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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 megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, rokon és jó 
szomszéd,

VITOS LAJOS

életének 70., házasságának 40. évében, 2020. szeptember 10-én 
súlyos betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2020. szeptember 12-én 9.30 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a kászonújfalvi temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerető családja – Kászonújfalu
288640

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

Fájó szívvel emlékezünk

BAGOLY ZSOLT

halálának 15. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
szeptember 12-én, szombaton 7.30-kor lesz megtartva a Millenniumi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
288625

Az idő múlik, feledni nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.

Szomorú szívvel emlékezünk 2010. szeptember 
17-ére

KANABÉ ISTVÁN

tragikus halálának 10. évfordulóján. A megemlékező istentisztelet 
2020. szeptember 13-án 11 órakor lesz a csíkszentsimoni imaházban. 

Szerettei
288650

A múltra visszanézve valami fáj, akit keresünk,
nincs köztünk már. Hiányzol közülünk,
a helyed üres lett, a kegyetlen halál megölte szívedet.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. szeptember 12-ére 

JAKAB MIHÁLY

halálának 10. évfordulóján.

Felesége és unokája – Székelyudvarhely, lánya, veje és unokái – 
Egyesült Államok

288588

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

VARGA RÓZÁLIA

halálának 12. évfordulóján.
Szerettei – Székelyszentmihály

288632

Őrködj e sír felett, Istenem, hogy csendes álmukat ne zavarja semmi 
sem. Hisszük, hogy van élet a léleknek odaát, van hová küldeni értük 
egy-egy imát!

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk 1990. 
szeptember 12-ére

ID. KÁDÁR ALBERT
halálának 30. évfordulóján, 2004. július 28-ára,

KÁDÁR LIDIA, szül. Keresztes
halálának 16., valamint 2002. június 6-ára, testvérem,

IFJ. KÁDÁR ALBERT
halálának 18. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Szeretteik – Székelyudvarhely
288601

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

VÍZI EMMA

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család – Csíkkarcfalva
288646

Az emlékek örökké élnek, s mi őrizzük őket!

Fájó szívvel emlékezünk 2014. szeptember 11-ére 

ID. NAGY SÁNDOR

halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda
288628

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

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett halottunk, 

DEMETER LAJOS

halálának 23. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke 
áldott!

 Szeretteid – Csíkszereda
288637

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 örökké megmarad.

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk 2012. szeptember 12-ére

SZABÓ MÁRIA, szül. Vitos

halálának 8. évfordulóján. Neved napján hagytál itt, de a Boldog-
ságos Szűz Mária, akiben bíztál, közbenjár Szent Fiánál érted a 
mennyei dicsőségedben. Imádkozunk érted!

Szerettei – Csíkszentmárton
288644

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

Fájó szívvel emlékezünk

DOMOKOS LAJOS

halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma legyen 
csendes!

Szerettei – Csíkszentgyörgy
288648

„Szólítani fogsz és én válaszolok Neked.
Vágyakozol majd kezed műve után.” (Jób 14:14,15)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága szerető 
férj, apa, nagytata, testvér, sógor, vej, rokon és 
barát,

FODOR BÉLA

drága szíve életének 75. évében, 2020. szeptember 9-én megszűnt 
dobogni. Temetése 2020. szeptember 12-én 13 órakor lesz a Kalász 
negyedi temető ravatalozójából a helyi temetőbe. A feltámadás 
reményében.

A gyászoló család – Csíkszereda
288647

Fájó szívvel emlékezünk

VAS IMRE

halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszereda288505

Még nagyon fáj, s talán örökre így marad,
de mindig velünk lesz, az idő bárhogy is halad.
Az évek múlnak, feledni nem lehet, nagyon hiányzol, 
nagyon rossz nélküled!

Fájó szívvel emlékezünk

SIPOS GÉZA

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

Szerettei – Csíkszereda
288599

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

Múlik az idő, mint a szél suhan,
de akiket szívünkből szeretünk, nem feledjük soha.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága 
szüleinkre, a csaracsói

BECZE ANTALRA (1906-1991),

BECZE ANTALNÉRA, szül. Juhász Mária
(1910-2004),

testvérünkre,

BECZE ÁRPÁDRA (1943-2004),

valamint a kicsi unokára,

IFJ. BECZE KÁLMÁN ÖCSIKÉRE (1971-1982).

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szeretteik – Csíkszereda, Csaracsó
288621

Van fájdalom, mely a földön maradt,
van szeretet, mely síron túl is ugyanaz.
Van élet a léleknek odaát, van ahová küldeni értetek 
egy imát. Míg szívünknek lesz egy dobbanása,
míg virágot tud vinni kezünk. Míg a szeretet szebb
az önző vágynál, addig rátok emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre

BODOR ERZSÉBET

halálának 3. évfordulóján és

IFJ. BODOR KÁROLY

halálának 17. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Szeretteik – Csíkszereda
288635

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak,
igazi nyughelyük a szívünkben marad.
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,
mert összeköt minket az örök emlékezet.

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre,
a székelyszentmihályi

ID. LUKÁCSI KÁROLY

halálának 39., valamint

LUKÁCSI ESZTER, szül. Tarcsafalvi

halálának 15. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes!

Fiúk Ferenc, menyük Bori, 3 unokájuk, unokamenyük,
3 dédunokájuk – Székelyudvarhely

288634




