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Ha majd alszom zúgó lomb alatt, 
Ne zavarjátok édes álmomat, 
Boruljatok le halkan, csendesen, 
És gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem. 

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, rokon és jó szomszéd, 

ÖZV. ENDES MARGIT, SZÜL. BALÁZS 

életének 76., özvegységének 13. évében, 2018. december 
9-én, de. 10 órakor csendesen elhunyt. Drága halottunkat 
2018. december 11-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csatószegi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugodjál békében, az Úr Jézus szentnevében.

A gyászoló család – Csíkszentkirály, Csíkszereda

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, 
nyugalmadat nem zavarja semmi. 
Úgy volnál jó, ahogy voltál, 
bárcsak lennél, bárcsak volnál. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 11-ére,

ILYÉS LAJOS 

halálának 2. évfordulóján.  
Szerettei

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 2016. december 11-ére, 

AMBRUS LÁSZLÓ

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

Szerettei – Csíkszenttamás

Te tanítottad meg, mily fontos a család, 
hogy boldogok lehetünk, míg van, ki várjon 
ránk. Miért kell megtudjuk, milyen, 
ha a halál ránk tör s árva lesz a család. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 11-ére,

KATONA JOLÁN, SZÜL. MÁTHÉ JOLÁN 

halálának 2. évfordulóján. 
Szerettei – Székelyudvarhely

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

Fájó szívvel emlékezem 1998. december 12-re,

CSUTAK IGNÁC

halálának 20. évfordulóján.

Bánatos özvegye – Csíkszentimre

Jó lenne újra beszélgetni veletek,
mellétek ülni, s kezemben tartani kezetek. 
Elmesélni nektek, ha boldog vagyok, 
vagy ha a bánat cseppje szememben ra-
gyog. Hiányoztok néha, nem igazán értem,
miért mennek el azok, kik fontosak nekem. 
Fáj, ha rátok gondolok, s megszakad 
a szívem, bár évek múltak el, de kín gyötri a lelkem. 

Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel 
emlékezünk 

TAMÁS ILLÉS

halálának 40., és 

TAMÁS ILONA 

halálának 39. évfordulóján. 

Minden mosolyotokat, mozdulatokat, szavatokat őrzöm,
mint hulló tárgyakat a föld. 

Nevelt gyermekeik és unokáik – Csíkszentgyörgy és Csíkbánkfalva

Szomorúan emlékezünk 

DÓCZY-RÖSSLER JÁNOS

halálának első évfordulóján. 

Paiu és az Ambrus család – Bákó, Csíkszereda

Olyan szomorú nélkületek élni,
titeket mindenütt hiába keresni. 
Temető csendje ad nekik nyugalmat, 
szívünk fájdalma örökre megmarad. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2005. december 11-ére, édesapánk,

ID. DEÁK JÁNOS 

halálának 13., valamint 2012. február 18-ára, 
édesanyánk, 

DEÁK JÁNOSNÉ, SZÜL. PÉTER GIZELLA

halálának lassan 7. évfordulóján. Emléküket örökre megőrizzük. 

Szeretteik – Székelyudvarhely, Abásfalva

Hihetetlen, hogy hat hete elmentél, 
szívünkből egy darabot magaddal vittél. 
Maréknyi fény, tengernyi bánat, 
mély fájdalom maradt utánad. 
Múlik az idő, de fajdalmunk nem csitul, 
szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Amikor meghaltál, kialudt egy csillag, 
az angyalok téged a mennyországba hívtak.
De sajnos, itt lent mi elvesztettünk téged, 
szívünkben a halálod mindent széjjeltépett. 

Fájó szívvel emlékezünk

SZABÓ JÓZSEF 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 
2018. december 12-én, reggel 6 órakor lesz megtartva 
a csíkszenttamási templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

Ez a nap az emlékezés napja, 
érte imádkozunk halkan zokogva. 
Hiányzik drága mosolya, meleg ölelése, 
a mindig szeretettel váró otthona. 
Amíg csak élünk, nem felejtjük. 
Drága jó Istenünk, öleld át 
és simogasd helyettünk. 

Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesanyánk 
és nagymamánk,

FANCSALI ERZSÉBET

halálának 5. évfordulóján. 
Nyugodjon békében.

Lányai, veje, unokái és dédunokái

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ÖZV. HOLLÓSY ISTVÁNNÉ, 
SZÜL. SCHÜSZLER MÁRIA (CSÖPI) 

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

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ERŐSS DÉNES

temetésén részt vettek, érte imádkoztak, nehéz
pillanatainkban mellettünk voltak, bátorítottak, önzetlenül 
segítettek, együtt éreztek velünk és mély fájdalmunkban 
osztoztak. 

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten 
akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy 
a szerető édesanya, testvér, anyós, anyatárs, nagynéni, 
rokon és jó szomszéd, 

ÖZV. UDVARI LAJOSNÉ, 
SZÜL. KOVÁCS MARGIT

életének 79., özvegységének 4. évében, hosszas betegség 
után 2018. december 9-én, hajnalban csendesen távozott 
a földi életből. Drága halottunk földi maradványait 
2018. december 11-én, ma 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csatószegi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugodjon békében, az Úr Jézus szent nevében.

Gyászoló szerettei – Csatószeg

„Én vagyok a feltámadás és az élet: 
aki hisz énbennem, ha meghal is él.” 
(Ján:11,25) 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, testvér, vő, após, rokon, 
barát és jó szomszéd,

BÁLINT ZOLTÁN 

életének 65., házasságának 42. évében, 2018. december 7-én, 
hirtelen elhunyt. 
„Búcsú nélkül távoztál tőlünk, nem hallottuk utolsó sóhajod. 
Fáradságos életeden át miénk volt minden gondolatod.” 
Drága halottunkat 2018. december 11-én, délután 2 órakor 
helyezzük örök nyugalomra az unitárius egyház szertartása 
szerint, a bencédi ravatalozótól a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Bencéd

Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, 
megpihent a szív, mely értünk dobogott, 
könnyes az út, mely hozzád vezet, 
örökké őrizzük emlékedet. 

Fájdalommal és végtelen szomorúsággal, 
de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy a szerető drága jó édesapa, 
nagyapa, testvér és jó rokon, 

GERGELY KÁROLY ZOLTÁN 

életének 90., özvegységének 5. évében, türelemmel viselt 
betegség után 2018. december 10-én, hajnali 5 órakor 
halhatatlan lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. december 12-én, 
de. 10 órakor, a római katolikus egyház szertartása szerint 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmártoni ravatalozó-
kápolnából a helyi temetőbe. 
Drága édesapánk, legyen áldott az emléked és nyugalmad 
csendes.

A gyászoló család – Csíkszentmárton
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