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Megrendülten tudatjuk, hogy

Varga Árpád
2020. január 26-án, 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt.

Szeretett halottunk hamvait

2020. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben

a római katolikus egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra. 

Gyászolják:
felesége, fia, két unokája Dorka és Marika, rokanai, barátai,   

és mindazok, akik szerették.
Táviratcím: Varga István, 1228 Budapest Petőfi Sándor u. 2.

...Annyira akartam élni,
A betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek,
De erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül, szívetekben
Tovább élhetek!...

A gyászoló család tudatja, hogy szeretett édesanya, nagymama

Kósik Anna
2020. május 15-én, életének 90. évében, a betegek szentségével megerősítve, a jó Isten 

akaratában megnyugodva visszaadta földi életét Teremtőjének.

Drága halottunk hamvait 2020. május 25-én 12 órakor
 a római katolikus egyház szertartása szerint, szentmisével egybekötve helyezzük 

örök nyugalomra a kelenföldi Szent Gellért plébániatemplomban.
(Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 149.)

A jó Isten irgalmában nyugodjék békében!
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3. MINTAIsten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

Balázs József
2020. január 26-án, életének 85. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése a Budafoki Temetőben, a római katolikus egyház szertartása szerint
2020. február 10-én, 8.30 órakor lesz.

Gyászmisét február 11-én, 7.30 órakor tartunk a budafoki Szent Lipót templomban.

Gyászolják: gyermekei, unokái és azok házastársai, dédunokái, rokonai
és mindazok, akik szerették.

Táviratcím: Balázs Elek, 1228 Budapest Petőfi Sándor u. 2.

„Mondta nekik Jézus:
Én vagyok a feltámadás és az élet:

aki hisz énbennem, ha meghal is, él;
és aki csak él és hisz énbennem,

soha meg nem hal.”
                              János 11, 25-26.

Szomorú szívvel tudatja a család, hogy

Máramarosi Béla

életének 75. évében 2020. január 26-án
hosszan tartó türelemmel viselt fájdalmak után hazaköltözött teremtőjéhez.

2020. február 10-én 10.30-kor helyezzük örök nyugalomra
a Budafoki Temetőben a római katolikus vallás szertartása szerint.

Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét 2020. február 11-én reggel 8 órakor
a Savoyai Jenő téri római katolikus templomban mutattatjuk be.

EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT!
Táviratcím: Máramarosi István, 1228 Budapest Petőfi Sándor u. 2.

...Annyira akartam élni,
A betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek,
De erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül, szívetekben
Tovább élhetek!...
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5. MINTAMély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk, hogy

Majoros Géza
életének 87. évében 2020. január 26. napján elhunyt.

Szerettünket 2020. február 10-én pénteken 10 órakor a Budafoki
Temetőben a római katolikus vallás szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra.

A gyászmisét 2010. február 10-én 14.30 órakor a Szent Lipót Római Katolikus
templomban tartjuk.

DRÁGA EMLÉKE ÖRÖKRE SZÍVÜNKBEN ÉL!

Gyászolják: felesége, lánya, fia, unokái, dédunokája,
az egész család és mindazok, akik szerették.

Táviratcím: Majoros István, 1228 Budapest Petőfi Sándor u. 2.

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él,
és utoljára az én porom felett megáll.”
                                             Jób. 19.25.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, testvér

Molnár István
fáradhatatlanul munkás és szeretetben gazdag életének 72., 

házasságának 42. évében, 2020. március 20-án,
rövid de súlyos betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2020. március 25-én 15 órakor helyezzük  

örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint

a nagykőrösi református temetőben.

Ki mindig fáradott, most pihenni tér.
Gyászolják: felesége, testvérei, sógorai, keresztlánya családjával,

és a kiterjedt rokonság, ismerősei, jó szomszédai.
E-mail: molnar@gmail.com
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7. MINTASzomorú szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem

Bekes Árpádné
született: Martonovics Ilona
életének 69. évében 2020. január 26-án

csendben eltávozott.
Hamvait a református vallás szertartása szerint

2020. február 10-én 10 órakor a Budafoki Temetőben
helyeztetem örök nyugalomra.

DRÁGA EMLÉKE SZÍVEMBEN ÖRÖKKÉ ÉL.

Táviratcím: Bekes Árpád, 1228 Budapest Petőfi Sándor u. 2.

„Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett,

Küzdöttem, de már nem lehet,
Szeretteim Isten veletek!”

