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Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatom, hogy a szeretett testvéreim, 

VITOS MÁRIA 
életének 65., évében 

VITOS ZSOFIA-ROZÁLIA 
életének 61., évében tragikus hirtelenséggel elhunytak. 
Drága halottaink földi maradványait 2020. március 14-én, 10-órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a zsögödi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétüket fejezzék ki egy főhajtással. Nyugodjanak békességben! 

Gyászoló testvérük, Hajni és gyermekei

,,Életünknek egén fénylő csillag voltál,
itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál. 
Most, hogy már kialudt az az áldott fényed,
pótolhatatlan lesz a Te drága lényed.”
Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető feleség, 
jó édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, 
testvér, rokon 

ALBERT MAGDOLNA, szül. Farkas
életének 83. évében rövid szenvedés után 2020. március 10-én szíve 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait március 14-
én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkkarcfalvi ravatalozó-
ból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család

Ő már ott van , ahol nincs fájdalom,
emlékét őrizze béke és nyugalom!
Fájó szívvel emlékezünk 2011. március 12-ére 

NICUSAN JULIÁNNA, szül. Salamon Juliánna
halálának 9. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise ma, 2020. március 13-án, 18-órakor lesz 
a Millenium templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda

„Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok 
veletek vagyok. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Fájó szívvel emlékezünk 2019. március 13-ára 

ONIKA SAVETA (BÖZSIKE)
halálának 1. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda

Fájó szívvel emlékezünk 2010. március 15-ére, 

SÁNDOR ANNA (ANNUS)
halálának 10. évfordulóján. Imádtad családod, 
mindenkit szerettél, az volt boldogságod, ha örö-
met szereztél. Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, 
annyira féltettünk, de legyőzött a halál.

Szerettei – Székelyudvarhely

Téged elfeledni soha nem lehet, sajnos,
meg kell tanulnunk élni nélküled. Lehet,
hogy nélküled is eljön a tavasz, de bármilyen szép 
is, többé már nem lesz ugyanaz.
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emléke-
zünk édesanyánkra,

SZÉKELY KATALINRA,
halálának 6. évfordulóján. Megint hazaindulunk nemsokára, nagy 
néma csend borul a kis szobára. Üres, kihalt lett, az ajtaja zárt, 
nincs már ott, aki eddig haza várt. Hozzád már csak a temetőbe 
megyünk, néma sírodra virágot viszünk. A fájdalmat leírni nem 
lehet, csak letörölni az érted hullatott könnyeket.

Szerető családja – Máréfalva, Székelyszentlélek, Fenyéd

„Csak az a sok emlék ne volna!
Miktől nyugodni nem lehet ... Mik őt mindig elénk 
idézik ... és felszakítják a sebet ...„ (Nadányi Zoltán)
Fájdalommal emlékezünk

SÁNDOR BARNA
halálának 9. évfordulóján.
Emlékedet egy életen át őrzik szeretteid – Zetelaka

Ahová mentél, nincsen visszaút, örök a hosszú álom, 
s végtelen az út. Az emléked csupán, mi itt maradt 
nekünk, míg élünk, a szívünkben őrizzük s így itt 
leszel velünk.
Szomorú szívvel emlékezünk 2008. március 15-ére 

SZÁSZ ENDRE
halálának 12. évfordulóján. Drága emléke mindig élni 
fog a szívünkben.

Szerető családja – Székelyudvarhely

Az igaz ember elmegy, de fénye itt marad.
Egy éve távozott el az élők sorából lakótársunk,

MIKLÓS SILVIA,
akihez legtöbbünknek 50 éves ismeretség, jó szomszédság, barátság 
fűzött. Egy igazi humánus érzelmű, mindig segítőkész, optimista 
emberrel lett szegényebb közösségünk. Hiányát naponta érezzük 
legközelebbi szomszédasszonyai, akik nagyon szerettük őt. Nyu-
godjál békében Silvia!

Szép emlékét kegyelettel őrizzük, a Szegfű bejárat 3. számú 
tömbház lakói – Székelyudvarhely

Köszönjük , hogy éltél és minket szerettél, nem haltál 
meg, csak álmodni mentél. Bennünk örökké élsz,
egy életen át, és hisszük, hogy fentről vigyázol ránk.
Örök hiányát, szeretetét és emlékét szívünkbe 
zárva emlékezünk 1998. március 15-re

BALÁZS MÁRIA, szül. Varga
halálának 22. évfordulóján. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott! 

Szerettei, családtagok – Csíkszereda

„Ott pihen már ő, ahol nem fáj semmi, nyugalmát 
nem zavarja senki. Megtört fáradt teste pihen
a föld alatt, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat. 
Emléke szívünkben örökké megmarad!”
Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 14-ére

GYŰJTŐ ILONA
halálának 3. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2020. március 14-én, 18-órakor lesz a csíkszeredai Szent 
Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkszereda

Ők már ott vannak, ahol nincs fájdalom,
sírjukra szálljon áldás és nyugalom.
Fájó szívvel emlékezünk március 13-án

BARA ANDRÁS halálának 26., neje

MÁRTON REGINA halálának 40.
és gyermekünk

BARA MÁRTON
halálának 6. évfordulóján. Nyugodjanak békességben.

