek odahív, hozzátok 
jövünk újra. Sírotokra virágot helyezünk, S könnyezve 
elmondjuk, hogy nagyon hiányoztok nekünk. 
Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleink,
DOBOS DÉNES halálának 13., és DOBOS JULIÁNNA 
halálának 5. évében. Emlékük legyen áldott, nyugal-
muk csendes! 

Szeretteik – Csíkszereda, Csíkcsicsó

Fájó szívvel emlékezünk 2001. november 17-ére, 
IFJ. BALOGH KÁLMÁN
halálának 17. évfordulóján. Nem az a fájdalom, melytől 
könnyes lesz a szem, hanem amelyet szívünkben 
hordunk egy életen át csendesen. 

Szerettei – Székelyszentlélek, Székelyudvarhely

Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán 
szeretnek. (Kosztolányi Dezső)
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk
2014. november 16-ára,
RAJZ ATTILA -TILU- 
halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. november 
26-án18 órakor lesz a csíksomlyói kegytemplomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes. Akik ismertétek és szerettétek, áldozzatok 
egy percet az ő emlékének. 

Szerettei – Csíkszereda

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De szívünkben 
él, és örökre ott marad. (Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 18-ára, 
SÓLYOM PÉTER
halálának 3. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, 
áldozzanak egy percet emlékének. Emléke szívünkben 
örökké élni fog.

Felesége, gyermekei és családjaik – Csíkszereda

Fájó szívvel, bánatosan emlékezünk 2018. november 
18-ára, drága férjem, édesapánk, nagytatánk, apósunk, 
FAZAKAS JÁNOS
tanár halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda, Taploca

Fájó szívvel emlékezünk
BIRÓ ÁRPÁDNÉ, SZÜL. KISS ERZSÉBET 
halálának 20. évfordulóján. 20 éve nem adhatjuk 
kezedbe az Erzsébet-napi virágot, sírodra helyezzük és 
gyújtunk gyertyalángot. 

Férje, gyermekei, menye, unokái – Korond

A temető csendje ad neki nyugalmat, Emléke 
szívünkben örökké megmarad. Jézusunk, te adtál erőt minden szenve-
désben, Adj örök nyugalmat lelkének a mennyben. 
Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 17-ére, 
ID. SZABÓ BÉLA 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. november 
16-án, pénteken 17 órától lesz a madéfalvi templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Madéfalva, Csíkrákos

Van fájdalom, mely a földön maradt, Van szeretet, 
mely síron túl is ugyanaz. Van élet a léleknek odaát, 
Van, hová küldeni értetek egy imát. Míg szívünknek 
lesz egy dobbanása, Míg virágot tud vinni kezünk, 
Míg a szeretet szebb az önző vágynál, Addig rátok 
emlékezünk. 
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleink, 
SZENNYES ISTVÁNNÉ, SZÜL. ERDÉLY TERÉZIA  
halálának 12., és 
SZENNYES ISTVÁN halálának 16. évfordulóján. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik – Maroshévíz, Csíkmenaság, Pottyand

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. november 17-ére, 
PÁL MIKLÓS 
halálának első évfordulóján. Lelkéért a megemlékező szentmise 2018. 
november 17-én, szombaton reggel 7,30 órakor lesz a csíktaplocai temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 
NAGY ÉVA, SZÜL. GYÖRGYPÁL 
halálának 2., és 
NAGY ANTAL halálának 
3. évfordulóján. Emlékük legyen 
áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik – Csíkszereda

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába 
szállnak árnyak, álmok, évek. (Juhász Gyula) 
Szomorúan emlékezünk 2007. november 15-ére, 
SZŐCS ROZÁLIA ILDIKÓ, SZÜL. ILLYÉS
halálának 11. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. november 18-án, vasárnap reggel 9 órakor lesz 
a Kalász-negyedi Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerettei

Kimegyek a temetőbe, könnyem pereg le egy kőre. 
Ez a kő nem fed mást, mint egy kedves édesapát. Nehéz itt e helyen 
megállni, jobb volna ilyenkor meghalni, Hisz nem szól már az édesa-
pa, kinek kincs volt minden szava. Ám egy őszi reggelen, elment tőlem 
hirtelen. Elment oda, hol angyalok vezetik, 
Hol az Úr Jézus karjai őrizik. Ha még egyszer 
láthatnám, átölelném és elmondanám: Tiszta szívből szeretlek, 
drága édesapám.
Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 17-ére, 
TANKÓ IMRE (SÁRIG) 
halálának 3. évfordulóján. Az érte mondott szentmise 2018. november 
17-én 16 órától lesz a gyimesfelsőloki templomban. 
Nyugodjon békességben.

Szerettei




