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Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál,
Az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést.
Köszönöm, amiért tűrni tanítottál,
A szenvedéseket, amit a vállamra raktál.
Köszönöm az életet, ami eddig tartott,
Köszönöm a békét, a sok lelki harcot.
Köszönöm, jó Atyám, hogy lelkem hozzád vágyik,
Add, hogy erőm legyen egészen hazáig.

Tudatjuk, hogy

SALAMON MARGIT, SZÜL. NAGY

életének 67., boldog házasságának 43. évében, 2018. 
november 22-én 15 órakor, méltósággal viselt betegség után 
csendesen elhunyt. Temetése november 25-én 14 órától 
lesz a csíkpálfalvi templomból a helyi temetőbe. Imádkozó 
szombaton, november 27-én 17 órától a pálfalvi templomban. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk.
Emléke szívünkben örökké él, szeretete velünk marad.

Fájó szívvel búcsúzik szerető férje

Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, 
így hát búcsú nélkül szívetekben tovább
élhetek. A halálban sem lettem hűtlen 
hozzátok, az égből is gondolok, vigyázok 
reátok. Ha rátértek erre az útra, elétek 
megyek s találkozunk újra.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, testvér, sógor, após, apatárs, rokon, 
kolléga, szomszéd és jó barát,

ID. PÁLL ISTVÁN

életének 68., házasságának 43. évében, 2018. november 
21-én, türelemmel viselt betegség után váratlanul elhunyt. 
„Lehet így fölkészülni a halálra? Talán. Időnként úgy érzem, 
hogy rövid az időm. Drága férjem, drága édesapánk, neked is 
rövid volt az időd, de hisszük, hogy a jó Istenben békét lelve 
távoztál el közülünk. A megszokott helyen szemünk mindig 
keres, de helyed üres marad, üres.” 
Drága halottunk földi maradványait 2018. november 23-án, 
pénteken du. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a reformá-
tus egyház szertartása szerint, a belvárosi református rava-
talozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott. Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Megcsendül szívünkben az emlék húrja, 
Eszünkbe jut édesapánk jóra intő szava. 
Küzdelem és sok munka volt az élete, 
Legyen áldott, csendes pihenése.  
Szerettem volna még élni köztetek, 
De a sors másképp rendelkezett. 
Küzdöttem, de már nem lehet, Szeretteim, Isten veletek.  

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
dédnagyapa, testvér, após, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

BÖZÖDI DÉNES 

életének 64., házasságának 40. évében, 2018. novem-
ber 21-én rövid betegség után csendesen elhunyt. Drága 
halottunkat 2018. november 24-én, du. 1 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint, a 
szombatfalvi ökumenikus ravatalozóból a helyi református 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Részvét-
nyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Emlékezzetek, s kérlek ne felejtsetek, 
Emlékezzetek, és a végen túl is szeressetek, 
Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek 
lehetek. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2016. november 24-ére, 

PÁL PÉTER 

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

Szerettei – Csíkszereda

Szomorúan emlékezünk 

FÜLÖP JÓZSEFNÉ, 
SZÜL. OLÁH ROZÁLIA

halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2018. november 23-án, pénteken 17 órától lesz a 
csíkpálfalvi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes.

Szerettei

Fáradt a tested, nyomja a sírhalom, 
tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, 
a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet, 
de a sors életünkben mindent összetépett. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 1998. november 23-ára, 

PÁL TIBOR

halálának 20. évfordulóján. 

Megtört szívű édesanyja – Székelykeresztúr

Egy mécses lángja lobban most a szélben,
Így emlékezünk rá fájón, minden évben. 
Tegyük össze kezünk gyertyák fénye mellett, 
Kérjünk nyugalmat neki, s békességet. 
Emlékezzünk rá örök szeretettel, 
Mert emléke bennünk él, most és mindörökre! 

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 24-ére, 

IMRE ERZSÉBET 

halálának 6. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

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 
2014. november 23-ára,

GELÉRT TAMÁS 

halálának 4. évfordulóján. 
Szerető családja – Székelyudvarhely

Szerettem volna még élni köztetek, De a 
sors másképp rendelkezett. Küzdöttem, de 
már nem lehet, Szeretteim, Isten veletek.  

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik 
szerették és ismerték, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
após, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős,

JAKAB CSABA 

életének 77-ik, házasságának 51-ik évében, 2018. november 
22-én váratlanul elhunyt. Velünk sírnak a harangok, mert 
akit szerettünk, az minket itt hagyott. Elköltözött tőlünk az 
örök hazába, csendes temetőbe, holtak otthonába. Koporsója 
fölött a szeretet könnyeit ontjuk, áldozatos életéért köszö-
netet mondunk. Drága halottunkat 2018. november 24-én, 
szombaton délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
római katolikus egyház szertartása szerint, a farkaslaki rava-
talozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott. Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Farkaslaka

Nem így akartam, nem ezt akartam. Szerettem volna 
még köztetek élni, De a halál közbeszólt, hát el kellett 
menni. A halálban sem lettem hűtlen hozzátok, Az égből 
is gondolok, vigyázok rátok. Ha emlegettek köztetek 
leszek, De fáj, ha látom könnyeteket. Ha rám gondoltok, 
mosolyogjatok, Emlékem így áldás lesz rajtatok.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, 
após, rokon, szomszéd és jó ismerős,

ID. TÉGLÁS JÓZSEF 

életének 81., házasságának 56. évében, 2018. november 
21-én türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Szívedben nem volt más, mint jóság és szeretet, szorgalom 
és munka volt az egész életed. A fájdalmat leírni nem lehet, 
csak letörülni az érted hullatott fájó könnyeket. Drága ha-
lottunkat 2018. november 23-án du. 3 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház szertartása szerint, a bögö-
zi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott. Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család – Bögöz

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, testvér, sógornő, rokon és jó szomszéd,

ÖZV. CZIRJÁK ANNA MÁRTA, SZÜL. GÁL

életének 69., özvegységének 25. évében, 2018. november 
21-én hosszú, de türelemmel viselt betegség után csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2018. novem-
ber 24-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkpál-
falvi templomból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

A gyászoló család

Bennünk él egy arc és egy végtelen 
szeretet, amit tőlünk senki soha el nem vehet. 

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 

BALÁZS LAJOS, 

a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, 
apatárs, szomszéd és jó ismerős, életének 79. évében, hosszú 
betegség után, 2018. november 22-én elhunyt. Temetése 
2018. november 24-én, szombaton 13 órakor lesz a pálpataki 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott.

A gyászoló hozzátartozók - Pálpataka, Korond

ELHALÁLOZÁS ELHALÁLOZÁS MEGEMLÉKEZÉS

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

Fájó szívvel emlékezünk 2018. október 5-ére, 

BEGE ANTAL 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. november 26-án, reggel 7,30 órakor lesz a Szent 
József-kápolnában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. 
Nem tudunk mi értetek, már csak annyit tenni, 
Sírotokra virágot s egy-egy szál gyertyát vinni.

Fájó szívvel emlékezünk 

SALAMON JÓZSEF és SALAMON SÁNDOR 

halálának 15. évfordulóján. Nyugodjanak békében.

Szeretteik – Göröcsfalva