Szerettei – Csíkjenőfalva és Csíkdánfalva

„Ha elszáll egy lélek az égre, odafenn egy új csillag 
éled. Gyönyörű fénnyel szépen ragyog, jelzi,
hogy többen lettek az angyalok! Csillagok közt te
a legfényesebb lettél,angyali mosolyod nem ragyog 
rám többé.”
Fájó szívvel emlékünk március 10-ére, a szeretett 
édesanya,

TÁNCZOS GIZELLA
halálának 1. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. március 
14- én, 7,30 órakor lesz a csíkszentkirályi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei – Csíkszentkirály

Ezernyi emlék, mely nyomott hagyott bennünk,
sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz
szemünk. Köszönjük, hogy voltál nekünk!
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2014. 
március 14-ére

DEÁK DÉNES
halálának 6. évfordulóján. Az érte mondott megemlékező szentmise 
2020. március 14-én, 17- órakor lesz a szépvízi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Szépvíz

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
Emlékét őrizze béke és nyugalom!
Fájó szívvel emlékezünk 2009. március 13-ára, 

FÜLÖP ANTAL
halálának 11. évfordulóján. Áldott emlékét 
szívünkbe zárjuk. Áldott legyen a föld, hol fáradt 
tested pihen!

Szeretteid

Fájó szívvel emlékezünk 2020 .március 14-én 

KOPACZ BÁLINT
halálának 22. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei

„Istenem, súgd meg neki halkan, álmában keressen 
fel minket, még egyszer hadd lássuk, hadd öleljük. 
Nem szólnék, de mélyen gyötör a bánat, csak hadd 
láthassunk téged, gyermekünk. Ez lenne a legszebb 
álmunk, és minden nap hazavárunk!” 
Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 14-ére, 
mikor a kegyetlen halál elszakított téged,

PRÉDA ERIKA, szül. Kurta
halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. április 
4-én, reggel 8-órakor lesz megtartva a Mindszenti templomba. 
Nyugodjál békében!

A gyászoló család – Csíkszentimre, Mindszent

Elmentél tőlünk egy csendes alkonyon, búcsúzni, 
köszönni nem volt alkalom. Három éve már, hogy 
örökre itt hagytál, de drága emlékeddel szívünkben 
maradtál. Egy szál virág, egy gyertyaláng, egy
fénykép, melyről mosolyogsz ránk... Hiányzik egy 
érzés, egy szó, egy élet, hiányzik minden, mi körülö-
lelt téged. Kedves melegséged, ölelő karjaid, szemed 
fényessége, mosolygó ajkaid... Az égre nézünk, hol 
egy csillag ragyog, tudjuk, őriznek téged az angyalok!
Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 14-ére,

PRÉDA ERIKA, szül. Kurta
halálának 3. évfordulóján. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találd meg odafenn az örök boldogságot.

Szeretett hozzátartozóid – Csíkszentinmre

„Hervadozó szellő tovaszáll, mégis a mi szívünk, amíg élünk addig fáj. 
Küzdelmes és szenvedés volt életetek, legyen áldott, csendes pihenésetek!”
Fájó szívvel emlékezünk

SZŐCS ROZÁLIA  halálának 9., és

SZŐCS VINCE
halálának 28. évfordulóján. Csendes álmuk fölött őrködjön az örök nyu-
galom és megemlékezés. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Gyászoló szeretteik – Csíkvacsácsi, Csíkdánfalva

A jó harcot megharcoltam,
a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.”
Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, sógor, koma, rokon és jó szomszéd,

BALOG – TAMÁS ISTVÁN
életének 78., házasságának 48. évében, 2020. 
március 11-én hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
2020. március 14-én 11 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkborzsovai 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Szorgalmas, munkás életedet csa-
ládodnak áldoztad, jóságodat, emberségedet, szeretetedet hagytad 
ránk örökségül. Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazért, amit 
értünk tettél. Emléked szívünkben örökké élni fog, nyugodjál 
békében.

A gyászoló család – Csíkborzsova

,,Két kezét a munka megtörte, az élet minden vihara 
gyötörte. De ő soha ne panaszkodott, fájó szívvel 
értünk aggódott.”
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesa-
pa, nagytata, após, apatárs, rokon, szomszéd,

ID. ANDRÉ KÁROLY
– nyugalmazott vasutas –
életének 92., házasságának 57. évében 2020. március 12-én csen-
desen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. március 
14-én, szombaton 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszent-
mihályi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes,
emkléke áldott.

A gyászoló család – Csíkszentmihály, Csíkmadaras

„Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, 
megpihent két dolgos kéz mely értünk dolgozott. 
Elment tőlünk, mint lenyugvó nap, de szívünkben él 
és örökké ott marad.” / „Te a jóságodat két marokkal 
szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig 
egy célod volt, a családodért élni, ezt a halál tudta 
csak széttépni. Míg közöttünk voltál, mi nagyon 
szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, 
rokon, szomszéd és jó ismerős,

ID. SZILVESZTER ISTVÁN
életének 86. évében, házasságának 66. évében, 2020. március 11-én 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halot-
tunkat 2020. március 14-én, szombaton du. 3 órakor helyezzük örök 
nyugalomra az unitárius egyház szertartása szerint, a belvárosi re-
formátus 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

"Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten." (Ady)
Mély fájdalommal  tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és
szerették, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
anyós, rokon, szomszéd  és jó ismerős,

MIKLÓS KATALIN –Káci néni –
életének  98. évében, 2020. március  10-én türelemmel viselt  be-
tegség   után  csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020. március 
14-én, du. 1  órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház  
szertartása szerint, a belvárosi református  ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvá-
nítás a temetés előtt egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, hogy 
kegyeletüket pár szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Ez a nap az emlékezés napja, neked szól a templom hangja.
Érted imádkozunk halkan, zokogva, legyen áldott a föld,
mely ráhullott koporsódra.
Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 15-ére

KRISTO KOSA ERZSÉBET
halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda
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