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Elfáradtam, megpihenni hozzád megyek Istenem!

Szomorúan tudatjuk, hogy, 

GOTHÁRD VILMA 
életének 83. évében, 2020. január 6-án csendesen elhunyt. Temetése 
2020. január 18-án 11 órakor lesz a Kalász negyedi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Búcsúzik: Ildikó és a szomszédok – Csíkszereda
285327

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagytata, 

MAROSI ZOLTÁN 
életének 78. évében, 2020. január 16-án visszaadta lelkét 
teremtőjének. Temetése 2020. január 18-án 13 órakor lesz a Kalász 
negyedi temetőben. Nyugalma legyen csendes Emléke áldott 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
285331

Mély fájdalommal emlékezünk 2007. január 18-ára,

ÖZV. SZABÓ GYULÁNÉ 
szül. Varga Irma 

halálának 13. évfordulóján. 
Szerettei – Székelyudvarhely, Budapest

285242

Ha lelkünkben lehull egy csillag, nyomában égő seb fakad,/
de vér-rubintól fényes útja örökre fáj a fény alatt.
(Wass Albert) 

Fájó szívvel emlékezünk 2000. január 18-ára, 

MÁTÉ FERENC 
halálának 20. évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök 
szeretet és megemlékezés. 

Szerettei – Lázárfalva, Los Angeles
285293

Január volt, mikor életed véget ért,/bánatot ránk hagyva örökre 
elmentél./Negyedik éve már, hogy örökre itt hagytál,/drága 
emlékeddel szívünkben maradtál./Számunkra sosem leszel halott,/
örökké élni fogsz, mint a csillagok./Az idő elmúlhat, szállhatnak 
az évek,/míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 

Fájó szível emlékezünk 2016. január 18-ára, 

AMBRUS ZOLTÁN 
halálának 4. évfordulóján és 

PORTIK ILONA 
halálának 12. évfordulóján. 

Lelkükért az engesztelő szentmise január 18-án 17 órakor lesz 
megtartva a kászonújfalvi templomban. Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes! 

Szeretteik – Kászonújfalu, Csíkcsatószeg
285300

Várjuk, míg élünk, várjuk őt,/hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt./
Aztán a valóság ránk szakad,/lelkünk tovább fáj a kín alatt./
Kiáltanánk, hogy Ő is hallja odaát,/hol vagy gyermekünk, 
testvérünk? Nélküled üres a világ./Várunk, ha nem jössz, mert nem 
jöhetsz,/mi megyünk hozzád, ott leszünk veled. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2008. január 17-ére, 

ISTVÁN TIBOR 
halálának 12. évfordulóján. 

Szerető szüleid, testvéreid és családjaik – Fenyőkút
285329

Lecsukott szemmel még látom a lelkét,/ki mellettem 
ül és nékem mesél .../Nem maradt utánad más, 
csak az emlék,/örökké szeretlek, bárhol legyél!

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 
2008. január 17-ére, 

ISTVÁN TIBOR 
halálának 12. évfordulóján. 

Bánatos kislánya Niki és családja – Fenyőkút
285330

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2015. január 19-ére, 

ÖZV. SZILÁGYI ÁRPÁDNÉ 
szül. Farkas Irén 

halálának 5. évfordulóján. 

Ezen a napon minden más,/újra mélyen érint meg a gyász./
Kicsordul könnyünk, állva sírodnál,/mélységes fájdalom, hogy örökre 
itt hagytál./Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt,/semmi mást 
nem akart ő, csak élni még./Szívünkben tovább élsz, emléked nem 
száll tova,/mert akit nagyon szerettünk, nem hal meg soha.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Bánatos lányai: Irénke és Erzsike, vejei, unokái és dédunokái – 

Etéd, Székelyudvarhely
285271

Emlékezzetek s kérlek, ne felejtsetek./Emlékezzetek 
és a végen túl is szeressetek./Emlékezzetek s akkor 
talán örökre veletek lehetek. 

Fájó szívvel emlékezem életem legszomorúbb 
napjára, 2004. január 18-ára drága fi am, 

MIKE CSABA 
halálának 16. évfordulóján. Aki szeretett és őt is szerették, nem halt 
meg, élni fog örökké. Úgy voltál jó, ahogy voltál, bárcsak lennél, 
bárcsak volnál! Nyugodj békében, Csabám! 

