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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.

Tovább már nem kísérhetünk (...)
Ott vagy már te boldog lélek, 
hol nincsenek szenvedések; 
Isten veled! Isten velünk!

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

ÖZV. VÉGH ELEMÉRNÉ 
szül. Szente Margit 

életének 74., özvegységének 12. évében, 2020. március 24-én rövid 
betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk temetése 
2020. március 26-án, déli 12 órakor volt az unitárius egyház 
szertartása szerint a tábornegyedi temetőben. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! A jelenlegi helyzetre való tekintettel, 
megkérünk mindenkit, otthonaikban emlékezzenek meg elhunyt 
szerettünkről! 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
286538

Elmentél s veled együtt eltűnt a remény, 
De lelkünk egy darabja utadon elkísér. 
Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, 
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. március 28-ára, 

LÁZÁR ILONA 
szül. Orbán 

halálának 1. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Székelyudvarhely, Isaszeg

286537

Ne jöjj sírva síromig, 
nem fekszem itt, nem alszom itt. 
Ezer fúvó szélben lakom, 
gyémánt vagyok fénylő napon. 
Érő kalászon nyári napfény, 
szelíd esőcske őszi estén. 
Síromnál sírva meg ne állj, 
nem vagyok ott, nincs is halál. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára 
2019. április 4-ére, 

ID. SZŐCS ÁRPÁD 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. március 31-én 17.30 órakor lesz megtartva a csíkszentmihályi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló felesége és szerettei – Csíkszentmihály
286488

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

(Juhász Gyula) 

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, 

ERDÉLY BÉNIÁM 
halálának 14. évfordulóján és 

ERDÉLY ÉVA 
halálának 5. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes! 

Szeretteik – Pottyond
286533

Szomorú szívvel emlékezünk 
2016. március 30-ára, 

ID. PÉTER JÓZSEF 

halálának 4. évfordulóján.

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

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 
Szerető családja – Székelyudvarhely

286531

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Ott maradnak bennünk csöndesen még...
(Juhász Gyula) 

Bánatos szívvel emlékezünk szüleink 

ID. PÁLL JÓZSEF 
halálának 11. évfordulóján és 

PÁLL JÓZSEFNÉ 
szül. Salló Anna 

halálának 26. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Gyermekeik és azok családjai – Csíkszereda

286519

Elhagytad a házat és minket, akiket szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Nélküled is eljön majd a tavasz, 
de bármilyen szép is, többé már nem ugyanaz. 
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. 
Kérjük a Jóistent, hogy jól bánjon veled, 
helyettünk angyalok simogassák fejed. 

Megtört szívünk fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
szerető testvér, sógor, nagybácsi, unokatestvér, keresztgyermek és 
rokon, 

IFJ. CSATÓ ANDRÁS 

szerető szíve életének 57. évében, 2020. március 26-án 15.20 órakor 
rövid szenvedés után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2020. március 30-án, ma 10 órakor kísérjük utolsó 
útjára, a csíkszentimrei római katolikus temetőbe. Tekintettel 
a jelenlegi helyzetre, a temetés szűk családi körben lesz megtartva. 
Imáitokban legyetek velünk a búcsúzás pillanatában. 
Búcsúzik édesanyja, testvérei, sógorai, unokaöccsei, unokahúgai 

és a nagyszámú rokonság – Csíkszentimre
286536
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