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Fájdalommal tudatjuk, hogy 

ÖZV. GYÖRKE ISTVÁN 

szerető szíve életének 89., özvegységének 
19. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után 
megszűnt dobogni. Halottunk földi maradványait 
2018. december 18-án 14 órakor helyezzük végső nyugalomra 
a csíkszeredai Kalász-negyedi temetőben, a református 
egyház szertartása szerint. Emléked szívünkben marad. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család

„Ysa pur es chomuv vogmuc” (Halotti beszéd, 1200 körül) 
Bizony por és hamu vagyunk. Porrá és hamuvá válunk. 

Tudtuk, hogy az emberi élet határa véges, mégis kimondani 
is fáj, hogy 

ÖZV. ORBÁN SÁMUELNÉ, SZÜL. KOVÁCS MÁRIA 

a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, 
a jó rokon, szomszéd életének 89., özvegységének 8. évében, 
megadással viselt szenvedés után, 2018. december 16-án 
elhunyt. Porrá vált a családjáért szüntelenül munkálkodó 
kéz. Hamuvá omlott az övéiért szorgoskodó égő szív. Emléke 
mindig élni fog bennünk. Drága halottunkat 2018. december 
19-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra, az 
unitárius egyház szertartása szerint, az unitárius temetőbe. 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Neked szól a templom harangja, 
Érted imádkozunk halkan, zokogva, 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
Találd meg odafenn az örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 18-ára, 

CSEDŐ SÁNDOR 

halálának 3. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Attila és családja

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)

Szomorú szívvel emlékezünk 1993. december 18-ára, drága jó 
édesapánk, 

SZÉKELY JÓZSEF 

halálának 25. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda, Csíkszentdomokos

Évre év jön, az idő tovaszáll, 
De gondolatunk mindig rátok talál. 
Hiányoztok nekünk, nagyon de nagyon. 

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk szüleinkre, 

SALAMON ERZSÉBET, SZÜL. TÖRÖK 

halálának 6., és  

SALAMON JENŐ 

halálának 18. évfordulóján. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik – Csíkszereda

Életünk a világon véges, végére már csak 
a számvetés marad. Aki dönt, felettünk áll, 
s kezében vagyunk mindannyian. 

Szívünk fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a férj, édesapa, nagyapa, rokon és jó 
szomszéd, 

CZIKÓ ÁDÁM (GYÖRGY) 

életének 72. évében, 2018. december 17-én, türelemmel viselt 
betegség után elhunyt. Temetése 2018. december 19-én, 
du. 3 órakor lesz a csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében! 

A gyászoló család – Csíkszentkirály

Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
az volt boldogságod, ha örömet szereztél. 
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, 
annyira féltettünk, de legyőzött a halál. 

Fájó szívvel emlékezünk 2013. december 18-ára,

BÁLINT LÁSZLÓNÉ, SZÜL. SÁNDOR IRMA

halálának 5. évfordulóján. 
Férje és gyerekei – Székelydálya

Mint mindig, most is hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél. Akkor még nem tudtuk, 
hogy örökre elmentél. Hogy ez az út csak 
arrafelé vezet, vissza sose jöhetsz. 
Ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, 
tekints vissza az itt maradt bánatos szívekre. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2013. december 18-ára,

NAGY DOMOKOS 

halálának 5. évfordulóján. Itt hagytál minden álmot, vágyat, 
nem mesélsz az unokáknak. Nem láthatod unokáid, kiket 
úgy szerettél, akikért mindent megtennél. Elmúlt 5 év és még 
mindig várunk, könnyes szemmel az égbe kiáltjuk, 
hogy nagyon hiányzol.

Bánatos felesége, fia, menye és két kis unokája – Székelyudvarhely

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy december 16-án 

ID. GÁL ANDRÁS, 

a szeretett férj, apa, nagyapa, nagybácsi, sógor, jó szomszéd, 
életének 83. évében, csendesen megpihent. 
Temetése szerdán, december 19-én 15 órától lesz 
a marosvásárhelyi református temetőben.

„Uram, Istenem, mennyei szent Atyám, 
amint akartad, úgy lett, és amit Te 
cselekszel, mind jó. Benned legyen 
szolgádnak öröme, mert egyedül Te vagy 
az igazi öröm, Te vagy reménységünk 
és koronánk.” 

A feltámadás hitével és az Örök Élet reményével tudatjuk, 
hogy a Mennyei Atya szerető hívására

ÖZV. KAISER JÁNOSNÉ, SZÜL. HORVÁTH EMMA, 

a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, 
anyatárs, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős, az időskor 
terheit hordozva, szentségekkel megerősítve, életének 86., 
özvegységének 22. évében, 2018. december 17-én 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Családjáért fáradhatatlan, 
dolgos kezeiért hálát adva, szeretetben gazdag életét 
örökségként őrizve, 2018. december 19-én, szerdán délután 
3 órakor kísérjük utolsó földi útjára, római katolikus 
szertatás szerint a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a családi 
sírhelyre. Legyen áldott a drága anyaföld, ahova megpihenni 
tért. Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
Koszorúmegváltásként adományt fogadunk el, amelyet 
jótékony célra ajánlunk fel. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

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

PÉTER LÁSZLÓ 

életének 80., házasságának 56. évében türelemmel viselt 
betegség után 2018. december 16-án szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2018. 
december 19-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkzsögödi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Fájó szívvel búcsúzunk tőled. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes.

A gyászoló család

Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át 
és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek. 
(Kosztolányi Dezső) 

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy 

SÁNDOR MÓZES

2018. december 16-án, életének 88., özvegységének 27. 
évében hazatért megváltó Urához és régen elvesztett 
családjához. Szeretett halottunktól 2018. december 19-én 
12 órakor veszünk végső búcsút, a bethlenfalvi temető 
ravatalozójában. Emléke szívünkben mindig élni fog. 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Bethlenfalva

ELHALÁLOZÁS ELHALÁLOZÁS MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel téged már nem hozhatunk vissza. 
Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye, 
drága emléked itt marad fájó szívünkben örökre. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 
18-ára, a csíkjenőfalvi 

GEGŐ ÁGOSTON 

halálának 3. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

BARA FERENC 

mentősofőr halálának 11. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszentdomokos

Múlik az idő, de lelkünkben vihar tombol. 
Mióta elvesztettünk, életünkben gyász 
honol. Minket úgy szerettél, ahogy már nem 
lehet, mert az ember egyedi, pótolni nem 
lehet. Mikor a csillagok fénye ragyog
az égen, szemeid csillogása ég szeretteid 
szemében. Még fáj, s talán örökre így marad, 
de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. 

Bánatos és megtört szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 

SÁRIG JULIÁNNA, SZÜL. CSÁSZÁR 

halálának 8. évfordulóján. Emlékedet és szeretetedet 
szívünkben őrizzük. A megemlékező szentmise 2018. 
december 18-án, 18 órától lesz a csíksomlyói kegytemplomban. 

Szerető két lánya és családjuk




