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Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy édesapánk, 
OKOS ANDRÁS (BANDI)
74 évesen elhunyt. Temetése 2018. december 12-én 15 órától 
lesz a tusnádfürdői római katolikus temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Fáj, sajog a szívünk, felemészt a bánat, 
Többé nem láthatjuk áldott jó anyánkat, 
Többé nem vársz már ránk ölelő karokkal, 
Nem mondod az imát értünk éjjel-nappal. 
Mélységes fájdalom járja át szívünket, 
Hiszen búcsú nélkül hagytál el bennünket... 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, anyós, 
anyatárs, sógornő, rokon és jó szomszéd, 
ÖZV. NAGY ÁRPÁDNÉ, SZÜL. GEGŐ MARGIT 
életének 61., özvegységének 9. évében, 2018. december 9-én, 
türelemmel viselt betegség után, nemes lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2018. 
december 13-án de. 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentmihályi ravatalozóból a helyi temetőbe. Köszönjük, 
hogy éltél és minket szerettél, nem hagytál itt minket, csak 
álmodni mentél. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

A gyászoló család – Csíkszentmihály

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
Pihen a kéz mely értünk dolgozott. 
Annyira akartam élni, de a betegség 
legyőzött, Búcsúztam volna tőletek, 
de erőm nem engedett. Most szívemből 
csak azt kérem tőletek, Úgy szeressétek 
egymást, ahogy én szerettelek titeket. 

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, 
após, sógor, apatárs, rokon, koma és jó szomszéd, 
TAMÁS MIKLÓS 
szerető szíve életének 60., házasságának 30. évében, 2018. 
december 11-én megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2018. 
december 13-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csobotfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Volt egy hang, egy mosolygós arc, 
életed munka volt és harc. 
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, 
elváltál azoktól, akiket szerettél. 
Mikor már nem bírtad, mert nagyon fájt 
minden, akkor csendesen átölelt az Isten.  

Fájdalommal megtört szívvel, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették,  hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, 
testvér, rokon, szomszéd és jó barát, 
TANKÓ IMRE (BIGYÓ) 
életének 79., házasságának 58. évében, egy küzdelmes 
élet után, 2018. december 11-én reggel 5 órakor csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2018. december 
13-án 12 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a gyimesközéploki ravatalozóból a helyi temetőbe.
Szorgalmas és munkás életed példaképpen fog élni 
szívünkben. Értünk tett minden fáradozásodat a jó Isten 
fi zesse meg, fogadjon országába és adjon neked csendes 
nyugalmat. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes.

A gyászoló család

Minden múlandó ezen a világon, 
mint harmat a letört virágon. 
A Te emléked olyan virág, amely nem 
hervad el soha, vihar nem tépi szét, szél 
nem hordja tova, amíg élünk, velünk marad!

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2014. december 12-ére,
ID. ORBÁN JÁNOS halálának 4. évfordulóján.

Bánatos feleséged, gyermekeid és családjaik – Kobátfalva

Fájó szívvel emlékezünk 
DR. KEDVES PÉTER 
halálának 14. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. 
december 13-án 18 órától lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

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
URKON-CSÁKI GERGELY és 
URKON-CSÁKI BRIGITTA, SZÜL. ÉLTES 
halálának évfordulóján. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik – Csatószeg, Csíkszereda

Ami lettünk volna, vagyok egymagam. 
Szavaimnak immár kettős súlya van. 
Szemeddel is nézem, amit láthatok. 
Veled járok, éppen hogy csak nem vagy ott. 
(Hervay Gizella)

December 12-én 11 éve, hogy eltávozott szerettei köréből 
KÖPEFALNAGY ISTVÁN. 
Szívünkben az örök szeretet fényével emlékezünk. 

Szerettei

Elmentél tőlünk egy szép őszi napon, 
egyedül voltál, búcsúzni nem tudtál. 
Mosolygós arcod nem látjuk, 
kedves hangod nem halljuk. 

Fájó szívvel emlékezünk 
KOVÁCS JÓZSEF - JOCÓ 
halálának 19. évfordulóján. Emlékedet szívünkben őrizzük. 

Szerető családja – Székelyudvarhely

Megállt egy fáradt szív, mely értünk 
dobogott, megpihent két dolgos kéz,
mely értünk dolgozott.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökké ott marad.

Fájó szívvel emlékezünk 
KARDA JOLÁN halálának 2. évfordulóján. 

Szerető családja – Székelyudvarhely

Öt éve, hogy nincs közöttünk ő, 
Azóta otthona a csendes temető. 
Itt maradtunk nélküle, semmi sem olyan már, 
Éljük a napokat, de belül valami fáj. 

Fájó szívvel emlékezünk 
FERENCZ LÁSZLÓ 
halálának 5. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei – Csíkjenőfalva

Egy pillanat és mindennek vége, 
olyan gyorsan távoztál a végtelenbe.
Maradt a bánat és a néma sírhalom, 
s míg élünk, szívünkben örök fájdalom. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 12-ére, 
MÉSZÁROS GYULA
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. december 13-án 18 órától lesz a csíkdánfalvi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Ne állj meg sírva nyughelyem előtt,
ne hidd, hogy alszom, hisz ott sem vagyok. 
A halkan fúvó szellőben találsz meg 
és a hóban, mely gyémántként ragyog. 

Fájdalommal emlékezünk 2009. december 12-ére, életünk 
legszomorúbb napjára, amikor az élni akaró, szeretett 
lányunkat, 
SZÁSZ EMESÉT
(1974-2009) oly fi atalon elragadta tőlünk a kegyetlen halál. 
Fájó szívünk fel-felzokog érted, 
mindig szeretünk, nem feledünk téged! 

Édesapja, testvére és családja – Székelyudvarhely

Tovatűnt egy év, de emléked még fájó,
Nem enyhíti semmi, hiába várjuk.
Két kezed munkáját naponta áldjuk, 
Nem hisszük el, hogy téged többé sohase 
látunk. Megnyugtató szavaid csak 
lelkünkben élnek, Megőrizzük őket, 
amíg tart az élet. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 13-ára, 
KÁNYA ERZSÉBET, SZÜL. PÁL 
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő 
szentmise 2018. december 13-án, reggel 6 órakor lesz 
a csíkszentkirályi nagytemplomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

A gyászoló család – Csíkszereda

Szemünkben tükrözik tekintetük még 
S a boldog órák drága, tiszta üdvét 
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt 
És élnek ők tovább, szűz gondolatként. 
(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 12-ére, 
LADÓ KÁROLY
halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. december 13-án 17,30 órakor lesz a Szent Ágoston
-templomban. Emlékét szívünkben őrizzük. 

Szerettei

NAGY NORBERT 

A mai napon, december 12-én 5 éve, 
kegyetlen volt hozzánk a sors nagyon. 
Elvette tőlünk, akit nagyon szerettünk, 
a testvért, a gyermeket, akire felnéztünk, 
akivel együtt sírtunk, nevettünk. 
Úgy szeretnénk látni arcodat, hallani hangodat, 
újra meglátni szerény mosolyodat. 
Te voltál örömünk, bánatunk, a pártfogónk, 
e nehéz életben a vezérünk, a reményünk. 
Most már csak a fájdalom és szép emléked maradt, 
és akkor vagyunk most már boldogok, 
ha reggel úgy ébredünk, hogy rólad álmodunk. 

Szerettei – Csíkszentmiklós
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