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MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

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

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, rokon, szomszéd és jó ismerős,

LÁNYI ILONA, szül. Székely

életének 77., házasságának 51. évében, 2020. augusztus 31-én súlyos 
betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020. szeptember 
10-én, csütörtökön 12 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkzsögödi teme-
tőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család288587

Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük drága emlékedet. 
Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk!

Szívünk legmélyebb fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, szerető édesanya, nagyma-
ma, anyós, anyatárs, testvér, rokon és jó szomszéd,

VÍZI EMMA, szül. Kurkó

életének 64. évében, 2020. szeptember 8-án nemes lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2020. szeptem-
ber 9-én, ma 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkkarcfalvi 
temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkkarcfalva
288609

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam 
volna tőletek, de erőm nem engedett. Most szívemből csak azt kérem 
tőletek, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, sógor, rokon és jó szomszéd, 

BUTUNOI SZILVESZTER

életének 58., házasságának 33. évében, 2020. szeptember 8-án 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2020. szeptember 
10-én 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából a helyi temetőbe. A jelen helyzetre való tekintettel 
részvétüket megjelenésükkel fejezzék ki! Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Gyászoló család – Csíkszereda
288610

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de a szívünkben él és örökké ott marad."

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett élettárs, tata, testvér, rokon, szomszéd és 
jó ismerős,

KARÁCSONY ZOLTÁN

életének 92. évében, 2020. szeptember 5-én visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2020. szeptem-
ber 10-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. A Jóisten fogadjon örök országába, 
fáradt testednek adjon csendes pihenést.

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
288611

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

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleink,

LÁSZLÓ ÁRPÁD

halálának 12. évfordulóján és

LÁSZLÓ VERONIKA, szül. Tamás

halálának 4. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Szerettei
288608

Ha eljön az este, a csillagokra nézek,
sok régi emléket sorra felidézek.
És mikor végre rám talál az álom,
édesanyámat benne látom.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. szeptember 11-ére

ANGHELICHE (MIHÁLY) IZABELLA

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
szeptember 10-én 18 órakor lesz bemutatva a csíkszentléleki templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Fitód288605

Tiszta szívből igazán szerettünk, amíg élünk, soha nem feledünk.
Minden mulandó az ég alatt, csak a szeretet az, amely megmarad.
Ha megálltok a síromnál, imádkozzatok értem, nem kívánom ingyen,
áldjon meg az Isten.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. szeptember 8-ára

GIDRÓ JÓZSEF

halálának 9. évfordulóján. Adj Uram örök nyugodalmat neki, s az 
örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjon békességben, az Úr 
Jézus szent nevében! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkjenőfalva, Csíkkarcfalva
288597

Ők ott vannak, ahol nincs fájdalom, sírjukra szálljon áldás és nyugalom!

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre,

SZAKÁCS KÁLMÁNRA, 

2000. szeptember 10-ére és feleségére,

SZAKÁCS ERZSÉBETRE, szül. Péter,

2018. szeptember 4-ére, amikor az Atyához költöztek. Lelkükért az 
engesztelő szentmise 2020. szeptember 10-én 19 órakor lesz a csíkva-
csárcsi templomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szeretteik
288598

„Csendben állunk, emlékezünk,
nem halt ő meg, mindig él nekünk.
Messze ment, hol el nem érhetjük,
élete így múlt el, mint egy pillanat,
de emléke szívünkben örökre megmarad!

Fájó szívvel emlékezünk 2018. szeptember 7-ére

JAKAB MÁRIA, szül. Timár

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. szep-
tember 9-én, ma 18 órától a csiktaplocai ravatalozónál lesz. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíktaploca
288612

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész
megérti, de a szív soha, hogy egyszer mi is elmegyünk, 
ahol Ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra 
életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2007. szeptember 9-ére 

ALBERT ERIKA

halálának 13. évfordulóján. 

Fájó szívű édesanyja, 2 gyermeke, 2 testvére és családjaik – 
Farkaslaka

288592

Fájó szívvel emlékezünk

LUKÁCS ANDRÁS

halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott. 

Szerettei – Amerika, Székelyudvarhely
288603

Fájdalommal emlékezünk

LUKÁCS ISTVÁN

halálának 21. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel.

Szerettei – Székelyudvarhely
288604




