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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

PÉTER JÓZSEF

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

A gyászoló család – Csíksomlyó (289711)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

BAKA LÁSZLÓ

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

A gyászoló család (289713)
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki volt kollé-
gánknak 

PÉTER MAGDOLNA és ANDRÁS BENJAMIN

elvesztése okozta fájdalmában. Nyugodjanak békében!

Madéfalvi Fogyasztási Szövetkezet vezetősége,
valamint a volt kollégák (289701)

Őszinte részvétünket fejezzük ki Osváth Mónikának és családjának 
édesapja elvesztése alkalmából.

A Birtok család és Dénes bácsi  (289703)

„Szenvedő Jézus keresztjéből neked is jutott,
egy pillanat, és megállt a szíved.
Melyben nem volt más, csak jóság és szeretet,
Isten hívott, mert nagyon szeretett”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, 
nagytata, testvér, após, koma, rokon, szomszéd és jó barát,

ÖZV. MIHÁLY IMRE

életének 86., özvegységének 2. évében, 2020. november 15-én, 
türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. 
Drága halottunkat 2020. november 17-én 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága 
Édesapánk és Nagytatánk! Fájdalomtól megtört szívvel állunk ko-
porsód mellett. Utolsó percig hittünk a gyógyulásodban, de sajnos 
ez már nem adatott meg Neked. Fájó szívvel és hálával mondunk 
köszönetet mindazért, amit értünk tettél. Emléked legyen áldott, 
nyugalmad csendes.

A gyászoló család – Csíktaploca (289689)

Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát,
Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád.
A halállal a létnek nem szakad vége,
Emlékezz rá, s veled marad örökre.

Fájó szívvel emlékezünk

HORVÁTH FERENC

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

Szerettei – Csíkszereda (289609)

Tavasszal újjászületik a világ,
de neked csak a sírodon nyílik virág.
A vándormadár is visszaszáll fészkére,
de téged hiába várunk, itt hagytál örökre. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 1965. november 17-ére, a homoródszentpáli

ID. MÁTHÉ DOMOKOS

halálának 55. évfordulóján. Nem az a fájdalom, melytől könnyes 
lesz a szem, hanem amelyet szívünkben hordunk egy életen át 
csendesen. Úgy mentél el, hogy nem is búcsúztál, csak a mosolyod 
maradt, amit itt hagytál.

Leánya Ida és családja – Székelyudvarhely (289655)

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik.
Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, 
hanem amelyet a szívünkben hordunk egy életen át 
csendesen.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2006. november 17-ére

DÉNES ATTILA (ATOM)

halálának 14. évfordulóján. 
Szerettei – Székelyudvarhely (289679)

Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél, magaddal vitted örömünk.
Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, 
szorgalom és munka volt életed.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. november 17-ére 

ILYÉS MÁRTON

halálának 10. évfordulóján.
Szerettei – Székelyudvarhely (289712)

Tudjuk, hogy nem jöhetsz, de mégis jó várni,
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
De a szívet ha bánat érte,
fájdalmának talán soha nem lesz vége.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. november 17-ére 

LÁSZLÓ ANDRÁS

halálának 9. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíksomlyó (289691)

„Elmúlni szépen, emlékeket hagyva,
Megbékélni, belenézve magadba.
Elmúlni szépen, magadból másnak adva,
Egy kitaposott ösvényt az utókorra hagyva.” 
(Kanfi -Horváth Imre)

Megrendült szívvel és mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, após, sógor, keresztapa, rokon, jó barát, szomszéd és 
ismerős,

SZATMÁRI LAJOS

életének 82., házasságának 58. évében, 2020. november 15-én 
elhunyt. Elment közülünk az, akit nagyon szerettünk. Féltő gondos-
kodására, odaadó szeretetére mindig emlékezünk. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. november 17-én, du. 3 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a református egyház szertartása szerint, a belvá-
rosi református temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal 
róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely (289716)

Megállt a drága szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, drága nagytata, testvér, vej, 
sógor, apatárs, rokon és jó szomszéd,

ANTAL DOMOKOS – traktorista –

szerető szíve életének 71., házasságának 45. évében, 2020. november 
15-én, rövid szenvedés után megszűnt dobogni. Drága halottunkat 
2020. november 18-án 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csík-
madarasi temetőben. Drága emléke örökké szívünkben él.

A gyászoló család – Csíkmadaras (289709)

„Küzdelmes volt az út, mely most véget ért,
fáradt tested megpihenni tért,
Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, 
szerető jóságod nem tudjuk feledni.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett élettárs, 
édesapa, nagytata, após, testvér, apatárs, sógor, koma, munkatárs, 
szomszéd és jó barát,

ÖZV. KIRÁLY KÁROLY

szerető szíve életének 58., özvegységének 11. évében, 2020. novem-
ber 14-én, hajnali 5 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. november 18-án 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi temetőbe. Drága jó Édes-
apánk, Nagytatánk! Megtört szívvel búcsúzunk tőled és kísérünk 
utolsó utadra, ahol nincs többé se kín, se fájdalom. Emléked örökké 
szívünkbe őrizzük, és hisszük, hogy kísérni fogsz minket életünk 
útján. Legyen könnyű a hant, ahol fáradt tested megpihen. „Emlé-
kem itt hagyom köztetek. Mindenkitől búcsúzom: ISTEN VELETEK!”

A gyászoló család – Csíkszereda (289714)

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni,
búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akara-
tában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
feleség, édesanya, nagymama, rokon, komaasszony, szomszéd és 
jó ismerős,

SERBÁN MÁRIA BORBÁLA, szül. Doczy

szerető szíve életének 62., házasságának 36. évében, 2020. novem-
ber 13-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2020. november 17-én, ma 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíksomlyói Szent Péter és Pál temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

A gyászoló család (289715)

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK
MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS MAROSSZÉK

Van fájdalom, mely a földön maradt,
van szeretet, mely síron túl is ugyanaz.
Van élet a léleknek odaát,
van hová 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 szüleinkre, 2006. 
november 17-ére, 

SZENNYES ISTVÁNNÉ, szül. Erdély Terézia

halálának 14. évfordulóján és 

SZENNYES ISTVÁN

halálának 18. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Szerető gyermekeik – Maroshévíz, Csíkmenaság, Pottyand  
(289705)

Örökké élnek, akiket nem felednek,
és a síron túl is mindig szeretnek!
Olyan szomorú NÉLKÜLETEK élni,
titeket mindenütt hiába keresni.
Várni, kik nem jöttök többé,
szeretni foglak mindörökké!

Fájó szívvel emlékezünk 2008. január 14-ére, 
édesanyám,

KOVÁCS GYÖNGYI (GYÖNGYI NÉNI) 
– tanítónő –

halálának 12. évfordulóján, és 2002. november 
14-ére, édesapám,

G. KOVÁCS ERNŐ (ERNŐ BÁCSI)
– református lelkész –

halálának 18. évében, valamint 2016. december 18-ára, testvérem, 

SVENSSON PINTYŐKE,  szül. Kovács

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

Lányuk és testvére Barabás Csilla – Csíkszereda (289702)
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