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Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 9-ére, 

MÁNTA VILHELMINA 
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2019. március 19-én 18 órakor 
lesz a Millenniumi-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
279458

Panasz nélkül, befelé könnyeztél,/búcsúzás nélkül, csendesen elmentél./
Úgy voltál jó, ahogy voltál,/bárcsak lennél, bárcsak volnál. 

Fájó szívvel emlékezünk 

ÖZV. KOVÁCS BORBÁLA 
szül. Csutak 
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Göröcsfalva, Csíkmadaras
279472

Hálatelt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik elkísérték szerettünket, 

KOVÁCS MIHÁLYT 
utolsó földi útján. Isten fi zesse! 

A gyászoló család
279447

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

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, gyermek, 
nagybácsi, rokon, keresztszülő, koma, szomszéd és jó barát, 

KÖMÉNY TAMÁS 
életének 59. évében március 16-án hirtelen visszaadta lelkét teremtőjének. 
Drága halottunkat március 20-án, szerdán délelőtt 10 órától helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentmártoni ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugodjon békességben, az Úr Jézus szent nevében.

Gyászoló szerettei.
279470

Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani. 
(Váci Mihály) 

Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, testvér, 
nagymama, dédmama, 

MIHÁLY MARGIT 
életének 81., házasságának 61. évében hosszas, de türelemmel viselt 
betegségben, 2019. március 18-án csendesen elhunyt. Temetése 2019. március 
20-án 11 órakor lesz a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenjen békében! 

A gyászoló család
279486

Szívünk mély fájdalmával de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó édesanya, testvér, rokon és jó ismerős,

DOMBI LÁSZLÓNÉ 
szül. Molnár Mária 
életének 67, özvegységének 12. évében, 2019. március 17.-én türelemmel viselt 
hosszú betegség után hazatért megváltó Istenéhez. Szeretett halottunkat 
2019. március 20-án, szerdán 13 órakor helyezzük végső nyugalomba 
a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család
279474

Nem simogat kezed/Nem mosolyog arcod,/Hiába szólítunk, nem halljuk a 
hangod./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 

CSUTAK LÁSZLÓ 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. március 20-án , 
délután 17 órakor lesz a csíkrákosi római katolikus templomban. Csendes 
pihenése legyen Istentől áldott! 

Szeretett hozzátartozói – Csíkrákos
279429

Elmentek tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben élnek és mindig ott maradnak. 

Fájó szívvel emlékezünk 

ID. MIKLÓS JÓZSEFRE, 
MIKLÓS ERZSÉBETRE 
szül. Lajos, 
valamint drága édesapánkra, 

BÁLINT FÉLIXRE. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik – Csíktaploca, Csíkkarcfalva
279445

Csak az tudja, hogy mi az igazi fajdalom,/akinek édesapját és férjét fedi a sírhalom.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy szerető férj, apa, nagytata, testvér, 
rokon és jó szomszéd, 

ID. SZTOJKA JÁNOS
szerető szíve életének 60., házasságának 37. évében megszűnt dobogni. Drá-
ga halottunk földi maradványait 2019. március 20-án de. 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentkirályi temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Emlékét örökre szívünkbe hordozzuk és soha el nem felejtjük Őt! 

Gyászoló család
279473

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

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, 
testvér, anyós, rokon, barát, szomszéd és jó ismerős, 

ÖZV. VASS BÉLÁNÉ 
szül. Szabó Margit 
életének 69., özvegységének 4. évében, 2019. március 17-én rövid betegség 
után csendesen elhunyt. 

Mikor elmentél, kialudt egy csillag,/az angyalok a mennyországba hívtak./De 
sajnos itt lent elvesztettünk téged,/a legtisztább angyalát a földnek és 
az égnek. 

Drága halottunk földi maradványait 2019. március 19-én 14 órától kísérjük 
utolsó útjára az unitárius egyház szertartása szerint a Bethlen negyedi 
unitárius templomból a Tábor negyedi unitárius temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
279476

Csendesen alszik, megpihent végleg,/angyalok bölcsője ringatja már./
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,/emléke szívünkben otthont talál. 
(Szabó Balázs) 

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

ÖZV. DEMETER GÁSPÁRNÉ 
szül. Szabó Margit 
életének 92., özvegységének 18. évében, 2019. március 17-én csendesen 
elhunyt. 

Volt egy hang, egy mosolygós arc,/életed munka volt és harc./Elváltál 
azoktól, akiket nagyon szerettél./Szeretted családodat, mindenkit szerettél,/
az volt boldogságod, ha örömet szerezhettél.

Drága halottunk földi maradványait 2019. március 19-én, 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint 
a székelypálfalvi ravatalozóból a székelypálfalvi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Székelypálfalva
279485

Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk,/Csak Te tudod, mennyire szerettük. 

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2017. március 14-ére, 

CSÜDÖR MÁRIA 
szül. Antal 
halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmisére 2019. március 21-én 
7 órakor kerül sor a csíkszeredai Szent Kereszt-templomban. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! 

