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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, 
testvér, nagyapa, dédnagyapa, rokon és jó barát
SÁNDOR IMRE
életének 75. évében, 2018. december 21-én 
visszaadta lelkét teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait december 27-én 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Szentlélek utcai 
temetőbe. Nyugodalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, testvér, nagymama, 
dédnagymama, rokon, barát és jó szomszéd,
ID. TAMÁS LAJOSNÉ, 
SZÜL. GERGELY MÁRIA
szerető szíve életének 86. évében, 2018. december 25-én 
reggel 9 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait december 28-án, pénteken 11 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentléleki ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

„Elment egy lélek ma ismét a Földről
kit szívünk többé el sosem feled
csendesen fi gyelsz ránk már odaföntről...
legyen helyettünk: Isten Veled! ”
(Szabó Balázs)
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, koma, 
rokon, jó szomszéd és ismerős,
BAKA LÁSZLÓ JÓZSEF
életének 50., házasságának 27. évében, 2018. december 
24.-én délután 18 órakor türelemmel viselt betegség után, 
csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
csütörtökön, 2018. december 27.-én, délután egy órakor
helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a csíkpálfalvi 
temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetési szertartás előtt egy 
órával fogadunk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Csíkpálfalva

„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, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, 
szomszéd és jó ismerős, 
JAKAB ALBERT (BERCI) 
életének 77., házasságának 48. évében, 
2018. december 25-én hosszú, de türelemmel viselt 
betegség után csendesen elhunyt. 
Kedves mosolyára, hangja melegére, 
szerető szívére, míg élünk, emlékezünk. 
Drága halottunk földi maradványait 2018. december 28-án, 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház 
szertartása szerint, a belvárosi református ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
Kérjük a végtisztességtevőket, 
hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Minden évben eljön az a nap, 
amely számunkra fájó emlék marad. 
Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan, zokogva. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Nagyon fáj, s talán örökre így marad, 
de te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafent örök boldogságot. 
Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 26-ára, 
a csíkcsekefalvi 
TAMÁS SANYIKA 
halálának 2. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szülei és testvére, Ildikó

Fájdalommal emlékezünk 2015. december 
26-ára, édesanyánk, 
ÖZV. DÁVID TIVADARNÉ, 
SZÜL. TÖRÖK ROZÁLIA 
halálának 3. évfordulóján. Akik ismerték 
és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 
Emlékét szívünkben őrizzük. 

Gyermekei és családjaik

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled. 
Mert összeköt minket az örök szeretet. 
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, 
adj örök nyugalmat lelkének a mennyben! 
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, 
mert egyedül te tudod, mennyire szerettük. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk 
felejthetetlen napjára, 2013. december 24-ére, 
PÁLFI LÓRÁNT 
halálának 5. évfordulóján. Üres lett az udvar, csendes a ház, 
hiányzol közülünk, s ez annyira fáj. Veled a nehéz is 
könnyűnek tűnt, veled az élet is megszépült. Veled 
csodálatos volt a világ, veled együtt járt a boldogság. 
Nélküled az élet sivár, nélküled a könnyű is nehéz már. 
Nélküled a világ egy üres tér, nélküled az élet semmit sem ér. 

Szerető szüleid, testvéred, nagyszüleid, nagybátyáid családjaikkal

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
Megpihen a te jóságos szíved. Köszönjük, hogy éltél és 
minket szerettél, nem haltál meg, csak pihenni mentél. 
Fájó szívvel emlékezünk 
GYÖRGY ANNA halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkmadaras

Szívünkben vagy, itt mindig élsz, 
álmainkban néha visszatérsz. 
Áldd meg, Istenünk a földnek porszemét, 
mely takarja drága testét. 
Fájó szívvel emlékezünk 2011. december 24-ére, 
ID. KAJTÁR FERENC 
halálának 7. évfordulóján. Emlékét őrizve szívünkbe zártuk. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei – Csíkdánfalva, Csíkszenttamás, Csíkrákos

Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, 
Nyugalmatok nem zavarja senki. 
Elfeledni titeket nem lehet, 
Csak megtanulni élni nélkületek. 
Fájó szívvel emlékezünk 2008. december 22-ére, 
ANTAL ZSOMBOR halálának 10. és 
ANTAL ZSÓFIA halálának 26. évfordulóján. 
Nyugodjanak békében.

Bánatos édesapjuk – Csíkszereda

Pihenj, te drága szív, már megszűntél 
dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni, 
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet. 
Csak meg kell tanulnunk ezután 
élni Nélküled! 
Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 12-re, 
BORS MARGIT, SZÜL. SÁNDOR
halálának 6. hetén. Szeretett feleségem és édesanyánk 
lelkéért az engesztelő szentmise 2018. december 27-én, 
csütörtökön, este 6 órakor lesz a Millenniumi-templomban. 
Drága jó feleségem és édesanyánk, emléked örökre 
a szívünkben őrizzük.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel 
őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy 
nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a 
szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk 
voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol 
nekünk, soha nem feledünk. 
Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 26-ára,
TÓFALVI ERZSÉBET, SZÜL. JOÓ ERZSÉBET
halálának 4. évfordulóján.

Szerető családja – Székelyudvarhely

Ha egy könnycsepp gördül végig 
az arcunkon, az azért van, mert szerettünk 
és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc 
és egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki 
el nem vehet. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 28-ára,
ID. JOÓ SÁNDOR
halálának 1. évfordulóján. 

Szerető családja – Székelyudvarhely

Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
az volt boldogságod, ha örömet szereztél. 
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, annyira 
féltettünk, de legyőzött a halál.
Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 26-ára,
TAMÁS-IMRE MARCELLA, 
SZÜL. DÉNES MARCELLA
halálának 2. évfordulóján. 

Szerettei - Székelyvarság

Szívünk mély fájdalmával, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, 
após, rokon, szomszéd és jó ismerős,
ID. GÁLL MIHÁLY
életének 80., özvegységének 23. évében, 2018. 
december 26-án, rövid, de türelemmel viselt betegség után 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi 
maradványait 2018. december 28-án, du. 2 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál 
virággal róják le. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 
ÖZV. BARTALIS JOLÁN 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Csobotfalva

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 
CSEDŐ ERZSÉBET, SZÜL. MACZKOS 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Csíkszereda

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 
SÓS JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Ócfalva

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 
PÉTER LÁSZLÓ
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

„Tegnap sem ragyogott több csillag az égen 
Nem járkálnak többen lenn a faluszélen,  
Ma sem hull több virág a vén akácfánkról 
Mégis más a világ, hiányzik valaki ebből az utcából”
(Kalocsai Zsuzsa) 

Isten fi zessével szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik édesapánkat, 
ANTAL ALBERTET
utolsó útjára kísérték, fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Csíkmadaras
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