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Szívünkben vagy, itt mindig élsz,/álmainkban néha visszatérsz./
Áldd meg, Istenünk a földnek porszemét,/mely takarja drága testét. 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2004. március 3-ára, 

BÁLINT FRIGYES 
halálának 15. évfordulóján. Emléked szívünkbe zárjuk! 

Szerettei – Csíklázárfalva

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,/
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. 
Fájó szívvel emlékezünk 

GÁL JÓZSEF és felesége, 

GÁL ANNA (szül. Szőcs) 
haláluk 10. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise március 1-jén, pénteken este 6 órától lesz 
a csíkdánfalvi templomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik

Fájó szívvel emlékezünk 

PÉTER LÁSZLÓ 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. március 4-én, 
hétfőn este 6 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a szomszédoknak, 
rokonoknak, falubelieknek, ismerősöknek, akik drága halottunk, 

FÜLÖP VERONKA 
szül. Székely 

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

A gyászoló család

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,/búcsúztam volna tőletek, de 
erőm nem engedett./Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek,/Marad a 
csend, mindent köszönök nektek. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon és 
jó szomszéd, 

ID. ANDRÁS SÁNDORNÉ ( szül. Czikó Margit)

szerető szíve életének 73., boldog házasságának 50. évében 2019. február 
26-án 20 órakor, szentségekkel megerősítve, türelemmel viselt hosszas 
betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2019. március 2-án 14 órakor, a szentmiseáldozat bemutatása után helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentsimoni római katolikus temető ravatalozójából. 
Nyugodjál békében, az Úr Jézus szent nevében! 

A gyászoló család
279026

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

Fájdalommal emlékezünk 2019. január 6-ára, 

TULIT MÁRIA-MAGDOLNA 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. március 3-án, 
vasárnap reggel 9 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
278733

ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan emlékezünk 2001. március 2-ára, 

BEDŐ GÁBORNÉ (szül. Lőrincz Lídia)

halálának 18. évfordulóján.

A szeretet soha el nem fogy.
(Kor. 1/13/8 verse) 

Szerettei – Székelyudvarhely

Hat hete már, hogy minket itt hagytál,/drága emlékeddel 
örökre szívünkben maradtál./Bármilyen csodás is e világi 
élet,/pótolni nem tudna soha senki téged. Soha nem 
feledünk, mindig velünk maradsz,/halálod, míg élünk, 
mindig fájó emlék marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 

ÖZV. BÁCS JÁNOS (nyug. oktatómester)

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2019. március 4-én 18 órakor lesz 
a csíkszentléleki templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
279065

Fájó szívvel emlékezünk 2009. március 1-jére, 

ID. CSIKI TIBOR IMRE 
halálának 10. évfordulóján. 

Mindent tud a világ, de sose tanul,
csak a jók mennek el váratlanul. 

Lánya, Gyöngyi és családja – Érd
278830

Fájó szívvel emlékezünk 1999. március 1-jére, 

TATÁR JULIÁNNA 
halálának 20. évfordulóján. 
Elmentél tőlünk a tavasz első napján,/azóta tied a csend, 
a nyugalom./Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,/
szívünkben helyedet nem pótolja semmi./Míg a földön 
élünk, nem fogunk feledni. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Testvére, Imre és családja – Csíkszereda
278997

2019. március 3-án 

PÉTER ZSÓFIA ( nyugalmazott kereskedő) 

halálának 35. évfordulóján, határtalan szeretetét és jóságát 
felidézve, kegyelettel adózunk áldott emlékének. 

Szerettei – Csíkszereda
278813

Mély fájdalommal emlékezünk 

BENEDEK LEVENTE (Beni)

halálának 10. évfordulóján. 

Érezzük, közel vagy, mégis oly távol,/mi tudjuk, mennyire 
hiányzol./Ahová mentél, nincs visszaút,/örök a hosszú álom, 
és végtelen az út./Az emléked csupán, mi itt maradt nekünk,/
örökre szívünkben őrizzük, s így itt leszel velünk... 

Sohasem feledünk! Szerettei – Székelyudvarhely
278993

Nehéz az életet élni nélküled,/feledni téged soha nem lehet./
Szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset,/mert már tíz éve 
itthagytál minket./Itthagytál mindent, amiért küzdöttél,/
elváltál azoktól, akiket szerettél./Csillaggá változtál, 
barangolsz az égen,/gyere mifelénk is úgy, mint réges régen./
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/hazudni kell 
a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Neked szól a templom 
harangja,/érted imádkozunk halkan, zokogva. 
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2009. március 4-ére, 

GÁL LAJOS 
halálának 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. március 4-én, 
reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai Szent Kereszt-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei

A csend beszél tovább, helyettem Ő mondja el,/a csend 
beszél tovább, helyettem Ő énekel./Elbúcsúzom, de ott 
leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet,/elbúcsúzom, de itt 
marad belőlem néhány pillanat .../Akkor is hallod 
a hangomat, ha fáj, ha nem szabad,/mindig itt vagy és 
ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet ...

