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Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó élettárs, édesanya, nagyma-
ma, dédnagymama, rokon, szomszéd és jó ismerős,

Pataki Franciska
szül. András

szerető szíve életének 85. évében, hosszas betegség után, 2017. szeptember 12-én 
megszűnt dobogni. Temetése 2017. szeptember 16-án 10 órától lesz a kászonaltízi 
temető ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvá-

nítást a temetés előtt egy órával fogadunk. A gyászoló család

Dolgoztál, szenvedtél, mindenkit szerettél.
A szíved elporlad, de példád megmarad.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett 
feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, nagynéni, szom-

széd, rokon és jó barát,

Bodor Károlyné
szül. Bodor Erzsébet

szerető szíve életének 62., házasságának 43. évében, hosszú szenvedés után, 2017. 
szeptember 12-én 18.30-kor megszűnt dobogni. Temetése 2017. szeptember 15-én 

10 órától lesz a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugodjon békében! 
A gyászoló család

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a felejthetetlen jó férj, rokon és jó barát,

Biró Béla
filozófus

hosszas szenvedés után, 2017. szeptember 12-én, életének 91., házasságának 62. 
évében elhunyt. Drága halottunkat szeptember 15-én 13 órakor kísérjük utolsó 
útjára a csíktaplocai temető ravatalozójából. Részvétnyilvánítást a temetés előtt 

egy órával fogadunk. A gyászoló család

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De a szívünkben él és örökre ott marad.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
a szeretett férj, rokon, koma, jó szomszéd,

Vargyas István

munkás életének 83., házasságának 59. évében, hosszas, de türelemmel viselt 
betegség után, 2017. szeptember 11-én 20 órakor csendesen elhunyt. 

Drága halottunk földi maradványait 2017. szeptember 14-én de. 10 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíkszentgyörgyi Kálvária-ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család – Csíkszentgyörgy

Búcsú nélkül mentem én el tőletek,
Nem búcsúzom, ma is élek köztetek.

Szíveteket ne eméssze fájdalom,
Vigasz egyen, hogy örökké álmodom.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó gyermek, férj, testvér, rokon, szomszéd, barát és jó ismerős,

Kerekes Zoltán

szerető szíve életének 50., házasságának 10. évében, 2017. szeptember 12-én 12 
órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. szeptember 
15-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi 

temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. A gyászoló család

„Búcsúztam volna, de erőm nem engedett,
így hát búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.

A halálban sem lettem hűtlen hozzátok,
az égből is gondolok, vigyázok rátok,

Ha rátértek erre az útra,
elétek megyek, s találkozunk újra.”

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, testvér, após, rokon, szomszéd, ismerős és jó barát,

id. Péter Gáspár

életének 81., házasságának 53. évében, 2017. szeptember 12-én, hosszas betegség 
után elhunyt.

Szerettünk Téged, ahogy csak lehet, hisz értünk dobogott szerető szíved.
Oda a remény, oda a szeretet, ki a sírban fekszik, feledni nem lehet.

Drága halottunk temetése 2017. szeptember 15-én, pénteken délután 4 órakor 
lesz a katolikus egyház szertartása szerint a zetelaki helyi temetőben.

A gyászoló család – Zetelaka

Megállt a drága szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.

Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem vársz bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Amíg csak élünk, mi nagyon szeretünk,
Hiányzol nagyon, soha nem feledünk.
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk,

Csak te tudod, hogy mennyire szeretünk.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,

hogy a drága jó gyermek, férj, édesapa, vő, testvér,
sógor, rokon, koma, szomszéd és jó barát,

Geréd József

életének 54., házasságának 32. évében, türelemmel viselt, hosszas betegség után, 
2017. szeptember 13-án 7.05-kor csendesen elhunyt. Drága halottunk földi marad-
ványait 2017. szeptember 15-én 14 órakor, a gyászmise bemutatása után helyez-

zük örök nyugalomra a csíkszentsimoni temető ravatalozójából.

Drága jó férjem, édesapánk!
Egy dolgos munkás élet után örök pihenésre tértél.

Értünk hozott áldozataidért, szeretetedért most,
a búcsú pillanatában könnyes szemmel mondunk köszönetet,

önfeláldozó életed legszentebb emlékünk marad.

Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott! A gyászoló család – Csíkszentsimon

Ingatlan
Felújított kétszobás lakás eladó Kolozsváron a Grigorescu negyedben. Telefonszám: 0757-787377.