Haláláig gyászoló édesanyád és testvéred – Székelyudvarhely
285274

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel./Míg köztünk voltál mi nagyon szerettünk,/
hiányzol nekünk, soha nem feledünk./S bennünk él egy arc, egy 
végtelen szeretet,/amit tőlünk soha senki el nem vehet./Telhetnek 
hónapok, múlhatnak évek,/szívből szeretünk s nem feledünk Téged.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, anyós, anyatárs, rokon, szomszéd 
és jó ismerős,

ÖZV. TEKERES ÁRONNÉ 
szül. Péter Anna 

életének 81., özvegységének 5. évében, 2020. január 15-én 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat 2020. január 17-én, du. 2 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház szertartása szerint, a belvárosi 
református 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
285314

Elmentél hívtak a távoli fények,/utadon szívünk egy darabja kísér./
Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy,/mert szeretetünk oly 
végtelen nagy./Akit szeretünk, azt soha nem feledjük el. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. január 17-ére, 

IFJ. PÉTER SÁNDOR 
halálának 2. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2020. január 20-án 18 órakor lesz 
a csíkzsögödi templomban. Emlék legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Bánatos felesége, gyermekei, unokái – Csíkszereda
285291

Ha fejfád mellett ég a gyertya, látjuk benne arcod./Oda föntről-mesz-
szeségből, karod felénk nyújtod./Vigyázol ránk, most is tudjuk, 
ugyanúgy, mint régen./Drága jó Édesanyám, sosem feledünk téged! 

Fájó szívvel emlékezünk 2006. január 18-ára, 
drága jó édesanyám, 

PÉTER MAGDOLNA
szül. Orbay 

halálának 14. évfordulóján. Csendes álma fölött 
őrködjön az örök szeretet és emlékezés. Nyugodjon békében! 

Lányod és családja – Csíksomlyó
285285

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott,/pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott./De Te számunkra sosem 
leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

MÁTYÁS-BARTA GYULA 
halálának 3. évfordulóján. A lelkéért az engesztelő szentmise január 
18-án, szombaton reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai Szent-Kereszt- 
templomban. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet! 
Legyen Istentől áldott a pihenése! 

Szerettei – Csíkszereda, Csíkszentmárton
285317

Múlhatnak órák, napok, hónapok,/a mi szívünkben nem enyhül soha 
a fájdalom./Csak az hal meg, kit elfelednek,/örökké él, akit igazán 
szeretnek. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára 2019. július 17-ére, 

GYÖRGY MÁRIA 
(Micike) 

halálának 6. hónapján. Akik ismerték és szerették 
gondoljanak Rá kegyelettel, áldozzanak egy percet az emlékére. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

Bánatos férjed, gyermekeid családjaikkal – Csíkcsekefalva
285290

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,/elváltál azoktól,
akiket szerettél./Istennek országa lett a te hazád,/
nyugodj békében drága Édesapánk.

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

GEGŐ TIBOR BÁLINT 
szerető szíve szorgalmas, munkás életének 65., házasságának 38. 
évében, 2020. január 15-én, megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. január 18-án 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Fáradt testednek adjon csendes nyugalmat az áldott anyaföld. 
Nyugodjál békében! 

A gyászoló család – Csíktaploca
285328

Kegyelettel emlékezünk, 

EGYED FERENC 
halálának 16. évfordulóján. Lelki üdvéért 
az engesztelő szentmise 2020. január 17-én, ma este 
18 órakor lesz a Csíksomlyói Kegytemplomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíksomlyó
285320

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/amit tőlünk soha senki 
el nem vehet./Ott pihen már ő, ahol nem fáj semmi, /köszönjük jó 
Atyánk, hogy ő volt a mi drága édesanyánk. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2004. január 17-ére, 

ID. DÉNES IGNÁCNÉ 
szül. Sipos Lujza 

halálának 16. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Fia István és családja – Csíkmenaság

285289

Apám sírjánál eltörpül az élet,/eljöttem hát ismét, imádkozom Érted./
Sírodon a virágok emléked éltetik,/talán a lelkem is megnyugszik egy 
kicsit./Várnám, hogy megszólalj ékesen, mint régen,/de nem fogja 
hallani gyarló földi létem./Keserű sós könnyek folynak le arcomon,/
ökölnyi gombócok szorongatják torkom./Lepörögnek előttem az 
együtt töltött évek,/de kár, hogy már elmúlt kegyetlen az élet./
Apám sírjánál kicsit az idő is megáll,/tétován rám tekint s csendben 
odébbáll./Majd megszólal egy harangszó, megtöri a csendet,/imára 
szólít fel minden hívő embert./Én közben búcsúzok, vár reám az élet,/
most már elmegyek, itt kell hagyni téged./Elröpül az élet, de úgy élek 
reményben,/találkozunk Mi még odafenn a mennyben. 

Fájó szívvel emlékezünk 1998. január 19-ére, 

ID. DARÓ ANDRÁS 
halálának 22. évfordulóján. Lelkéért 
az engesztelő szentmise 2020. január 19-én 
18 órakor lesz a Szent-Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló család – Csíkszereda
285324

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

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel 
emlékezünk 2019. november 23-ára, 

BARABÁS MÁRIA MAGDOLNA 
halálának 8. hetén. Az engesztelő szentmise 2020. január 20-án, 
reggel 7.30 órakor lesz a csíktaplocai templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
285301

Fájó szívvel emlékezünk 
2005. január 17-ére, 

AMBRUS KLÁRA 
nyugalmazott tanítónő 

halálának 15. évfordulóján. 
Emlékét szívünkben őrizzük. 

Testvére László, sógornője Piroska – Csíkszereda
285302
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