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Mikor a lelkem roskadozva vittem,/csendesen és váratlanul átölelt az Isten.
(Ady Endre) 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, 
nagymama, rokon és jó szomszéd, 

MÁRTON ETELKA
nyugalmazott tanítónő 
életének 74. évében, türelemmel viselt betegség után, 2019. március 
13-án csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
2019. március 15-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a római 
katolikus egyház szertartása szerint a székelyudvarhelyi Szent 
Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 
Kérjük, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
279361

Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 17-ére 

CSOMOR FERENCZNÉ 
szül. Balázsi Ida 
halálának 2. évfordulóján. 
Ha felnéztek a csillagokra, talán az egyik én vagyok.
Bár már csak szívetekben élek, én mindig veletek vagyok. 

Szerető családja – Felsőboldogfalva
279353

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 2018. március 16-ára, 

DR. SÓLYOM ELEMÉR 
nyug. főállatorvos 
halálának első évfordulóján. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2019. április 3-án, szerdán 19 órakor lesz bemutatva a csíkszeredai 
Millenniumi-templomban. A temető csendje ad neki nyugalmat, emléke 
szívünkben örökké megmarad. Nyugodjál békességben! 

Szerettei
279365

Megcsendül szívünkben az emlék húrja,/Eszünkbe jut szüleim jóra intő 
szava./Munka és küzdelem volt életük,/Legyen áldott, csendes pihenésük. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. március 15-ére, 

CSEDŐ JULIÁNNA halálának 3. és 

CSEDŐ IMRE 
halálának 18. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rájuk szeretettel. 
Lányaik és családjaik

279372

Ne emlékezz rám búsan család,/rokon, barát, ejts néha könnyet, de élj és 
szeress tovább./Én örökké élek a szívetekben s bennetek./Ember voltam 
mindig, ezért szeressetek.
Az egy éve elhunyt 

VITUS MÁRTA 
emlékére, március 16-án reggel 8 órakor lesz a megemlékező szentmise 
a csíkszentléleki templomban. Szerettei
279277

Egy jaj szó, nem sok annyit nem mondtál,/csak elmentél a halál 
hosszú útján!/Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,/a fájdalmat, 
szenvedést szeretteid érzik. 

Fájó szívvel emlékezünk 

SILLÓ MÁTYÁS 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2019. március 16-án 7 órakor lesz a csíkcsicsói templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
279352

Te vagy a legnagyobb csillag az égen,/Érzem, ránk szórod a fényed,/Fent-
ről is vigyázol ránk. 
Fájó szívvel emlékezünk 

SZÁSZ KÁROLY 
halálának 2. évfordulóján. 

Szerettei – Csíkszenttamás
279387

A jó szülőket feledni nem lehet,/míg élünk, ide hív az igazi szeretet./Ti 
tanítottátok meg, mily fontos a család,/hogy boldogok lehettünk, még van, 
ki várjon ránk./Miért kell megtudjuk, milyen a halál,/jogtalanul ránk tör, s 
árva lesz a család. 

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, 

OLÁH ÁRPÁD halálának 10. és 

OLÁH GIZELLA 
halálának 6. évfordulóján. 

Lelkünkben örökké élni fog szerető jóságotok. Isten oltalmában nyugod-
janak békességben, az Úr Jézus szent nevében! 

Szerető családjuk – Csíkmenaság, Csíkszentgyörgy
279388

ELHALÁLOZÁS MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Ne búsuljatok, nekem már nem fáj semmi,/ha eljön az este, csillagként 
tudok nektek üzenni./Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,/szívetek 
egy darabja voltam, amit nem lehet pótolni. 

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2014. március 15-ére 

GERÉB ATTILA
(SUSKA) 
halálának 5. évfordulóján. 
Nincs olyan nap, perc és óra,/hogy rád ne gondoltunk volna./Sokszor 
nappal is, ébren álmodunk,/nevetve jössz felénk s újra találkozunk. 

Szerető szülei és testvére – Székelyszentlélek
279333

Egy gyertya most érted égjen,/Ki fent laksz már a magas égen./Ott 
pihensz, ahol nem fáj semmi,/Nyugalmad nem zavarja senki. 

Március 15-én 21 éve, hogy 

BALÁZS MÁRIA 
szerető szíve megszűnt dobogni. 
Ugyanakkor megemlékezünk édesanyjára, 

VARGA MÁRIÁRA, 
aki 2019. március 10-én távozott az élők sorából. 
Kegyelettel, el nem múló fájdalommal emlékezünk rájuk. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik
279382

Fájó szívvel emlékezünk 2012. március 16-ára 

ID. MIKLÓS GYÖRGY 
halálának 7. évfordulóján. 
Március volt, mikor életed véget ért,/bánatot ránk hagyva 
örökre elmentél./Nyugodj békében, legyen szép álmod,/
találj odafent örök boldogságot! 

Szerettei – Fenyéd, Zetelaka
279393

Fájó szívvel emlékezünk 2005. március 16-ára 

ID. SZABÓ GYULA 
halálának 14. évfordulóján. 
Múlnak az évek és mi nem láthatunk többé téged./
Titokban sokszor sírunk még érted./Ha nem is vagy már 
közöttünk többet,/akkor is része vagy életünknek. 

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod! 
Felesége, fia és családja – Telekfalva

279370

Hány bús ablakban látom éjente képedet!/Sírból 
megannyi árnyak/... s kik onnan visszajönnek, nem 
hoznak életet. 

Összetört szívvel emlékezünk 

SÁNDOR BARNA 
halálának 8. évfordulóján. Szeretünk, Barni, sosem feledünk! 

