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Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 3-ára, 

NORBERT SÁNDOR 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. november 3-án, este 6 órakor lesz a csíkszeredai 
Szent Ágoston templomban. 

Szerettei – Csíkszereda, Brassó
284000

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, 
ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. 
Elvitted a derűt, a meleget, 
csak egy fénysugarat hagytál: az emlékedet. 
Ez a gyertya most érted égjen, 
ki fent laksz már a magas égben. 
Ki vigyázol ránk, onnan fentről,
 s lelkükhöz szólsz a végtelenből. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2009. október 31-ére, 

ÖZV. LÁSZLÓ GÉZÁNÉ 
szül. Antal Juliánna 

halálának 10. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda, Csíkcsicsó
284053

Fájó szívvel emlékezünk 1999. október 6-ára,

SIMÓ MIHÁLY 

halálának 20. évfordulóján. 

Elmentél tőlünk egy végtelen útra, 
melyről csak visszanézni lehet, visszajönni soha. 
Temető csendje ad neked nyugalmat, 
szívünkben emléked örökre megmarad. 

Emléke legyen áldott! 
Szerető családja – Firtosmartonos

283900

Fájó szívvel emlékezünk 2018. október 31-ére, 

TAMÁS ERZSÉBET 
halálának első évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök 
szeretet és megemlékezés. Nyugodjon békében! 

Szerettei – Csíkborzsova
284016

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik részt vettek a drága halottunk, 

DR. CSORDÁS-L. MÁRIA-MAGDOLNA 
fogorvos  

temetésén, sírjára virágot, koszorút helyeztek el, mély 
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a csíksomlyói 
tüdőkórház alkalmazottjainak odaadó törődésért, ápolásért. 

A gyászoló család – Csíkszereda
284060

Amíg éltél szerettünk, amíg élünk nem feledünk! 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2014. október 31-ére 

BIRÓ IRÉN 
szül. Kristály 
halálának 5. évfordulóján.

Csak halk léptekkel, csendesen, 
nem zavarva álmuk, 
szívünkben emlékezve rájuk, 
halk léptekkel, csendesen. 
Mert ott vannak a mindennapokban, 
eszünkbe jutnak egy-egy röpke pillanatban. 
Csak most tudjuk értékelni az egyszer voltat. 
Halljuk szavaikat ... 
Halk léptekkel, csendesen, nem zavarva álmuk.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találd meg odafenn az örök boldogságot! 

Bánatos férje, lánya, unokái Beáta és Alex – Székelyudvarhely
283961

Szenvedő Jézus keresztjéből neked is jutott, 
egy pillanat és megállt a szíved. 
Melyben nem volt más, csak jóság és szeretett, 
Isten hívott, mert nagyon szeretett. 

Fájó szívvel, de a Jóisten akaratát elfogadva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, 
testvér, após, apatárs, rokon, koma és jó szomszéd, 

ID. PÉTER ISTVÁN 

szorgalmas munkás életének 67., házasságának 41. évében, szerető 
szíve 2019. október 29-én, hirtelen megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. október 31-én (ma) 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmiklósi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Köszönjük neked Uram, hogy ő 
a miénk volt és az is marad, mert aki a szerettei szívében él, az nem 
hal meg, csak távol van. Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent 
nevében! 

A gyászoló család – Csíkszentmiklós
284045

Hiába múlik el az élet és múlnak az évek, 
az emlékek örökké élnek s míg élünk, őrizzük őket. 

Fájó szívvel emlékezünk szüleimre, 2010. október 31-ére, 

SÁNDULY MÁRTONNÉ 
szül. Szász Ilona 

halálának 9., 
valamint 2002. november 24-ére, 

SÁNDULY MÁRTON 
halálának 17. évfordulóján. 

Nyugodjanak békében! 
Leányuk, két unokájuk és azok családjai – Székelyudvarhely

283982

Mintha megint hallanám utolsó sóhaját, 
nap mint nap látnám meggyötört arcát. 
Mintha érezném lefutó könnycseppjét, 
megfáradt, megtört testén. 
Remélem megpihen, remélem nem fáj, 
nyugodjál békében drága jó édesanyám. 

Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 
2013. október 31-ére, 

ANDRÁS MATILD 
(Matyó) 
nyug. cukrász 

halálának 6. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2019. november 20-án reggel 7.30 órakor lesz a csíktaplocai 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
284046

Szomorúan emlékezünk volt szomszédunk 

SALAMON JENŐ 

halálának 1. évfordulóján. 

Hiába múlik el az élet 
Az emlékek örökké élnek, 
S amíg élünk őrizzük őket. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 
A Rózsa utcai szomszédok – Székelyudvarhely

283879

faág lennék 
melyre fészket raknál 

rajta lombkorona 
égnek könnyétől ne ázzál 

hangszál lennék 
mely szívedből szólna 

körülötted csend 
mely lelked örökké hallgatja

de tavaszod lennék 
mely méhedben bimbózna 

karodban virág 
mely csodádtól nyílna 

tüzed lennék 
melyben mindig lobognál 

benne szikra 
ki soha ne aludjál 
de gyertyád lettem 

mely félek csonkig ég 
elfolyó viaszban 

megdermedt emlék

Fájó szívvel emlékezünk 

ID. SZÖKŐ GYÖRGY 
és 

NYÁRÁDI CSABA 
halálának évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik – Csíkszereda

284055

Fájó szívvel emlékezünk 2015. október 31-ére,

TAKÁCS MENYHÁRT JÁNOS 

halálának 4. évfordulóján. 

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, 
az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. 

Szerettei – Székelyudvarhely
284027

Ott pihennek ők, ahol nem fáj semmi, 
nyugalmukat nem zavarja senki. 

Jóságos szívük, fáradt testük pihen a föld alatt, 
a Jóisten adjon örök nyugalmat. 

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyám, 

ID. HORVÁTH FERENCZNÉ 
szül. Sánta Erzsébet 

halálának 29.,
és testvéremnek 

HORVÁTH MIHÁLY 
halálának 37. évfordulóján. 

Nyugodjanak békében! 
Szerettei – Csíkszentsimon, Csíkszentimre, 

Csíkszereda, Geréd család
284050

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy 

ÖZV. ZONGOR DOMOKOSNÉ 
szül. Zongor Vilma 

életének 90. évében csendesen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2019. október 31-én 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra az agyagfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Agyagfalva
284031

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




