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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

LENGYEL LÁSZLÓ 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
284283

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak árnyak, álmok, évek!
(Juhász Gyula) 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 15-ére, 

KRISTÓ BORBÁLA 
halálának első évfordulóján. Nyugodjál békében! 

Szerettei – Csíkszereda
284295

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

KERESZTES JOLÁN 
temetésén részt vettek, sírjára virágot és koszorút helyeztek, segítséget nyúj-
tottak, és mély fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család
284311

Fájó szívvel emlékezünk 

BIRTALAN MIHÁLY 
halálának 1. évfordulóján. 
Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik,/a fájdalmat csak 
az élők érzik./Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz 
a szem,/hanem amelyet a szívünkben hordunk egy életen át, 
csendesen. 

Szerető családja – Székelyudvarhely
284147

Fájó szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, 
édesapa, gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, keresztszülő, 
rokon, szomszéd és jó barát,  

KERESZTES CSONGOR 
szerető szíve életének 48. évében 2019. november 12-én 
türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni, és visszaadta lelkét  
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2019. november 16-án 11 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalasz negyedi temetőbe. 

A gyászoló felesége és két fia – Csíkszereda
284325

Ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen. 

Fájó szívvel, szomorú lélekkel emlékezünk, 

NAGY ÉVA-MÁRIA 
szül. Györgypál 
halálának 3., valamint 

NAGY ANTAL 
halálának 4. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Gyászoló szeretteik284309

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 15-ére,

PÁLFI ANDRÁS 
halálának 4. évfordulóján valamint 

1992. november 8-ára,

PÁLFI ÁKOSNÉ 
szül. Illyés Erzsébet 

halálának 27. évfordulóján. 

Szívünkben tovább éltek, emléketek nem száll tova,/mert akit nagyon 
szeretünk, nem hal meg soha./Édes jó Istenem, öleld őket helyettünk,/csak te 

tudod, mennyire szerettük. Nyugodjatok békében! 
Szeretteik – Székelyudvarhely, Budapest, Reisach

284125

Tudjuk, hogy nem jöhetsz, de mégis jó várni,/hazudni kell 
a szívnek, hogy ne tudjon fájni./De a szívet, ha bánat érte,/
fájdalmának talán soha nem lesz vége./Csak az tudja mi az 
igazi fájdalom,/kinek gyermekét fedi a sírhalom. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. november 17-ére, 

LÁSZLÓ ANDRÁS 
halálának 8. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. A megemlékező szentmise 2019. november 22-én délután 5 órakor 
lesz a csobotfalvi Szent Péter és Pál-templomban. 

Bánatos szülei és testvérei – Csíksomlyó
284319

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
(Juhász Gyula) 

Szomorúan emlékezünk 2007. november 15-ére, 

SZŐCS ROZÁLIA ILDIKÓ 
szül. Illyés 

halálának 12. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. 
november 17-én, vasárnap 18 órakor lesz a Kalász negyedi 
Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
284280

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

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 
2014. november 16-ára, 

RAJZ ATTILA (TILU) 
halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. november 26-án 
18 órakor lesz a Csíksomlyói Kegytemplomban. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet az Ő emlékére. 

Szerettei – Csíkszereda
284306

Egy könnycsepp a szemünkben érted él,/egy gyertya 
a sírodon érted ég./Egy fénykép, mely őrzi emléked, a bánat,/
a fájdalom örökre megmarad./Mindig velünk leszel az idő 
bárhogy is szalad. 

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

HORVÁTH FERENC 
halálának 2. évfordulóján. Könnyű legyen a hant, mely fáradt testedet fedi 
a csíki fenyvesek aljában. Nyugodj békében! 
Szerető családod: feleséged Annuska, gyermekeid és unokáid –Csíkszereda

284256

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha,/kit lelkünkben érzünk, 
nem hagy el soha./Nem múlik el nap most sem nélküled,/
szívünkben örökre ott van a te helyed. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 14-ére, 

ID. CSEDŐ ANDRÁS 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. november 
16-án reggel 7.30 órakor lesz a csíkbánkfalvi Szent János kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló szerettei – Csíkbánkfalva
284291

Elment tőlünk mint a lenyugvó nap,/De szívünkben él és örökre itt marad.
(Reményik Sándor) 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó férj‚ édesapa, testvér, após, 
apatárs, rokon, koma, keresztapa, szomszéd és jó ismerős, 

RADU MIHAI (MISI) 
nyug. autóbuszvezető 

életének 69., házasságának 43. évében, 2019. november 14-én, reggel 
9 órakor, rövid szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Szeretett halottunkat 2019. november 16-án, szombaton 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Az imádkozó a Szent Ágoston-templom kápolnájában lesz november 15-én 17 
órakor. Emléke legyen áldott,nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda

Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,/melyet türelemmel viseltél magadban./
Hiányodat elviselni nagyon nehéz,/örökre megmarad szívünkben az emlékezés. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, 
anyós, rokon és jó szomszéd, 

ÖZV. LAKATOS VINCÉNÉ 
szül. Benkje Veronika 

életének 83., özvegységének 7. évében türelemmel viselt betegség után, 
szerető szíve 2019. november 14-én, csütörtökön hajnali 6 órakor megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2019. november 16-án, szomba-
ton délelőtt 9 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmihályi ravatalo-
zóból a helyi temetőbe. Nyugodjál békében, az Úr Jézus szent nevében! 

