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Hiába múlik el az élet,/az emlékek örökké élnek,/s míg élünk őrizzük őket. 

Fájó szívvel emlékezünk 

HORVÁTH DÉNES ÉS HORVÁTH IRÉN 

haláluk 5. évfordulóján. Lelkükért az engesztelő szentmise 2019. szeptem-
ber 7-én, reggel 8 órakor lesz megtartva a csíkmadarasi templomban. 

Szeretteik – Csíkmadaras

Fájó szívvel emlékezünk 2017. szeptember 7-ére, 

VARGA ERZSÉBET 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkszentkirály, Marosszentgyörgy, Csíkszentgyörgy

Egymás után múlnak, rohanva az évek,/még mindig fáj, s talán örökre így 
marad./De mindig velünk leszel,/az idő bárhogy is szalad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. szeptember 8-ára, 

LÁSZLÓ DONÁT 
halálának 3 . évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. szeptember 
8-án, este 6 órakor lesz a madéfalvi Római Katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Családja – Madéfalva

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

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 21-ére, 

BOJÉR JÁNOS 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. szeptember 
10-én, este 7 órakor lesz megtartva a csíkdánfalvi templomban. 

Szerettei – Csíkdánfalva

ANTAL DÉNES 

eltávozásának első évfordulóján, lelki üdvéért a megemlékező szentmise 
2019. szeptember 7-én, szombaton 18 órakor lesz megtartva 
a csíkszentmiklósi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Csíkszentmiklós 

Olyan szomorú mindig egyedül lenni,/valakit mindig hiába keresni./
Valakit várni, ki nem jön többé,/valakit szeretni, titokban örökké./
Az idő sem gyógyítja sebeinket,/mert te igazán szerettél bennünket./
Hiába borult rád a temető csendje,/szívünkben élni fogsz mindörökké./
Szerető férj voltál, és drága édesapa,/drága családod nem felejt el soha.

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott,/megpihent két dolgos kéz, 
mely értünk dolgozott./Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/
de szívünkben él és örökre ott marad. 

Emléküket szívünkbe zárva és hálával gondolunk szüleinkre, 
édesanyánkra 

VÉN ERZSÉBET IZABELLA,
aki 2018. szeptember 8-án hunyt el, és édesapánkra,

VÉN IMRE,
aki 2012 július 8-án távozott közüllunk. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk legyen békés!

Fájó szívvel emlékezünk 2003. szeptember 8-ára, 

BOLDIZSÁR LÁSZLÓ 
halálának 16. évfordulóján. 

Az idő múlhat, szállhatnak az évek,/míg élünk, velünk 
lesz szeretett emléked./Isten őrködjön pihenésed felett. 

Szerettei – Székelyudvarhely

El mentél egy végtelen hosszú útra,/melyről vissza nézni 
lehet, de vissza térni soha./Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendesen,/szerény drága lelked nyugodjon békében. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

CSISZÁR MÁRTON 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. szeptember 10-én, 19 órakor lesz a csíkszentmihályi templomban. 
Nehéz-e kő, de nehezebb a bánat,/mely szívére borult az egész családra. 
Emléke legyen áldott! 

Szerettei – Csíkszentmihály

Fájó szívvel emlékezünk 2018. szeptember 7-ére, 

KIS ZOLTÁN 
halálának 1. évfordulóján. 

Maroknyi fény, tengernyi bánat,/mélységes csend marad 
utánad./Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,/
szemünkből a könny naponta kicsordul./Örök mosolyod még most is 
látjuk,/hogy belépj az ajtón, mindig azt várjuk./Idézzük szavaid, tetteid 
emlékét, örökké szeretünk,/soha nem feledünk. 

Szerető családja – Korond

Nyugodj békében, legyen békés álmod,/találj odafent örök 
boldogságot./Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,/melyet türelemmel 
viseltél magadban./De az emlékeddel szívünkben maradtál,/számunkra 
te soha meg nem haltál.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára 2018. szeptember 8-ára, 

ID. ANTAL ANDRÁS 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
szeptember 8-án, vasárnap reggel 9 órakor lesz a csíktaplocai templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ami tőlünk senki el nem vehet./
Tehetetlenek a napok, múlnak a hetek,/szívből szeretünk és nem feledünk 
soha Téged!

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára 
2019. július 29-ére, 

FODOR ISTVÁNNÉ 
szül. Szentes Anna 

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2019. szeptember 9-én 18 órakor lesz a madéfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos férjed, gyerekeid, menyed, vejed, unokáid és dédunokáid – 
Madéfalva

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,/de ha már abban nem, 
legalább a csodában./Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,/nem 
haltál Te meg, csak álmodni mentél.
Hiába omlik rád a sír komor göröngye,/emléked itt marad szívünkben 
örökre./Arany volt szíved, munka az életed,/Isten hívott mert szeretett.

Fájdalommal, de a gondviselő Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
dédnagyapa, após, sógor, apatárs, testvér, rokon, 
koma, keresztapa, jó szomszéd és melegszívű barát, 

GERGELY GYÖRGY 
életének 83., házasságának 60. évében, 2019. szeptember 5-én, 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Megszűnt dobogni 
szerető szíve, örökre megpihent dolgos két keze, mely egész életében 
fáradhatatlanul munkálkodott szeretteiért. Drága halottunkat 
2019. szeptember 7-én, szombaton délután 2 órakor helyezzük örök 
nyugalomra az unitárius egyház szertartása szerint, az abásfalvi 
családi háztól a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Abásfalva

Hallom őt az ő szívét a húrokon,/látom őt, múló idővel az arcomon./
Az ő hitét büszkeség vallanom,/szeretem az emlékét./Még érzem a nap 
fényét,/a szél zúgását is hallom még./A szél hangjában is hallom még. 

