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Fáradt a tested, nyomja a sírhalom,
tied a csend, a nyugalom, miénk a könny,
a fájdalom. Akartunk mi annyi jót és szépet,
de a sors életünkben mindent összetépett.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, testvér, após, koma, rokon, jó barát és 
jó szomszéd,

ID. PÉTER BALÁZS

életének 77., házasságának 49. évében hosszas, de türelemmel viselt 
betegség után 2020. szeptember 10-én 14.30 órakor lelkét visszaadta 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2020. szeptem-
ber 14-én, ma 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai 
Kalász negyedi temetőbe. Drága férjem és édesapánk, emlékedet 
szívünkben örökre megőrizzük. Olyan csend van így nélküled, hogy 
szinte hallani, amit még utoljára mondani akartál.
288660

Még fáj, s talán örökre így marad,
de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 14-ére

ID. SZŐCS BÉLA

halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Szerettei – Csíkszereda
288636

Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
emlékem így áldás lesz rajtatok.

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk

DÁNEL SÁNDOR

halálának 35. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

A gyászoló család – Csíkszentimre
288651

„A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezerfelé szóródva
is köztünk maradt.” (Keszei István)

Fájó szívvel emlékezünk

LÁSZLÓ BÁLINT

halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 15-én 18 órakor lesz bemutatva a csíkpálfalvi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkpálfalva
288659

Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk 2007. szeptember 14-ére

ID. GÁL JÁNOS

halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes.

Szerettei – Csíkszereda
288661

„Neked szól a templom harangja,
érted imádkozunk halkan zokogva,
nyugodj csendesen, legyen békés álmod,
találd meg odafenn az örök boldogságot.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó feleség, nagyon szeretett édesanya, 
nagymama, dédnagyanya, anyós, testvér, sógornő, komaasszony, 
szomszéd, jó rokon és jó barát,

ZSIGMOND ANNA,
szül. Ferencz

életének 78., házasságának 55. évében, 2020. szeptember 12-én 
hosszú betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 2020. szeptember 15-én, du. 16 órakor 
helyezzünk örök nyugalomra a tusnádfürdői ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Tusnádfürdő

„Szomorúan tekintünk az égre,
és kérjük a jó Istent, pihentesse békében.
Jóságos szíved pihenni fog a föld alatt,
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.” /
„Hiába omlik rád a sír komor göröngye,
Emléked itt marad szívünkben örökre.
Arany volt szíved, munka az életed,
Isten hívott, mert szeretett.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, testvér, keresztanya, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

SZENTE CECÍLIA-MARGIT

életének 65., házasságának 43. évében, 2020. szeptember 11-én 
türelemmel viselt hosszas betegség után csendesen elhunyt. 
Megszűnt dobogni szerető szíve, lehanyatlott dolgos két keze, mely 
egész életében fáradhatatlanul munkálkodott szeretteiért. Nemes 
jó szívének és önfeláldozó életének emléke szívünkben örökké élni 
fog. Koporsója fölött a szeretet könnyeit ontjuk, áldozatos életéért 
köszönetet mondunk. Drága halottunkat 2020. szeptember 14-én, 
hétfőn, d.u. 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a székelyudvarhe-
lyi Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. Részvétnyil-
vánítás a temetés előtt egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, 
hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Székelyudvarhely
288663

Megpihent a szív, mely értünk dobogott,
elpihent a kéz, mely értünk dolgozott.
Arany volt a szíved, munka az életed.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
dédnagyapa, após, apatárs, testvér, sógor, rokon, ismerős 
és jó szomszéd,

KOVÁCS DÉNES

életének 82., házasságának 59. évében, 2020. szeptember 11-én türelemmel 
viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2020. szeptember 
14-én, délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra az unitárius egyház 
szertartása szerint a székelyszentmihályi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Székelyszentmihály 

„... mikor a hűvös őszi szél
száz emléket elmesél,
már csak a szívekben élek én,
és az égben valahol, valahol...” (Karthago - Valahol)

Kegyelettel emlékezünk 2015. szeptember 14-ére

HABA MIKLÓS

halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. szep-
tember 15-én 19 órakor lesz a Csíksomlyói Kegytemplomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda
288641

„Istenem, súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam.
Álmomban keressen meg engem 
Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem,
Nem szólnék róla, mélyen gyötör a bánat,
Csak hadd lássam még egyszer Gyermekem!
Hadd legyen nekem ez a legszebb álom,
Súgd meg neki halkan, Én mindennap várom!”

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, unokatestvér, sógor, 
rokon, keresztgyermek, szomszéd és jó barát,

ISTVÁN LORÁND (LORY)

fi atal életének 25. évében, 2020. augusztus 14-én 17 órakor Svéd-
országban tragikus körülmények között szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk hamvait 2020. szeptember 15-én 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkmenasági ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Összetört szívvel állunk koporsód körül, itt hagytad 
azokat, akik nagyon szerettek. Felejthetetlen emléked örökre a szí-
vünkbe zárjuk. Mély fájdalommal kísérünk utolsó utadra a csendes 
temetőbe. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott!

Bánatos édesanyja és testvérei – Csíkmenaság
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