Szerető gyászoló családja
279413

Ez a nap az emlékezés napja,/Érted imádkozunk halkan zokogva./Nyugodj 
csendesen, legyen békés álmod,/Találj odafönt örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. március 19-ére, 

GERÉD GYULA 
halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
279442

ELHALÁLOZÁS MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek,/
most nem szerelek, most nem teszek semmit sem,/csak 
engedjetek, hogy elmenjen.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága édesapa, 
nagyapa, rokon, szomszéd és ismerős, 

ANDRÁS MÓZES 
életének 89., özvegységének 18. évében, 2019. március 17-én, 
rövid betegség után csendesen elhunyt. Drága Édesapánk és Nagytatánk! 
Könnyes szemmel búcsúzunk tőled, megköszönve e földnek, hogy életünk 
része voltál. Temetése 2019. március 20-án, szerdán, 16,30 órakor lesz, 
a római katolikus egyház szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi ravatalo-
zóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyil-
vánítást a temetési szertartás kezdete előtt fél órával fogadunk. Az egyház 
kérésére koszorú helyett szálas virággal emlékezzünk meg az elhunytról. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
279477

Szomorúan emlékezünk 2017. március 17-ére, 

CORBU GYÖRGY 
halálának 2. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
279457

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 18-ára, 

ÖZV. PÁLFFY SÁNDORNÉ 
szül. Katona László Piroska 
halálának 5. évfordulóján. 
Imádtad családod, mindenkit szerettél,/az volt boldogságod, 
ha örömet szereztél./Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,/
annyira féltettünk, de legyőzött a halál. 

Gyermekei és családjaik – Gagy
279444

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága gyermek, 
testvér, feleség és édesanya, 

KOSZTÁNDI JÓZSEFNÉ 
szül. Csorba Klára 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. március 20-án, reggel 7,30 órakor lesz a csíktaplocai 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
279471

Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 19-ére, 

ID. KOCSIS ÁRPÁD 
halálának 2. évfordulóján. 
Panasz nélkül, befelé könnyeztél,/búcsúzás nélkül, csendesen 
elmentél./Szomorúan tekintünk az égre,/és kérjük a jó Istent, 
pihentessen békében./Jóságos szíved pihen a föld alatt,/
Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. 

Szerető családja – Székelyudvarhely
279434

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünk örökké őrzi drága emlékedet. 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. március 19-ére, 
a csíkszentsimoni 

ID. INCZE JENŐ 
halálának 10. évfordulóján. 
Emlékét örökké szívünkbe zárjuk. Nyugalma legyen csendes! 

Özvegye és szerettei
279453

Egy szál virág, egy halk ima,/szemünkben könny, szívünkben 
fájdalom./Az idő nem hoz gyógyulást,/marad az emlék és a 
néma gyász. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 17-ére, 

ÖZV. BÁLINT DEZSŐNÉ 
szül. Szőcs Ilona 
halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 
2019. március 21-én, reggel 7,30 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 

A gyászoló család – Csíkszereda
279399

Fájó szívvel emlékezünk 2015. március 19-ére, 

IFJ. FARKAS ATTILA 
halálának 4. évfordulóján. 
Virágot viszünk egy néma sírra,/de ezzel őt nem hozhatjuk 
vissza./Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye,/drága 
emléked itt marad fájó szívünkben örökre. 

Szüleid, testvéreid és családjuk, feleséged és 2 fiad – Székelyudvarhely
279479

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,/a domb túl mere-
dek, a lélegzés túl nehéz lett,/átölelt és mondta: gyere haza./
Nehéz az életet élni nélküled, feledni téged soha nem lehet./
Szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset,/mert már 6 hete 
itt hagytál minket./Itt hagytál 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, 2019. február 3-ára, 

GYÖRFI ÁRPÁD 
halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2019. március 20-án, 
szerdán 18 órakor lesz a Millenniumi-templomban. 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda, Budapest
279456

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 19-ére, 

LÁSZLÓ ENDRE 
halálának 5. évfordulóján. 
Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,/hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek,/Ők itt maradnak bennünk csöndesen 
még... 

Szerető családja – Székelyudvarhely
279469

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 19-ére, 

JÓNÁS D. MIHÁLYNÉ 
szül. Frecska Éva 

halálának 5. évfordulóján. 

Emlékét őrzik: férje Mihály, fia Imre, lánya Zita, unokája 
Friderika és az összes közeli és távoli rokona, ismerőse – Székelyudvarhely
279462

Amikor elmentél, kialudt egy csillag./De én eljövök hozzád 
mindig, míg élek,/Nem hagylak magadra, mindig 
visszatérek./Hiányodat, fájdalmat elviselni nagyon nehéz,/
Itt élsz szívemben örökké./Soha nem feledünk! 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. március 19-ére, 

KÁNYA DÉNES 
halálának 8. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szeretteid, Teri és családja
279459

Ez a nap az emlékezés napja,/Érted imádkozunk halkan 
zokogva./Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,/Találj 
odafönt örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 2013. március 19-ére, 

BIRÓ ESZTER 
szül. Balázs 
halálának 6. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
279344