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, testvér, após, rokon és jó szomszéd, 

FAZAKAS BÉLA 
életének 57., házasságának 28. évében, 2019. augusztus 
31-én, türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. szeptember 6-án( ma), 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszépvízi ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Csíkszépvíz

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 28-ára,

KOVÁCS TÜNDE 
szül. Barabás 

halálának 6. hetében. 

Keresünk, de nem vagy már sehol,/mégis itt vagy, mindig valahol./Talán 
egy napsugárban, talán a holdfényben./Vagy csillag lettél fenn az égen. 
A megemlékező szentmise szeptember 7-én 18 órától lesz a bethlenfalvi 
római katolikus templomban. 

Szerető családja – Bethlenfalva

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben él, és örökre ott megmarad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. szeptember 8-ára, 

KOSZTI ISTVÁN 
halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkkarcfalva

Nem törődve semmit azzal,/hogy szívünknek fájni fog:/
Jöttek érte s mosolyogva,/vitték el az angyalok!
(Ábrányi Emil)

Fájó szívvel emlékezünk 

BIRÓ ISTVÁN 
halálának 13. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. szeptember 
6-án, este 7 órakor lesz az Újtusnádi Római Katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Újtusnád

Valaki jár a fák hegyén ki gyújtja, s oltja csillagod,
csak az nem fél kit a remény már végképp magára hagyott.
(Kányádi Sándor) 

Fájdalommal megtört szívvel, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, 
nagyapa, dédnagyapa, testvér, rokon, jó barát, 
szomszéd és ismerős,

KOVÁCS MÓZES 
nyugalmazott agrármérnök

életének 90., özvegységének 30. évében 2019. szeptember elsején 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Egész életét 
a család iránti szeretet, a becsületes munka, példamutatás és a szülőföld 
iránti elkötelezettség jellemezte. Drága halottunk földi maradványait 
2019. szeptember 10-én, kedden du. 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház szertartása szerint, a szovátai 
ravatalozóból a családi sírkertbe. Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy 
órával. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Szováta

Fájó szívvel emlékezünk szüleink és testvérünk elhalálozásuk szomorú 
napjaira: 1983. szeptember 6-ára, édesapánk, 

ID. MÁRTON LAJOS 
halálának 36. évfordulóján, 

1999. december 31-ére, édesanyánk 

MÁRTON RÓZÁLIA 
halálának 19. évfordulóján valamint 

2001. április 26-ára, testvérünk 

IFJ. MÁRTON LAJOS 
halálának 17. évfordulóján. 

Emléküket szívünkben megőrizzük. 
Pihenésük legyen csendes, 

emlékük áldott! 

Károly, Zsigmond és Ferenc – Székelyudvarhely, Firtosváralja, 
Székelyszentmihály

Örök álom zárta le drága két szemed,/és pihenni tért 
dolgos két kezed./E földön küzdöttél, de már nem lehet/
odaát a csend ölel át és a szeretet./Szomorú az út, mely 
sírodhoz vezet,/Isten őrködjön pihenésed felett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. szeptember 8-ára,

ID. SUGÁR BÉLA 
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló család – Csíkkarcfalva

Fájó szívvel emlékezünk 2013. szeptember 7-ére,

VASS KÁLMÁN 
halálának 6. évfordulóján. 

Már hat éve keressük az arcod,/már hat éve nem halljuk 
a hangod,/már hat éve fáj minden gondolat,/már hat éve 
hiányod fojtogat./Bármilyen csodás is e világi élet,/pótolni nem tudna 
soha senki téged./Minden kis virágban a mosolyodat látjuk,/jöttödet 
mégis mindhiába várjuk. 

Szerető családja – Székelyudvarhely, Ausztria

Fájó szívvel emlékezünk 1996. szeptember 6-ára, 

BOKOR ÁRPÁD (Öcsi) 

halálának 23. évfordulóján. 

Bús temető csendes susogása,/kijárok oda, ez maradt 
számomra./Odajárok hozzád, amíg erőm enged,/míg 
leteszem én is e nehéz keresztet. 

Bánatos felesége, fia és családja – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 1996. szeptember 6-ára, 

BOKOR ÁRPÁD (Öcsi) 

halálának 23. évfordulóján. 

Bús temető csendes susogása,/kijárok oda, ez maradt 
számomra./Odajárok hozzád, amíg erőm enged,/míg 
leteszem én is e nehéz keresztet. 

Bánatos felesége, fia és családja – Székelyudvarhely

Virágot viszünk egy néma sírra,/de ezzel titeket nem 
hozhatunk vissza./Tudjuk, hogy nem jösztök, de olyan 
jó várni,/hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni./

Míg köztünk voltatok, mi nagyon szerettünk,/
hiányoztok nekünk, soha nem feledünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 

SZENNYES ISTVÁNNÉ 
szül. Erdély Terézia 

halálának 13. évfordulóján és

SZENNYES ISTVÁN 
halálának 17. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes! 

Szeretteik – Maroshévíz, Csíkmenaság, Pottyond

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉKELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK