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó édesanya, szeretett gyermek, 
élettárs, testvér, rokon, jó barát, 

VASS MELINDA 

életének 44. évében 2019. február 27-én türelemmel és méltósággal viselt 
betegség után csendesen eltávozott szerettei köréből. Drága halottunkat 
2019. március 2-án, szombaton, délután 13 órakor helyezzük örök nyugalomra, 
a római katolikus egyház szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, mosolya örökre 
maradjon szívünkben! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. Az egy-
ház kérésére koszorú helyett szálas virággal emlékezzünk meg az elhunytról. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
279067

Egy volt közös, szent vigaszunk/A lélek él, találkozunk!
Arany János

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, 
szerették és tisztelték, hogy a drága jó édesapa, testvér, 
nagytata, após, rokon és jó barát,

BÉRES JÓZSEF

71 éves korában, 2019. február 28-án, rövid szenvedés után visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2019. március 4-én 
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Szentlélek utcai 
temető ravatalozójából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család

Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát,/gondolj most arra, 
ki fentről vigyáz reád./A halállal a létnek nem szakad vége,/
emlékezz rá, s veled marad örökre. 
Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 2-ára, 

SZABÓ ILDIKÓ ( szül. Salló) 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. március 2-án, szombaton 18 órakor lesz a csíkzsögödi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Az őt szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 3-ára, 

SZŐCS KATALIN 
halálának 1. évfordulóján. 

A múltba visszanézve valami fáj,/valakit keresünk, aki nincs 
már./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/szívünkben örök 
a fájdalom és a szeretet./De Ő nekünk sohasem lesz halott,/
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok. 

Szerető családja – Székelyudvarhely, Malmö, Szentendre
278916

Mély fájdalommal, szívünkben tele szomorúsággal 
emlékezünk 2018. március 3-ára, 

SZŐCS KATALIN 
halálának 1. évfordulóján.

Emlékük, mint a lámpafény az estben,/Kitündököl és ragyog 
egyre szebben/És melegít, mint kandalló a télben,/Derűs 
szelíden és örök fehéren.
(Juhász Gyula) 
Emléked legyen áldott! 

Bánatos családja – Svédország
278923

Ez a földi élet csak egy futó kaland,/elbúcsúzni időm talán 
nem is maradt./Ha síromnál jártok, hozzatok egy szál 
virágot,/hisz a szívetekből tudom, hogy hiányzom./
Szeressétek egymást, s összetartsatok,/hisz lélekben én is 
veletek vagyok./Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek el,/
hisz az Isten fentről titeket is fi gyel. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 14-ére, 

ID. BACSÓ ZOLTÁN 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. március 4-én 
18,30 órakor lesz a csíkcsicsói templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíkcsicsó, Madéfalva, Magyarország
278811

Fájó szívvel emlékezünk 2013. március 3-ára, 

KOVÁCS ISTVÁN 
halálának 6. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Szerettei: testvére, Domi és családja – Zetelaka
278623

Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél,/Nem haltál meg, 
csak álmodni mentél./Bennünk örökké élsz, egy életen át,/
És hisszük, hogy fentről vigyázol ránk. 
Fájó szívvel emlékezünk 

MOLNÁR IMRE CSABA 
halálának 9. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! 

Szerettei – Csíkszereda, Nagytusnád
279001

Aki a magot ülteti, annak a lelke él tovább a fában.
S aki növekvő fát hagy hátra, az életet hagy hátra ...
Wass Albert 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,
 testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

CSOMA IDA (szül. Fodor Ida) 

életének 78., házasságának 57. évében 2019. február 27-én türelemmel viselt 
hosszas betegség után csendesen elhunyt. Nemes jó szíved, két munkás 
kezed és önfeláldozó életed emléke szívünkben örökké élni fog. Drága 
halottunkat 2019. március 1-jén, pénteken déli 12 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 fél órával. Az egyház kérésére koszorú 
helyett szálas virággal emlékezzünk meg az elhunytról. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
279036

Mintha ma lett volna, talán tegnap,/hat év azóta elszaladt./
Egy fénykép, mely őrzi emléked,/s az út, mely sírodhoz vezet. 
Fájó szívvel emlékezünk 2013. február 28-ára, 

BOGOS LÁSZLÓ 
halálának 6. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Vacsárcsi, Szépvíz

Ha ránézünk sírodnak kövére,/még most sem hisszük,/
hogy szorgalmas munkádnak ez lett a bére. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. február 27-ére, 

SZÉKELY TERÉZ 
halálának 5. évfordulóján. 

Pihenj, pihenj a csendes hant alatt,/adja meg a túlvilág, amivel az élet adós 
maradt. 

Férje és gyermekei – Máréfalva
278963

Áldás volt életed, elmúlásod álom,/ragyogó emléked győz 
a zord halálon./Angyali jó lelked itt lebeg felettünk,/kiket 
te szerettél, kit nagyon szerettünk./Eljöttünk újra tisztelni 
téged,/szívünkben hordjuk örök emléked./Te voltál nekünk 
a biztató remény,/nehéz napjainkban is az utat mutató fény. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2008. március 1-jére, 

SZÉKELY ZOLTÁN 
halálának 11. évfordulóján. A megemlékező szentmise március 1-jén, 
pénteken este 6 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. Akik ismerték és 
szerették, áldozzanak egy percet emlékének. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Felesége és gyermekei, Adélka és Zoltán
278578