Szerettei – Zetelaka
279286

A temető csendje ad neki nyugalmat,/Emléke szívünkben 
örökre megmarad./Jézusom, te adtál erőt minden 
szenvedésben,/Adj örök nyugalmat lelkének a mennyben. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 14-ére, 

GYŰJTŐ ILONA 
halálának 2. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő 
szentmise 2019. március 16-án 18 órakor lesz megtartva a Szent Ágoston-
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja
279347

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek,/Ők itt maradnak bennünk csöndesen még ...
(Juhász Gyula) 

Szomorú szívvel emlékezünk 2008. március 15-ére 

SZÁSZ ENDRE 
halálának 11. évfordulóján. 
Drága emléke mindig élni fog a szívünkben. 

Szerető családja – Székelyudvarhely
279364

Szívünk teljes szeretetévek emlékezünk 
a drága édesanyára, mamára, 

ÖZV. FERENCZ ANDRÁSNÉ 
szül. Ladó Erzsébetre, 
aki 2018. március 22-én visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Az engesztelő szentmise 2019. március 18-án, 
hétfőn este 6 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Két keze munkáját mindenhol látjuk, áldott szép emlékét szívünkbe 
zárjuk. Csendes pihenése legyen Istentől áldott! 

Szerettei
279375

Minden mulandó ezen a világon,/Mint harmat a letört virágon./Csak egy 
van, ami a sírig vezet,/Szívünkben az örök emlékezet. 

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, 

BALÁZS JÓZSEF, 
illetve 

VÁGÁSSY JULIÁNNA 
és 

VÁGÁSSY JÓZSEF 
haláluk évfordulóján, név- és 

születésnapján. 

A megemlékező szentmise 
2019. március 16-án, reggel 7,30 órakor 

lesz a csíktaplocai templomban. 
Emlékük legyen áldott, 

nyugalmuk csendes! 

Szeretteik
279396

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

Szívünk mély fájdalmával, de a gondviselő Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
feleség, gondoskodó édesanya, anyós, anyatárs, 
sógorasszony, nagynéni, koma, rokon, szomszéd és jó barát, 

KAJTÁR VERONKA 
szül. Horváth 
életének 76., házasságának 57. évében, 2019. március 13-án rövid, de 
türelemmel viselt betegség után lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait 2019. március 16-án 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkdánfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága 
feleségem, felejthetetlen édesanyám, elmentél tőlünk, mint a lenyugvó 
nap, de szívünkben élsz és örökké ott maradsz. Emléked legyen áldott, 
nyugalmad csendes! Isten veled! 

A gyászoló család
279378

Megállt a szív, mely élni vágyott,/pihen az áldott kéz, mely dolgozni 
imádott./Egy csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,/Nem haltál meg, 
csak álmodni mentél./Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/Örökké él, akit 
nagyon szeretnek. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2019. január 31-ére, 

ÖZV. AMBRUS PÉTERNÉ 
szül. Vrencsán Veronika 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2019. március 17-én, reggel 8 órakor lesz bemutatva a kos-
teleki katolikus templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
279354

Búcsú nélkül mentem én el tőletek,/nem búcsúzom, ma 
is élek köztetek./Szíveteket ne eméssze fájdalom,/vigasz 
legyen, hogy örökké álmodom. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó 
gyermek, testvér, rokon, jó barát és szomszéd, 

GÁBOS SZILÁRD 
szerető szíve életének 21. évében, 2019. március 13-án megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. március 16-án 10 órától 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentimrei temetőben. 
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Csíkszentimre
279394

A mélyben csak tested merült el,/Csak ő tűnt el a föld 
alatt,/De lényed lényege ezerfelé/Szóródva is köztünk 
maradt. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 14-ére, 

DEÁK DÉNES 
halálának 5. évfordulóján. Az érte mondott 
megemlékező szentmise 2019. március 16-án 17 órakor lesz a szépvízi 
templomban. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Szépvíz
279348

Miért sirattok?/Hisz Isten arca volt, mely símogatón, hívón rám 
hajolt./És én mentem .../S most fényözönben élek/És nem vagyok más, 
csupán tisztult lélek./Sziromhullás volt .../Árnyékom lehullt .../
A szemetek hát könnybe miért borult?/Ha emlegettek: köztetek leszek./
Ha imádkoztok: veletek vagyok./Ha rám gondoltok, 
mosolyogjatok,/emlékem így áldás lesz rajtatok. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 16-ára, 

RÉSZEGH GYULÁNÉ 
szül. János Hajnalka 
halálának első évfordulóján. Lelke üdvéért az engesztelő 
szentmise március 16-án, este 6 órakor lesz a csíkszentmártoni 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
279397

Fájó szívvel emlékezünk 2011. március 17-ére, 

PÓRA PÉTERRE (MIHÁLY) 
Lassan megyek, halkan lépek,/s egyszer csak odaérek./
Megérkezem arra a helyre,/ahová a legjobb édesapa van 
eltemetve./Szememben könnyek, csak állok,/mert 
bánatomra vigaszt sehol nem találok./A hideg sírkövet 
kezemmel megsimogatom,/ez, amit tehetek, hisz nem szól 
hozzám, hiába akarom./Hűvös szellő lágyan simogatja arcom, ilyenkor 
tudom, ő van ott, hogy megvigasztaljon./Gyertyát gyújtok és a virágot a 
sírjára leteszem,/és elmondom, hogy ugyanúgy szeretem./Bár már nem 
beszél, nem mondja, hogy szeret,/csak a szél fúj és a könnyem lepereg./
Aztán lassan búcsút veszek:„édesapám, mindig szeretlek”!
279346