Tájékoztató kampányt indít a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Megvédenék a családokat
Megfékezték
a lángokat
Visszatérhettek tegnap ott-
honukba a szászvárosi olaj-
gyárnál keletkezett tűz mi-
att kedd este kilakoltatott sze-
mélyek. A füst terjedése mi-
att a gyár közelében találha-
tó öt tömbházból költöztették 
ki az embereket – nyilatkozta 
az Agerpres hírügynökségnek 
Ovidiu Bălan polgármester. 
Az elöljáró szerint tegnap reg-
gel még füstölt néhány tűzfé-
szek, a városban pedig enyhe 
égett olajszag terjengett. „Fe-
szült hangulat volt a városban. 
Az emberek aggódtak, de már 
megnyugodott mindenki. Az 
iskolák és óvodák normális kö-
rülmények között működnek” 
– nyilatkozta a Hunyad me-
gyei város elöljárója. Hozzá-
tette: a környezetvédelmi ügy-
nökség mintát vett a levegő-
ből, de a mérések alapján ag-
godalomra nincsen ok. A vá-
rosvezető azt is elmondta, a 
hatóságok figyelemmel köve-
tik a gyár közelében található 
szennyvíztisztító telepet, hogy 
az üzem területéről minél ke-
vesebb szennyezett víz kerül-
hessen a rendszerbe. Szász-
város polgármestere hang-
súlyozta: a vállalat, amely-
nél a tűz keletkezett, kozme-
tikumokhoz és gyógyszerek-
hez felhasználható esszenciá-
lis olajakat gyártott. A cég ve-
zetősége román, és több mint 
120 alkalmazottjuk van.
A szászvárosi gyárnál kiütött 
tűzben egy 27 éves fiatal égé-
si sérüléseket szenvedett, né-
gyen pedig füstmérgezést kap-
tak. A keddről tegnapra virradó 
éjszaka folyamán több mint 50 
Hunyad, Fehér, Szeben, Temes 
és Gorj megyei tűzoltó vett 
részt az oltási munkálatok-
ban. A lángok ötezer négyzet-
méteres felületre terjedtek ki, 
12 órányi munka után ezt sike-
rült 100 négyzetméterre csök-
kenteni. A Hunyad megyei kör-
nyezetvédelmi ügynökség ál-
tal a gyár közelében elhelye-
zett, a levegő minőségét ellen-
őrző mérőberendezés a tervek 
szerint a tűz eloltását követően 
egy hétig még üzemelni fog.
A várostól nem messze fek-
vő Fehér megyei Szászsebe-
sen eközben a Holzindustrie 
Schweighofer fafeldolgozó 
üzemének udvarán tárolt fa-
hulladék gyulladt ki kedd dél-
után minden bizonnyal a szél 
által sodort szikrák miatt. Az 
Agerpres beszámolója sze-
rint a tűzben 15 tonna fűrész-
por és fahulladék semmisült 
meg. Négy tűzoltókocsival fé-
kezték meg a lángokat, és egy 
SMURD mentőkocsi is a hely-
színre érkezett. A Fehér me-
gyei készenléti felügyelőség 
közleménye szerint valószí-
nűleg a szél által sodort szik-
rák ráestek a gyúlékony anya-
gokra, és emiatt ütött ki a 
tűz. A gyár igazgatója, Răzvan 
Cosma szerint a tűz során 
egyetlen alkalmazott élete 
sem volt veszélyben, és sérül-
tek sem voltak, ugyanis a bel-
ső szabályzatnak megfelelően 
a gyár tűzoltócsapata azonnal 
nekilátott a lángok eloltásá-
nak, és értesítették a tűzoltó-
kat is. A Schweighofer cégcso-
portnak 5 üzeme működik Ro-
mániában, a szászsebesi gyá-
rat 2003-ban nyitották meg.

KRÓNIKA

Kampányt indít a Gyula-
fehérvári Római Kato-
l ikus  Főegyházmegye  

csa ládpasztorációs központja, 
amely az ősszel esedékes, a csa-
lád alkotmányos meghatározá-
sának módosítását célzó referen-
dumról kívánja tájékoztatni a la-
kosságot. Arra biztatják a polgá-
rokat, minél nagyobb számban 
vegyenek részt a népszavazáson, 
és álljanak ki a házasság szent-
ségére épülő keresztény család-
modell mellett. Szénégető István 
családreferens, a marosvásárhe-

lyi Szent Család templom plébá-
nosa a tegnapi sajtótájékoztatón 
rámutatott: „embertől emberig, 
családtól családig” fognak men-
ni a kampány során. „A férfi és a 
nő házasságára épülő család ér-
tékeket közvetít, s az emberi civi-
lizáció alapja, a társadalom alap-
vető intézménye, nem egyszerű-
en egy személyes életforma” – fo-
galmazott Szénégető. A plébános 
arra is kitért: a referendum nem 
irányul sem a gyermekeit egye-
dül nevelő vagy elvált szülők el-
len, hiszen a kiskorúak védelmé-

re vonatkozó törvénycikkelyek 
nem változnak. Sófalvi Szabolcs, 
Marosszent györgy polgármeste-
re arról beszélt: kilenc éve vezeti 
a Marosvásárhely melletti nagy-
községet, és azt tapasztalta, fon-
tos falakat felhúzni, utakat javí-
tani, de rendkívül lényeges a kö-
zösségeket megerősíteni. „A csa-
ládok a társadalom alappillérei, 
őket kell erősíteni, s általuk erő-
södik a közösség, a község, és hi-
szem, hogy a nemzet is” – fogal-
mazott. Ékes Ilona, a polgárok 
önkéntesen szerveződő közössé-
geinek létrejöttét, illetve együtt-
működésének kialakítását segí-
tő magyarországi Európai Regi-
onális Egyesület (ERGO) elnö-
ke elmondta: egyesületük is na-
gyon fontosnak tartja a család vé-
delmét, és örömmel tölti el, hogy 
Magyarországon már belefoglal-

ták az alkotmányba, hogy a há-
zasság egy férfi és egy nő szövet-
ségén alapul.

Mint ismeretes, a Koalíció a 
családért nevű ernyőszervezet 
több mint hárommillió támoga-
tó aláírást gyűjtött össze ahhoz 
a polgári kezdeményezéséhez, 
amelyben azt javasolja, az alap-
törvény egy férfi és egy nő ön-
kéntes házasságaként határoz-
za meg a családot a házastár-
sak kifejezés helyett. A törvény-
tervezet jelenleg a szenátus el-
fogadására vár, de hatályba lépé-
séhez érvényes, és eredményes 
népszavazásra is szükség van. 
Liviu Dragnea, a kormányzó Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) elnöke 
nemrég arról beszélt, a referen-
dumot még idén ősszel kiírják.

SIMON VIRÁG

A férfi és a nő házasságára épülő családmo-

dell megvédésére, illetve az erre vonatkozó refe-

rendumon való részvételre biztatja a polgárokat 

a gyulafehérvári főegyházmegye.




