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Elmondunk egy imát, 
s meggyújtunk egy gyertyát. 
Lángja apró, mégis meleget ád, 
e kis láng legyen a mi üzenetünk neked, 
mely örök fénybe emeli eltávozott lelked. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 13-ára, 

ÖZV. GÁLL TAMÁSNÉ 
szül. Czikó Berta 

halálának 4. évfordulóján. Csendes pihenése fölött őrködjön az örök 
szeretet és megemlékezés. 

Gyászoló szerettei – Csíkmenaság
284801

Csendesen osont a halál, 
nem hívta senki mégis rád talált. 
Jött vele könny és fájdalom, 
bíbor szín téli hajnalon. 

Fájdalommal emlékezünk, 

FERENCZ LÁSZLÓ 

halálának 6. évfordulóján. Akik ismerték és szerették mondjanak 
egy imát érette. 

Gyászoló szerettei – Csíkjenőfalva
284812

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Egy a reményünk mely éltet, és vezet, 
hogy egyszer még találkozunk veled. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

KORODI PÁL 
nyugalmazott molnár 

halálának 16. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíksomlyó

284788

Fájó szívvel emlékezünk, szeretett édesanyánk, 

ANTAL ERZSÉBET 
halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2019. december 14-én 
17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkkarcfalva
284803

Szomorú szívvel emlékezünk édesapámra, a néhai 

SZŐLLŐSI FERENC 

halálának 38. évfordulóján és édesanyámra halálának 
3. évfordulóján. Emléküket örökre megőrizzük. 

Ti már ott vagytok, ahol nincs fájdalom, 
sírotokra szálljon áldás és nyugalom. 
Álmaitok a mennyben legyenek csendesek, 
a Jóisten őrködjön pihenésetek felett. 

Szeretteik – Csíkszentmiklós, Csíkszépvíz
284806

Elment csendesen, zajtalan, 
mosolygós arca némán hallgatag. 
Elmúlt, sivár, üres lett helye, 
az élet derűje is elszállott vele. 
Utána sóhaj, égő könny fakadt, 
mint árny csupán, az emléke maradt. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. december 13-ára,

BAKK KÁLMÁN 

halálának 1. évfordulóján. Távozása nagy űrt hagyott a szívünkben, 
de emléke örökké élni fog. Nyugodjon békében! 

Szerettei – Székelyudvarhely
284659

Örök hiányát, szeretetét és emlékét szívünkbe 
zárva emlékezünk december 14-ére, 

ID. FEKETE JÓZSEF 
halálának 25. évfordulóján. 

Emléke él és élni fog, 
míg az én szívem e földön dobog. 
Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját, 
s minden gesztusát. 
Őrzöm a mozdulatait, 
mely bennem él, mind a mai napig. 
Őrzöm a felém követelt gondolatait, 
a nekem elsuttogott szavait. 
Mert nem hal meg ő, még mindig él nekem, 
csak messze távozott, hol meg nem érinthetem.

Özvegye, lányai és családjaik – Csíklázárfalva
284807

Istenem, súgd meg neki halkan, 
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam! 
Álmomban keressen meg engem, 
még egyszer hadd lássam, hadd öleljem! 
Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat, 
csak hadd lássam még egyszer drága Apukámat! 
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom, 
súgd meg neki halkan, 
hogy nagyon szeretem, és én minden nap várom! 

Fájó szívvel emlékezünk 
2004. december 13-ára,

MÁTYUS LAJOS 

halálának 15. évfordulóján.

A víz szalad, a kő marad, a kő marad. 
Családja – Székelyudvarhely

284815

Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, 
találd meg odafent az örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

SZENNYES BORBÁLA 
halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család
284802

Virágeső sűrűjében pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobbant családjáért, messze vitted, Istenem. 
Telnek a hónapok, múlnak az évek, 
de mi örökké szeretünk, nem feledünk téged! 

Fájó szívvel emlékezünk 
2008. december 13-ára,

MÁRTON LAJOS 

halálának 11. évfordulóján. 
Szerető családja – Zetelaka

284782

A szó, ha olykor fájdalommal szállhat, 
nem ajkakon, lelkekben bont szárnyat. 
Nincs annyi könny, mely méltán elsirat, 
a viszontlátás nyújt nekünk vigaszt. 

