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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 édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon, 
szomszéd és jó komaasszony, 

ÖZV.SÁNDOR JULIANNA, SZÜL.ERDÉLY, 

életének 85., özvegységének 30. évében türelemmel viselt 
hosszú betegség után, 2018. november 18-án éjjel 2 órakor 
szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 21-én 
10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csatószegi
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

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

SZAKÁCS IRMA, SZÜL. ÁDÁM,

életének 70., házasságának 46. évében, 2018. november 17-én 
rövid, de türelemmel viselt betegség után elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 20-án, 
14 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

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Egy a reményünk, mely éltet és vezet, 
hogy egyszer még találkozunk veled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 22-ére, 

TANKÓ SÁNDOR

halálának első évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2018. november 21-én 18 órakor 
lesz a csíkszeredai Millenniumi-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
s nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint fényes csillag. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. november 20-ára, 

SZÁSZ DOMOKOS 

halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei – Fenyéd, Kápolnásfalu

Elmennek mind-mind az emberek, 
de csak az hal meg, akit elfelejtenek. 
Sírjuk fölött süvölthet a szél, kit szerettünk, 
az nem hal meg, az él.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. november 17-ére,

GERGELY GIZELLA, SZÜL. PÁL GIZELLA

halálának 2. évfordulóján valamint 
1984. július 6-ára,

GERGELY BALÁZS 

halálának 34. évfordulóján. 
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szerető családjuk

Az emlék olyan virág, mely nem hervad el 
soha, vihar nem tépi szét, szél nem hordja 
tova.

Fájó szívvel emlékezünk

BÁLINT VENCELNÉ, SZÜL. SIMÓ ANNA

halálának 5., valamint 

ID. BÁLINT VENCEL 

halálának 49. évfordulóján. 
Hisszük, hogy van élet a léleknek odaát, van hová küldeni 
értük egy-egy imát. 

Szerető családjuk

Elhull, elillan minden kedvesünk, 
akit hozzánk köt sorsa drága szállal,
amíg sötét körben ketten leszünk 
az altatódalt dúdoló halállal. 

A novemberi gyertyaláng fellobbanó fénye mellett
kegyelettel emlékezünk 

BOTÁR KLÁRA

tanítónő halálának 26. évfordulóján.
Isten irgalmához igazodva emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes.

Gyászoló szerettei

Hisszük, hogy van élet a léleknek odaát, 
Van hová küldeni érte egy imát. 

Kegyelettel emlékezünk 2016. november 
20-ára, férjem és édesapánk, 

KOVÁCS FERENC 

halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott.

Felesége és lányai - Csíkszereda, Ajnád

Akiket nagyon szerettünk, 
nem távoztak el egészen közülünk: 
égi részük áldása velünk marad, 
s elkísér mindenhová az élet útjain. 
(Gyulai Pál) 

Szomorúan emlékezünk 

CSIBI KÁROLY 

hentes és mészáros halálának 14., és felesége, 

CSIBI KÁROLYNÉ, SZÜL. SZÉKELY ERZSÉBET

halálának 2. évfordulóján.
Lelkükért a szentmise november 21-én, reggel 7 órakor lesz
a Szent Kereszt-templomban. 
Legyen nyugalmuk csendes, emlékük áldott.

Szeretteik – Csíkszereda

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 18-ára,

ÖZV. SZÁSZ GÁSPÁRNÉ, 
SZÜL. GYÖRGYDEÁK IRMA 

halálának 6. évfordulóján. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Bánatos leánya, menye, unokái - Székelyudvarhely

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

KERTÉSZ JÓZSEF

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

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk,

IFJ. SÁNTA ISTVÁN 

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

A gyászoló család - Csíkzsögöd

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy 

ÖZV. KRISTÓ BORBÁLA,
SZÜL. CSISZÉR 

szerető szíve életének 70., özvegységének 2. évében, 
2018. november 16-án megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 20-án 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csobotfalvi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kelementelki születésű 

VARGA ÁGNES

81 éves korában elhunyt. 
Temetése november 20-án, kedden lesz a Jeddi úti temetőben 
15 órától, református szertartás szerint.

A gyászoló család

Megállt egy fáradt szív, melyt értünk 
dobogott, megpihent két dolgos kéz, 
mely értünk dolgozott. Elment tőlünk, 
mint lenyugvó nap, de szívünkben él és 
örökké ott marad. / Nagyon hiányzol !!! 
Hiába hordjuk sírodra a virágot, eltemettük 
veled az egész világot. Köszönjük, hogy a lelkedet 
a lelkünkbe írtad, nincs felettük hatalma a sírnak. 
Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod 
a lelkünkben marad. 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, rokon, 
szomszéd és jó ismerős, 

VASAS DÉNES, 

életének 81., házasságának 55. évében, 2018. október 18-án, 
türelemmel viselt hosszas betegség után csendesen elhunyt, 
Budapesten. 
Drága halottunkat 2018. november 21-én, szerdán délután 
3 órakor helyezzük örök nyugalomra, a római katolikus 
egyház szertartása szerint, a zetelaki ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Zetelaka

ELHALÁLOZÁS ELHALÁLOZÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS




