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Az emlékezés fájó érzésével gondolunk 2004. október 22-ére

id. DERZSI JÁNOS 
halálának 17. évfordulóján.
A szeretet örök cél és erő, el nem veszi sem a jövő, 
sem a múlt. Ki szeretett úgy, mint te szerettél, 
akkor is él, ha már a sírba hullt.
(Ady) 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Székelyudvarhely
(5028)

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek,
a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza. 

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

SZENTES ÁRPÁD 
szerető szíve életének 84. évében, 2021. október 21-én megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2021. október 22-én 
17 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi temető ravata-
lozójából a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
(5049)

Fájó szívvel emlékezünk 2018. október 23-ára

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

Szerettei – Madéfalva
(4923)

Tested pihen az anyaföld mélyében,/emléked tovább él szeretteid 
szívében./Két kezed munkáját mindenütt látjuk,/áldott, szép 
emléked, amíg élünk, szívünkbe zárjuk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. október 18-ára

PETRES GÁBOR 
halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2021. október 23-án, reggel 7.30 órakor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíksomlyó
(5031)

Úgy mentél el, ahogy éltél, szerényen és csendben.
Drága emléked nyugodjon békében.

Fájó szívvel emlékezünk 2020. október 25-ére

KERESZTES IMRÉNÉ 
(Márika néni) 

halálának első évfordulóján, aki a kászonaltízi temetőben pihen. 
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
(4971)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk,

id. NAGY IMRE
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély 
fájdalmunkban osztoztak, és anyagi segítséget nyújtottak. 
Isten fi zesse meg mindenkinek!

A gyászoló család – Csíkrákos

Téged elfeledni soha nem lehet,/csak megtanulni élni nélküled.

Fájó szívvel emlékezünk 2000. október 20-ára

SZŐCS MIHÁLY 
halálának 21. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Lánya és családja – Csíkajnád
(5064)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottainkat, 

SERES ERZSÉBETET és SERES ROZÁLIÁT 
utolsó útjára elkísérték, sírjukra a kegyelet virágait helyezték, és 
mélységes fájdalmunkba osztoztak. 

A gyászoló család– Csíkszentkirály
(5040)
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Bennünk 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./Egy a reményünk, mely éltet és vezet,/hogy 
egyszer még találkozunk veled./Lelked, reméljük, békére talált,/
s Te már a mennyből vigyázol reánk./Soha nem felejtünk, szívünkben 
szeretünk,/Rád örökön-örökké emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 

AMBRUS PÁL 
halálának első évfordulóján. Lelkéért 
a megemlékező szentmise 2021. október 23-án, 
szombaton 18 órakor lesz a csíkdánfalvi római 
katolikus templomban. Szívünkben mindig élni fog! 

Gyászoló szerettei – Csíkdánfalva
(5055)

Oly szomorú nélküled élni,/Téged mindenütt hiába 
keresni./Téged várni, ki nem jön többé,/szeretni 
fogunk mindörökké.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, 
2020. október 22-ére

SZÉKELY ERZSÉBET
halálának 1. évfordulóján. Drága emléked szívünkben őrizzük. 
Nyugodjál békében! 

A gyászoló család
(4680)

Sohasem halványul szívünkben emléked,
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. 

Fájó szívvel emlékezünk 2005. október 22-ére 
egyetlen drága gyermekünk, 

SZABÓ NORBERT 
eltávozásának 16. évfordulóján. Fájó szívvel gyújtom gyertyám. 
A Jóisten vigyázzon rád. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos szülei és nagymamája – Csíkszereda
(4908)

Lelked, mint fehér galamb,/Csendesen messze szállt,/
Hiába keresünk,/Könnyes szemünk többé már nem talál./
De tudjuk, hogy a csillagok között/A legfényesebb te vagy/Utat 
mutatsz,/mert szívünkben örökre megmaradsz.

Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akaratát el-
fogadva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisz-
telték, hogy a szerető édesanya, nagymama, anyós, 
anyatárs, sógornő, nagynéni, rokon és szomszéd,

özv. PÉTER ALBERTNÉ,
szül. Balázs Anna

életének 75., özvegységének 36. évében, 2021. október 19-én 
17 órakor visszaadta lelkét Teremtőjének. Felejthetetlen halottunk 
földi maradványait 2021. október 23-án 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkrákosi ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága 
édesanyám, nagymamánk, anyósom! Az elválás pillanatában 
hálával és köszönettel tartozunk a küzdelmes, értünk aggódó anyai 
jóságodért. Nyugodjál békében, Isten veled! 

A gyászoló család – Csíkrákos
(5061)

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,/de emléked 
szívünkben örökre megmarad./Szerető szíved 
pihen a föld alatt,/minden érted hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. október 23-ára

NAGY SÁNDOR 
tragikus halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
(5022)

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,/reméljük, hogy te 
megtaláltad az örök boldogságot./Mert tudjuk, hogy jó helyre 
mentél,/hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, 
édesapa, nagytata, dédnagytata, após, apatárs, 
sógor, koma, rokon és jó szomszéd, 

id. GYÖRGY TIBOR 
szerető szíve életének 76., házasságának 52. évében, 2021. október 
20-án megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2021. október 23-án 
10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentimrei ravatalozó-
ból a helyi temetőbe. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család – Csíkszentimre
(5043)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel./De egy könnycsepp szemünkben Érted él,/egy 
gyertya az asztalon Érted ég./S bennünk él egy arc, egy végtelen 
szeretet,/amit tőlünk soha senki el nem vehet./Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek,/szívből szeretünk s nem feledünk Téged.

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

BORS JÁNOS 
szerető szíve életének 80., házasságának 50. évében, türelemmel 
viselt, hosszas betegség után, 2021. október 21-én, reggel 5.30-kor 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2021. október 23-án, délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csatószegi római katolikus temető ravatalozójából a helyi temetőbe.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,/Isten őrködjön pihenésed felett.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család – Csatószeg

(5037)

Emlékek varázsa melegíti lelkem,/Szívemben érzem 
őt, soha nem felejtem./Álmok, emlékek, szép 
szavak,/Ez minden, ami a múltból megmaradt./
Tátongó űr lelkemben a hiány,/Néha kicsit 
csendesül, de örökké fáj.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2012. október 23-ára, drága gyermekünk, 

SIMÓ BARNABÁS 
halálának 9. évfordulóján. 

Szülei és testvérei – Szentegyháza
(4398)