                                       Szabó Gyula

Fájdalommal megtört szívvel, de az Élet Urának akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy

Szirmai János
színművész

életének 80. esztendejében, hosszú várakozás és készülődés után,
2020. január 19-én hazatért Megváltó Urához.

Drága halottunkat folyó év január 28. napján, 11:30 órakor
a Budafoki temető ravatalozójában helyezzük örök nyugalomra,

református szertartás szerint.

Gyászolják: felesége, lánya, fia, unokái barátai.

Értesítési cím: szirmaija@gmail.com

„Letéptem ezt a hangaszálat,
Már tudhatod az ősz halott,
E földön többé sose látlak,
Ó idő szava... hangaszálak
Én várlak Téged, tudhatod.”
            (Apollinaire)
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9. MINTAMély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Varga Árpádné
született: Kovács Ilona

életének 74. évében 2020. január 26-án elhunyt.
Hamvasztás utáni polgári búcsúztatása 

2020. február 10-én 10 órakor a Budafoki Temetőben lesz,
hamvait édesanyja sírjában helyezzük örök nyugalomra.

EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉL.

A temetést követően szeretettel várjuk Önöket egy közös, baráti megemlékezésre 
a temetővel szemközti Wohner Vendéglőben.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

Bihari Györgyi
2020. november 28-án, életének 70. évében elhunyt.

 Hamvasztás utáni búcsúztatója
2020. december 19-én, 10:00 órakor lesz  

a Szent Gellért Urnatemetőben. (1115 Budapest, Bartók Béla út 149.)
Kérjük a hely jellegéből adódóan kegyeletüket egy szál virággal róják le!

Szeretett Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk, Testvérünk soha nem felejtünk! 
Drága emléked örökre szívünkben él!

A búcsúztatót követően közös emlékezést tartunk az Altemplom különtermében.

e-mail: biharijanos@gmail.com
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11. MINTAMély fájdalommal tudatjuk, hogy

Kovács János
2020. november 15-én, életének 45. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Felejthetetlen halottunk búcsúztatását az Angeli úti urnatemetőben
2020. december 6-án 14.00 órakor tartjuk.

EMLÉKÉT SZERETETTEL ŐRIZZÜK.

Az urnatemető sajátos jellege miatt kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le!

A gyászoló család

Táviratcím: Kovács Jánosné, 1223 Budapest, Árpád utca 14.

„Volt emberek. Ha nincsenek is, 
vannak még. Csodák. Nem téve semmit, 

nem akarva semmit, hatnak tovább.”
                            (Kosztolányi Dezső)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Keresztúri András
2020. június 3. napján,

életének 77. évében elhunyt.

Szeretett halottunk hamvasztás után búcsúztatása
2020. június 22-én, pénteken 10 órakor 

a Budafoki Temetőben lesz.

Drága emléke szívünkben örökké él!

A gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
  (Tóth Árpád)
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„Most vége... vége... emberek
Bolond az mind ki vár remél
Ősz van az űrben ősz hideg

S a föld a sárga falevél.”
Rejtő Jenő

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Rejtő Jenő
1943. március 26-án, életének 37. évében örökre eltávozott tőlünk.
Felejthetetlen halottunktól folyó év március 28. napján, 13 órakor

a Fiumei Úti Sírkert ravatalozójában veszünk végső búcsút.

Emlékét soha el nem múló szeretettel megőrizzük:
Felesége, szülei, gyermekei, rokonai (határon innen és túl),

barátai, és mindazok, akik ismerték és szerették.

Szeretete és szelleme örökre velünk marad.

Mély fájdalommal, de a feltámadás reményében tudatjuk
mindenkivel, akik ismerték és szerették, hogy

Szepesfalvyné Kishont Izabella
2020. június 10-én, életének 80. esztendejében megtért Teremtőjéhez.

Felejthetetlen szerettünktől szűk családi körben 
2020. június 16-án, 12 óra 30 perckor veszünk végső búcsút  

a budafoki evangélikus templom urnatemetőjében. (1221 Budapest, Játék u. 16.)

Barátai és tisztelői a budafoki evangélikus templomban
2020. június 18-án, a 10 órás istentiszteleten róhatják le kegyeletüket.

Drága emlékét szívünkben szeretettel megőrizzük.

Gyászolják: fiai, menyei,
unokái, rokonai, barátai, és mindazok, akik szerették.

Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok
és meg vagytok terhelve, 
én megnyugvást adok nektek.”
                 (Mt 11,28)


