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UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS

Elmegyek, mert el kell mennem...
Hogy elköszönni sem tudtam... sajnálom,
Tudjátok, kiket szerettem,
A síron túl is örökké...imádom!
Elmegyek, mert el kell mennem ...
Vár rám az ismeretlen...hosszú álom
Míg éltem szívem és lelkem
Néktek adtam...hát ne fájjon halálom.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. október 31-ére

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, nagyapa,
keresztapa, rokon, szomszéd és jó ismerős,

289449

halálának 5. évfordulóján.

életének 66., házasságának 44. évében, 2020. október 28-án,
türelemmel viselt, hosszas betegség után csendesen elhunyt.
A szív már nem dobog, karja már nem ölel,
hívó szava nem csendül, mosolya nem mosolyogtat,
nem jön, nem vár. Maradt az űr a lelkünkben,
maradt a fájdalom a szívünkben,
hiányát nem tudja pótolni semmi és senki.
Maradt a sok szép emlék és a tudat, hogy vigyáz ránk.
Drága halottunkat 2020. október 30-án, pénteken 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra, a református egyház szertartása
szerint, a belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Kérjük
a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le.
A gyászoló család – Székelyudvarhely
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UDVARHELYSZÉK

Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, nem feledünk!
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
2014. október 31-ére

BIRÓ IRÉN

szül. Kristály
halálának 6. évfordulóján.
Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak, és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találd meg odafenn az
örök boldogságot!
Bánatos férje, lánya, unokái: Beáta és Alex – Székelyudvarhely
289429

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat!
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szerettünk, s nem feledünk téged!
Fájó szívvel emlékezünk 2011. október 31-ére

ID. SZÁSZ LÁSZLÓ
halálának 9. évfordulóján.
Felesége, két fia, két unokája és két nővére – Székelyudvarhely
177659

CSÍKSZÉK

Siratjuk, kit szerettünk,
kit soha nem feledünk,
becsukjuk szemünk, látjuk az arcát,
ha csend van, halljuk a hangját.
S érezzük, hogy odabent fáj.
Fáj, hogy elment, s nem maradt velünk,
de tudd azt, hogy örökké szeretünk!
Fájó szívvel emlékezünk 2020. szeptember 16-ára

ÖRDÖG LÁSZLÓ
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. október 31-én,
reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi római katolikus templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkmadaras

ID. BOÉR CSABA
halálának 6. évfordulóján.
Az élet csendesen megy tovább.
Fájó emléked bennünk él tovább.
Nyugodj békében drága jó férj, drága édesapa, nagytata, após.
Szerető családja – Székelyudvarhely
289328

Fájó szívvel emlékezünk

DIMÉNY ZOLTÁN
halálának 7. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá
kegyelettel!
Szerető családja – Székelyudvarhely
289427

halálának 27. évfordulóján.
Mi történt, ő és a Jóisten tudja,
bezárult ajka, a titkot el nem mondja.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Édesanyja, testvérei és azok családjai
289448

Telnek, múlnak, repülnek az évek,
csak fénykép, álom és az emlékek idéznek fel téged.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

LAKATOS ERZSÉBET
szül. Szabó

halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Szerettei – Csíkcsicsó
289457

...én leszek fölötted a reggeli fény,
fürtödön alkonyi fény.
Szó, ami néma és mégis költemény. (...)
Viharban dörgés, mely lángoló csodákra hív,
háborgó csodákra hív.
S egy világnak zengi,
mire kicsi volt s gyönge a szív.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
(Juhász Gyula)
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleink,

ORBÁN VERONIKA

Megtört szívvel emlékezünk

szül. Mihály
halálának első évfordulóján és

NYÁRÁDI CSABA

ORBÁN MIHÁLY

289441

Szomorú szívvel emlékezünk 2014. október 30-ára,
amikor

IFJ. XÁNTUS KÁROLY
örökre eltávozott közülünk, pótolhatatlan űrt hagyva maga után.
Aki ismerte és szerette, gyújtson otthonában egy szál gyertyát az
emlékére. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Szerettei – Csíksomlyó
289426

Fájó szívvel emlékezünk 2014. október 30-ára

TANKÓ BÉLA

289435

A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt.
De lényeg lényege ezerfelé
szóródva is köztünk marad.

Eljött az emlékezés napja,
Neked szól a templom harangja,
Egy váratlan percben életed véget ért,
Mint vihar a rózsát tépte szét.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb
napjára, 1993. október 27-ére az egerszéki
kiskatona

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 1-jére

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Nélküled az élet üres és sivár,
hiába díszíti sírodat virág,
könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük,
fájó szívvel csak rád emlékezünk.
Bánatos felesége és 3 gyermeke – Kápolnásfalu
289228

halálának 10. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak
rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Szerettei – Csíkmadaras

Szívünkben itt él emléked örökre,
ha látni akarunk, csak felnézünk az égre.
A csillagok között ott lakol tovább, ott vársz
te minket, ha az időnk lejárt.
Könnyes szemmel nézünk fel az égre,
drága gyermekem, testvérünk, nyugodj békességben.

halálának 3. évfordulóján. Áldott legyen emléke, pihenése csendes!
Csíkszereda

halálának 5. évfordulóján.

KAJTÁR GERGELY

289440

Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni,
nem igaz, hogy el lehet feledni.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
Isten őrködjön pihenésed felett.

BOTH SÁNDOR

CSÍKSZÉK

Fájó szívvel emlékezünk 2010. november 1-jére

Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem,
hanem amelyet szívünkben hordunk egy életen át csendesen.
Szerettei – Székelyudvarhely

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS
Nem integet többé az elfáradt kezed,
nem dobog érettünk jóságos szíved.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.

TAKÁCS MENYHÁRT JÁNOS

JÓZSA ISTVÁN

MEGEMLÉKEZÉS

UDVARHELYSZÉK

15

halálának 40. évfordulóján.
A megemlékező szentmise 2020. október 31-én, szombaton, reggel
7 órakor lesz a Szent Kereszt-templomban. Nyugalmuk legyen
csendes, emlékük áldott!
Szerettei – Csíkszereda, Szentkeresztbánya
289381

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

CSÍKSZÉK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

ID. HORVÁTH KÁROLY
temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek, nehéz
fájdalmunkban osztoztak, és segítő kezet nyújtottak.
A gyászoló család – Csíkmadaras
289456

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
ha el is mentek, mindig itt lesznek, titkon, észrevétlen.
Fájó szívvel emlékezünk

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

ANDRÁS VIKTOR

SZAKÁCS-LÁSZLÓ ANTAL

halálának 19. évfordulóján. Megemlékező szentmise 2020. október
31-én 18 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott!
Szerettei – Csíkszereda

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
jelenlétükkel megtiszteltek, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

289446

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De te számunkra sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk 2009. október 31-ére

ID. ÖZV. LÁSZLÓ GÉZÁNÉ
szül. Antal Juliánna

halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei
289451

289453

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

UDVARHELYSZÉK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

JURCSÁK BÉLA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család – Csíkszentkirály
289444

