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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, testvér, anyós, rokon és jóbarát, 

PÁLL IRÉN 
életének 57. évében, 2021. február 24-én hirtelen 
elhunyt. Temetése 2021. február 27-én 11 órakor 
lesz a nagytusnádi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család - Nagytusnád
291167

Fájó szívvel emlékezünk 2006. február 28-ára unokaöcsénk, 

KISS LÁSZLÓ - unitárius lelkész - 
halálának 15. évfordulóján. 
„Emléke, mint lámpafény az estben, tündököl és 
ragyog egyre szebben. És melegít, mint kandalló a 
télben, derűs szelíden és örök fehéren.” 
Juhász Gyula
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Irma, Erzsi nénéd és családjuk – Székelyudvarhely, 
Homoródújfalu, Oklánd

291081

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad. 
Reményik Sándor 
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

özv. KOVÁCS B. MIHÁLYNÉ, szül. Gábos Margit 
életének 93., özvegységének 17. évében, 2021. február 25-én csende-
sen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2021. március 1-jén 
13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász-negyedi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család - Csíkszereda
291170

Fájó szívvel emlékezünk 2018. február 26-ára

MARUCZA FERENCNÉ, szül. Orosz Magdolna 
halálának 3. évfordulóján. 
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. De abban reménykedem, jó helyre mentél, 
mert Te a jónál is jobbat érdemeltél. Ez a gyertya most érted égjen, 
ki fent laksz már a magas égben. 

Szerettei - Csíkvacsárcsi
291135

Fájdalommal emlékezünk 2001. február 26-ára 

BOGDÁN GYULA 
halálának 20. évfordulóján. 
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még ...” 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének! 

Szerettei – Székelyudvarhely
291100

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ANDRÁS FERENCNÉ, szül. Borka Anna 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család
291166

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen napként az égen nektek 
ragyogok! Ha szép idő van, s kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. 
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok. 
Ha telihold van, az értetek ragyog, azt jelenti, hogy boldog vagyok. 
Ha hullócsillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. 
Én is imát mondok majd értetek, hogy boldog lehessen a szívetek. 
Ha rám gondoltok soha ne sírjatok, hiszen a szívetekben jó helyen vagyok. 
Fájó szívvel emlékezünk a szomorú napra, 2020. 
február 29-ére, a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 

LÁSZLÓ FERENC 
halálának első évfordulóján. 
Lassan megyünk, halkan lépünk, s egyszer csak 
odaérünk. Megérkezünk arra a helyre, ahová a drága 
jó férj, édesapa, nagyapa van eltemetve. Szemünkben 
könnyek, csak állunk, mert bánatunkra vigaszt sehol nem találunk. A 
hideg sírkövet kezünkkel megsimogatjuk, annyit tehetünk, hisz nem 
szól hozzánk, hiába akarjuk. Hűvös szellő lágyan simogatja arcunkat, 
ilyenkor tudjuk, ő van ott, hogy megvigasztaljon. Ha a virágot a sírjára 
letesszük, elmondjuk, hogy ugyanúgy szeretjük. Bár nem beszél, nem 
mondja, hogy szeret, csak a szél fúj, és könnyünk lepereg. Aztán lassan 
búcsút veszünk, és elmondjuk: drága jó férj, édesapa, nagyapa - nagyon 
szeretünk! Nyugodj békében! 

Szerettei - felesége gyermekei és unokái - Csíkszereda
291141 Eljött az emlékezés napja, neked szól ma a templom 

harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Ben-
nünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, 
egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen 
szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Fájó szívvel emlékezünk 2014. február 27-ére 

SZÉKELY TERÉZ, szül. Szőcs 
halálának 7. évfordulóján. 

Férje és gyermekei - Máréfalva
291109

Fájó szívvel emlékezünk 2010. február 26-ára 

BORBÉLY FERENC 
gépkocsivezető 
halálának 11. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei - Tusnád, Csíkszereda
291143

Fájó szívvel emlékezünk 2021. január 3-ára édesapánk, 

ANTAL FERENCZ 
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2021. február 27-én 17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család - Csíkkarcfalva, Marosvásárhely
291142

Megrendülten értesültünk 

PÁLL IRÉN 
kolléganőnk elhunytáról. Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket és 
együttérzésünket a gyászoló családnak. 

A Székelyhon munkaközössége
291155

Minden évben eljön az a nap, 
amely számunkra fájó emlék marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 1991. február 28-ára 

KRISTÓF ANDRÁS 
halálának 30. évfordulóján. 

Szerettei - Csíkszereda
291117

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, 
és az is marad, mert aki szerettei szívében él, 
az nem hal meg, csak távol van.
Szent Ágoston
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk 
felejthetetlen halottunkra, 

AMBRUS LÁSZLÓ 
nyugalmazott gépészmérnökre 
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2021. 
március 3-án, szerdán, reggel 7,30 órakor lesz a csíktaplocai temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugalma békés! 

Gyászoló családja - Csíkszereda
291157

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

DANIS KINGA 
halálának 1. évfordulóján. 
Ha felnéztek a csillagokra, talán az egyik én vagyok. 
Bár már csak szívetekben élek, én mindig veletek vagyok. 