Fájdalommal emlékezünk 2008. december 14-ére,

SZÉCSI LEVENTE 

halálának 11. évfordulóján. 
Bánatos szülei, testvérei és sógorai – Székelyudvarhely

284800

Ne állj meg sírva nyughelyem előtt, 
ne hidd, hogy alszom, hisz ott sem vagyok. 
A halkan fúvó szellőben találsz meg és a hóban, 
mely gyémántként ragyog. 

Fájdalommal emlékezünk 2009. december 12-ére, 
életünk legszomorúbb napjára, 
amikor az élni akaró, szeretett lányunkat, 

SZÁSZ EMESÉT 

(1974-2009) oly fi atalon elragadta tőlünk a kegyetlen halál. 
Fájó szívünk fel-felzokog érted, mindig szeretünk, nem feledünk 
téged, így emlékezünk halálod 10. évfordulóján! 

Édesapja, testvére és annak családja – Székelyudvarhely
284744

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

KAJTÁR JOACHIM 
halálának 13. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

Gyászoló család – Csíkkarcfalva, Csíksomlyó
284785

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
(Juhász Gyula) 
Szívünkben örökre ott van a Te helyed! 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2009. december 15-ére, 

BARDÓCZ BRIGITTA 
szül. István 

halálának 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. december 14-én, szombaton reggel 7.00 órakor lesz a Szent-
Kereszt-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja
284813

...Most felnézek és kinyitom az eget még egy percre, 
hogy elmondjam Neked, hogy megnyugtassalak. 
Nem vagyok árva, mert itt vagy velem a lelkembe zárva, 
s most én őrizlek, védelek, 
míg felettem, is elszállnak a hűtlen évek. 
S mielőtt bezárulna az ég, még két szót felkiáltanék, 
mit ritkán mondtam, azután elengedlek: szeretlek! 

Halálának első évfordulóján emlékezünk, 

ANTAL ALBERTRA. 

A megemlékező szentmise 2019. december 14-én, reggel, 7.15 órakor 
lesz a csíkmadarasi templomban. Emléke szívünkben örökké élni fog. 

Szerettei – Csíkmadaras
284814

Dolgos életetekért köszönetet mondunk, 
sírotok felett fejet hajtva imádságba fogunk. 

Leperegnek emlékeink, mint homokóra, csendben, 
Isten oltalmában nyugodjatok békességben. 

Fájó szívvel emlékezünk 2003. december 13-ára, 

LUKÁCS MAGDOLNA 
halálának 16. és 

LUKÁCS MIHÁLY 
halálának 36. évfordulóján. 

Nyugodjatok békében! 
Lányuk, Regina és unokáik

284804

Két éve, hogy életed véget ért, 
bánatot ránk hagyva örökre elmentél. 
Nem múlik el nap így sem nélküled, 
szívünkben örökké ott van a te helyed. 
Ott vagy most már, ahol senki nem lát, 
ott vagy most már, ahol semmi sem fáj. 
Gondolatban a sírodnál suttogom a neved, 
gondolatban a sírodnál megfogom a kezed. 
S ha majd én is egyszer lecsukom a szemem, 
ne fájjon már semmi, csak te leszel ott velem. 
Ne sírjon az, aki nem jöhet még velem, 
mert aki utánam jön, annak majd én nyújtom a kezem. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 12-ére, 

DARÓ GÁBOR 
halálának 2. évfordulóján. 

Szerettei – Csíkmenaság-Újfalú
284816
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Számunkra Te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét, áldd meg Atyánk 
s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesapánk.

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, 
megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott. 
Elment tőlünk, mint lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökké ottmarad.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, 
rokon, szomszéd és jó ismerős,

AMBRUS JÁNOS
nyugalmazott biztosítási felügyelő

életének 89., házasságának 59. évében, 2019. december 8-án 
csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2019. december 13-án 
du. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. Kérjük 
a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
284778