A gyászoló család – Csíkszentmihály
284326

Betegségben is türelmes voltál,/fájdalmadban is csak 
hallgattál./Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,/nem 
haltál te meg csak álmodni mentél. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. október 4-ére, 

HADNAGY DÉNES 
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2019. november 
16-án, este 6 órakor lesz a csíkkozmási templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Szerető családja – Csíkkozmás
284287

Volt egy hang, egy mosolygós arc,/életed munka volt és 
harc./Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,/elváltál 
azoktól, akiket szerettél./Amikor már nem bírtad, mert 
nagyon fájt minden,/akkor csendesen és váratlanul 
átölelt az Isten. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, 
gyermek, testvér, meny, sógornő, komaasszony, rokon, barát és jó szomszéd, 

VRÂNCEAN SZABOLCSNÉ 
szül. Székely Éva 

szerető szíve életének 38., házasságának 13. évében, 2019. november 13-án 
éjjel 1 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2019. november 16-án 
délelőtt 10 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkrákosi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Meggyötört szívvel búcsúzunk Tőled! Soha nem feledünk, 
szívünkben és gondolatainkban mindig élni fogsz. Isten veled!
Uram, Istenem, rád emelem szemem,/hozzád menekülök, ne engedd elveszni 
lelkem! (140. Zsoltár 8.) 
Nyugodjon békében, az Úr Jézus szent nevében! 

A gyászoló család – Csíkrákos
284312

Suhanva száll az élet tova,/ami elmúlt nem jön vissza soha./
Bár lassan mindent elvesztünk,/de lesz akit örökké szeretünk. 

Fájó szívvel emlékezünk drága halottainkra, 

VÁGÁSSY JULIÁNNA 
halálának évfordulóján, és 

VÁGÁSSY JÓZSEF 
születés és névnapján. 

A megemlékező szentmise 
2019. november 16-án, szombaton reggel 7.30 órakor lesz a csíktaplocai 

templomban. Emlékük legyen áldott nyugalmuk csendes! 
Szeretteik – Csíktaploca

284328

Szenvedni annyi, mint diadalt aratni:/óh hány éles vasnak 
kell rajtunk faragni,/míg méltók nem leszünk, hogy 
az Ég királya/beállítson majdan szobros csarnokába.
(Babits Mihály) 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, 
nagytata, após, apatárs, testvér, koma, 
rokon és jó szomszéd, 

TIMÁR BÉLA 
életének 57., házasságának 35. évében méltósággal viselt, hosszas betegség 
után 2019. november 13-án nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait 2019. november 17-én vasárnap, délután 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmiklósi ravatalozóból 
a helyi temetőbe.  Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszentmiklós
284327

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉKMEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2006. november 17-ére, 

DÉNES ATTILA (ATOM) 
halálának 13. évfordulóján. 

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik,/a fájdalmat csak az 
élők érzik./Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem,/hanem amelyet a 
szívünkben hordunk egy életen át csendesen. 

Szerettei – Székelyudvarhely
284317

Csak az élet az , ami hamar elszalad,/de kedves, szép emlékük örökre 
megmarad./Drága szüleink hiánya, egy örökös fájdalom,/földi jóságukat 
kísérje mennyei jutalom. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

SZÁNTÓ LŐRINC 
halálának 18., és 

SZÁNTÓ IDA 
halálának 19. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Gyermekeik284316

Emlékszem a napra, mikor megismertelek téged,/átöleltél 
csendesen, megtöltötted a szívem./Gyorsan szállt az idő 
egyre szebb volt minden,/nem tudhattam akkor, hogy a sors 
kegyetlen./Elvette tőlem azt, ami fontos volt nekem,/szomorú 
és bánatos azóta a szívem. 

Fájdalomtól megtört szívvel gondolok életem legszomorúbb 
napjára 2007. november 17-ére drága férjem, 

BALÁZSI JÓZSEF 
halálának 12. évfordulóján. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

Bánatos özvegye Erzsike – Csíkszereda284281

Fájó szívvel emlékezünk 2014. november 15-ére,

SZOLGA ALBERT 
halálának 5. évfordulóján. 
Fáradt szívünk hangosan dobog,/emléke árnya, még mindig 
itt lobog./Szél hozta húrokon, felsír egy dal,/minden ritmusa 
szívünkbe mar./Megfáradt szívünk hangosan dobog érte, ki 
hiányzik nagyon,/kit az idő múlásával feledni nem tudunk. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Szerettei – Székelyudvarhely, Oklánd284260




