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Megemlékezés

Elhalálozás

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, 
Halálod, míg élünk, fájó emlék marad. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, após, nagytata, 
dédnagytata, rokon és jó szomszéd, 

özv. Domán József 

életének 72., özvegységének 5. évében 2017. május 18-án hajnalban csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2017. május 20-án 10 órakor 

helyezzük örök nyugalomra a csíkkarcfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkkarcfalva  (261544)

Fáradságom adom az esti árnynak, 
Színeimet vissza a szivárványnak. 

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, 
Mosolygásom az őszi verőfénynek. 
Sok sötét titkom rábízom a szélre 

Semmit se várva és semmit se kérve, 
Holtom után ne keressetek, 

Leszek sehol és mindenütt leszek.
(Reményik Sándor) 

A csíkdánfalvi Petőfi Sándor Iskolaközpont 1967-ben végzett véndiákjai 
az 50 éves érettségi találkozón kegyelettel emlékezünk

Ambrus Domokos, 
Benes Barnabás, 

Gál Ilona, 
Gidró Vilmos, 

Horváth Tekse Erzsébet, 
Horváth János Ilona, 
Péter Szabó Ágnes, 

Pop Tibor, 
Szőcs Sárkány Katalin, 

Váncsa József 

osztálytársainkra. 
Emlékük legyen áldott!  (261273)

Szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk 2001. május 21-ére, 
amikor a kegyetlen halál elrabolta 

Prakab Györgyné 
Jancsó Csillát. 

Szívünk azóta is vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. 
Akik ismerték, tisztelték, gondoljanak rá szeretettel. 

Nyugodj békében! Szerettei – Csíkszereda  (261535)

Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, 
Melyet türelemmel viseltél magadban. 

Hiányod elviselni nagyon nehéz, 
Örökre megtart szívünkben az emlékezés.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, 

sógorasszony, rokon és jó szomszéd, 

özv. Ráduly Sándorné 
szül. Ferencz Terézia

szerető szíve életének 78., özvegységének 7. évében 
2017. május 17-én délután 12,45 órakor megszűnt dobogni. 

Drága halottunk földi maradványait 2017. május 20-án délelőtt 8,30 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a madéfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Drága édesanyám, anyósom, nagymamánk! Fájó szívvel veszünk búcsút Tőled. 
Emléked legyen áldott, mely szívünkben örökké élni fog. Legyen könnyű a föld 

és áldott, ahol drága poraid nyugszanak. Nyugodjál békességben! 
Fia: Ráduly Sándor és neje László Emília
Unokái: Ráduly Béla, Krisztina és Sándor 
Anyatársa: özv. László Antalné, valamint a nagyszámú rokonság 
A gyászoló család – Madéfalva  (261526)

„Olyan csend van így nélküled, 
Hogy szinte hallani, 
Amit még utoljára 
Akartál mondani.”

(Váci Mihály)

 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Borbé József 
(Dódi) 

2017. május 17-én, életének 61. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk temetése 
2017. május 20-án, szombaton 11,00 órakor lesz a Kalász negyedi temetőben. 

Drága emléke szívünkben él! A gyászoló család  (261562)

Végeztesse el nálunk
az orvosi vizsgálatokat
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Csíkszék napilapja

Miért jó ez önnek?

Mert az egész család olvashatja.
Közélet, sport, gazdavilág, apróhirdetés...