Szülei és testvérei - Felsőboldogfalva
291163

Arca még mindig itt lebeg szemem előtt, igen, most is határozottan 
látom Őt. Könny szökik szemembe, hogy Rá gondolok, bár tudom, álmát 
vigyázzák angyalok. Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon, de ide már 
sosem térhetsz vissza, tudom. Hiába várlak Téged, talán jobban mint rég, 
az otthonod a végtelen csillagos ég. Messze-messze tőlünk, hozzánk nem 
jöhetsz már, nekem is mennem kell hát utamon tovább. Az út, melynek vé-
gén, remélem, találkozom Veled, szememben mindig élsz. Sosem feledlek! 
Szemünkben könnyel, szívünkben örök 
fájdalommal emlékezünk drága halottunk, 

LUKÁCS JÓZSEF 
halálának 12. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Nyugodjon békében! 

Szerettei - Csíkdánfalva
291165

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz drága emléked! 
Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 23-ára 
drága édesanyám és nagymamánk, 

MIHÁLY PIROSKA, szül. Gál 
halálának 2. évfordulóján. Lelki üdvösségéért az engesztelő szent-
mise 2021. február 28-án 9 órakor lesz 
a csíktaplocai templomban. Csendes álma fölött őrködjön 
az örök szeretet és emlékezés! 

Bánatos családja - Csíktaploca
291171

Ó, Istenem, miért is születtem, Ha ily hamar lefolyt az 
életem. Álmodtam egy életet, csodásat és szépet, de a 
kegyetlen halál mindent összetépett. Nekem már nem 
fáj többé a földi szenvedés, Ez volt felettem az isteni 
végzés. Legdrágább kincsetek itt van eltemetve, Ugye 
jó szüleim, nem leszek elfeledve? Hozzatok virágot 
fi atok sírjára, Szülői jóságotok a Jóisten megáldja. 
Szeretett testvérem, neked is kívánok, Hosszú életet és sok boldogságot. 
Köszönetet mondok mindenkinek, Akik életemben engem szerettek. 
Fájó szívvel emlékezünk 2001. február 29-ére 

ALBERT IMRE 
halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos szülei és fiai Alfonz és Ákos – Csíkszenttamás
291159

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Juhász Gyula 
Fájó szívvel emlékezünk 2020. február 26-ára 

FÜLÖP GYÖRGY 
halálának első évfordulóján. 
Lelki üdvéért a megemlékező szentmise 2021. február 27-én 
17 órakor lesz a kászonújfalvi római katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei - Kászonújfalu
291150

Fájó szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a 
drága jó édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, 

özv. id. INCZE LÁSZLÓNÉ, szül. Csató Katalin 
életének 88., özvegységének 5. évében, 2021. február 25-én csen-
desen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2021. február 
27-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkzsögödi ravatalo-
zóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család - Csíkzsögöd
291156

Az élet csendesen megy tovább, 
de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át. 
Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 5-ére 

GYÖRGY ÁGNES-JUDIT, szül. Péter 
halálának 7. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesz-
telő szentmisét 2021. március 2-án 18 órai kezdettel 
mutatjuk be a csíkszeredai Millennium templom-
ban az Egek Urának. Nyugodjál békében, az Úrjézus szent nevében. 

Bánatos szerettei - Csíkszereda, Hídvég, Kanada
291089

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édes-
anya, nagymama, anyós, testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

PÂNTEA SOFIA 
szerető szíve életének 79., házasságának 52. évében, 2021. február 
24-én megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2021. február 27-én 15 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász-negyedi 
temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család - Csíkszereda
291169

„Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. 
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, 
amíg élünk, őrizzük őket!” 
Szomorú szívvel emlékezünk 2020. február 26-ára 

SILLÓ LÁSZLÓ GÁBOR 
halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2021. február 27-én, szombaton, reggel 7,30 órakor lesz a 
csíktaplocai templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család - Csíkszereda
291124

Nem múlik el nap most sem nélküled, szívünkben 
örökre ott van a te helyed. Eljöttünk újra tisztelni 
téged, szívünkben hordjuk örök emléked. Te voltál 
nekünk a biztató remény, nehéz napjainkban is az 
utat mutató fény. 
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2019. február 28-ára 

MÁRTON IBOLYA, szül. Tamás 
halálának 2. évfordulóján. A hálaadó szentmise 2021. február 27-én, 
délután 5 órakor lesz bemutatva a csíkvacsárcsi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család - Csíkvacsárcsi
291106

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK

Nem vagy itt, tudjuk jól 
Mégis érezzük karod ölelését 
Nem vagy itt, tudjuk jól 
Mégis látjuk szemed tiszta fényét. 
Vihar tépi kinn a fákat 
Eső mossa arcunkat 
Mit számít? Jobban fáj az 
Hogy nem halljuk hangodat 

Szemünkkel téged keresünk 
Fülünk csak hangodra vár 
Szívből jövő dallam most a 
Szelek szárnyán Hozzád száll 
Olyan egyedül vagyunk mi most 
Nincs ki vigyázzon reánk 
Azért, hogy most itt légy velünk 
Az életünket adnánk. 




