
20HIRDETÉS Csíki Hírlap  2017. augusztus 11–13., péntek–vasárnap

Elhalálozás

Fáradtságom 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. 
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: 

Kétségeim az örvényekbe szórom. 
A holtom után ne keressetek,

 Leszek sehol - és mindenütt leszek. 
(Reményik Sándor–Végrendelet) 

Mély fájdalommal és szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Balogh Vendelin Zoltán 

2017. július 23-án, életének 87. évében, a magyarországi Csengeren elhunyt. 
Szeretett halottunk hamvait 2017. augusztus 12-én, 15 órától helyezzük örök 

nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint 
a gyergyószerhegyi temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük! 

A gyászoló család  (263822)

Annyira szerettél, akartál és tudtál élni, 
mindenkinek önzetlenül segíteni, adni és nem kérni. 

A sors mégis oly kegyetlen volt veled, 
olyan hirtelen kellett örökre elmenned. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy az áldott jó ember, 

 
Péter András 

életének 67. évében 2017. augusztus 10-én, rövid szenvedés után lelke 
visszaszállt a Jóistenhez. Drága halottunkat 2017. augusztus 12-én 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a kászonújfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család – Kászonújfalu  (263925)

Ezen a napon minden más, 
újra mélyen érint meg a gyász. 

Kicsordul könnyünk állva a sírodnál,
 mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál. 

Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál, 
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál. 

Szívünkben tovább élsz, emléked nem száll tova, 
mert akit nagyon szerettünk, nem hal meg soha. 

Édes Jóistenünk, öleld át helyettünk, 
csak te tudod, mennyire szerettük. 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, 
hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, após, 

apatárs, rokon és szomszéd, 

Buzás Gyula 
nyug. telefonkarbantartó szerelő 

életének 82., házasságának 53. évében,
 türelemmel viselt betegség után 2017. augusztus 9-én nemes lelkét visszaadta 

Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 2017. augusztus 12-én, 
de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmihályi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Önzetlen, odaadó és példás életéért áldott legyen emléke 

s a föld, amely testét takarja, virágot teremjen teteme fölött, és hirdesse, 
hogy köztünk élt, és hozzánk tartozott. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszentmihály  (263912)
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