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

Szerető gyermeke és rokonai tisztelettel és fájdalommal tudatjuk, 
hogy 

ÖZV. ABOS JÓZSEFNÉ 
szül. Gyenge Irén 

küzdelmes, munkás életútja végén, 86. évében, türelemmel viselt 
betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Anyai jóságának 
melege, emlékeinek szépsége örökre megtartja Őt közöttünk. 
Temetése 2019. március 13-án, szerdán 10 órakor lesz a csíkdánfalvi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Istenem, kezedbe ajánlom lelkemet! 
Jóistenem, öleld át helyettünk, Te tudod mennyire szerettük! 

Fia és a rokonok – Csíkdánfalva
279293

Megrendülten értesültünk 

MÁRTON ATTILA 
elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak 
és osztozunk fájdalmukban. 

Máthé János és családja – Csíkszereda
279273

Ne emlékezz rám búsan, rokon s jó barát,/Ejts néha könnyet, de élj, 
és szeress tovább./Én örökké élek a szívetekben, s bennetek,/Ember 
voltam mindig, ezért szeressetek. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 12-ére, 

SZOPOS JOLÁN 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. március 12-én 18 órai kezdettel lesz bemutatva 
a Millenniumi-templomban. 

Gyászoló szerettei
279306

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

SZABÓ PÁL 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet dr. Holló Gergely főorvos 
úrnak, az onkológia osztálynak és dr. Kovács Rozália családorvos-
nak az odaadó hozzáállásukért. 

A gyászoló család – Madéfalva
279268
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Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 12-ére, 

DEÁK FERENCNÉ 
szül. Pap Irén 

halálának 1. évfordulóján. 

Hiába borult rád a temető csendje,/szívünkben élni 
fogsz mindörökre./Két kezed munkáját mindenhol látjuk,/áldott, szép 
emléked, amíg élünk, szívünkbe zárjuk. 

Bánatos férje, lánya, veje és unokái – Kobátfalva
279255

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 13-ára, 

GÁBOR GÉZA 
halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2019. március 13-án 18 órakor lesz 
a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
279289

Nem így akartam, nem ezt akartam./Szerettem volna még köztetek 
élni,/de a halál közbeszólt, hát el kellett menni./A halálban sem 
lettem hűtlen hozzátok,/az égből is gondolok s vigyázok rátok./
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt./Hiába 
keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál./De tudjuk, hogy 
a csillagok közt a legfényesebb Te leszel,/Utat mutatsz nekünk, mert 
szívünkben mindörökké létezel.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
testvér, unoka, barát, munkatárs, táncostárs, 
rokon, szomszéd és jó ismerős, 

KOVÁCS ISTVÁN 
életének 19. évében, 2019. március 10-én váratlanul elhunyt. 
Elment közülünk, akit nagyon szerettünk. Emlékét soha nem múló 
szeretettel megőrizzük. Drága halottunkat 2019. március 13-án, 
du. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. Kérjük a vég tisz tes-
ség tevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
279272

Szomorúan emlékezünk 2013. március 12-ére, 

ID. BAKK SÁNDOR 
halálának 6. évfordulóján. 

Bár elragadta őt a kegyetlen halál,
amíg élünk, mindig emlékezünk rá. 

Akik ismerték és szerették gondoljanak rá kegyelettel! 
Bánatos felesége, gyerekei és unokái – Székelyudvarhely

279264

Fájó szívvel emlékezek 2016. március 12-ére, 

TODOR SÁNDOR 
halálának 3. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2019. április 22-én, reggel 9 órakor lesz 
a Szent Ágoston-templomban. 
Akik ismerték, gondoljanak egy percet rá. Nyugodjon csendesen! 

Bánatos felesége, Rózsika – Csíkszereda
279282

A jó gyermeket feledni nem lehet,/míg élünk, idehív 
a szeretet./Nehéz e kő, de nehezebb a bánat,/mely 
szívére borult az egész családnak. 

Fájó szívvel emlékezünk 

FERENCZI CSABÁNÉ 
szül. Préda Edit 

halálának 7. évfordulóján. 
Szülei és testvérei – Csíkmindszent

279292

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 
2017. március 12-ére, a drága jó feleségre, 
édesanyára, anyósra, nagymamára, 
rokonra és ismerősre, 

PUJA DOMOKOSNÉ 
szül. Kádár Idára, 

halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Szívünkben mindig élni fog. 

Férje, gyermekei, menye, veje, unokái – Nagygalambfalva
279237

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott,/Megpihent két dolgos 
kéz, mely értünk dolgozott,/Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/De 
szívünkben él, s örökké ott marad./Míg a szíved utolsót nem dobban,/
Szeresd szüleid mindenkinél jobban,/Mert más adhat kincset és 
palotát,/De senki sem adhat kétszer édesanyát. 

Megrendült szívvel és mély fájdalommal, de 
a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
anyós, anyatárs, rokon, komaasszony, 
szomszéd és jó barát, 

ÖZV. TAMÁS ATTILÁNÉ 
szül. Sólyom Borbála 

életének 78., özvegységének 12. évében, 2019. március 10-én 
3 órakor rövid szenvedés után csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. március 13-án, a 10 órakor 
kezdődő szentmise áldozat bemutatása után helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentsimoni temető ravatalozójából. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszentsimon
279266

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk névnapodon, életünk 
legszomorúbb napjára, 2018. december 2-ára, 

BALOG GERGELY 
halálának 15. hetén. 

Sajnos, hogy egy bús téli napon kis családunk szíve 
szomorú lett./Szomorú, mert elment a család 
motorja./Gyermekek, unokák és a mama vigasztalója,/elvitted 
fájdalmad, de sok derűt és mosolyt is./De tudjuk, hogy vigyázol, óvsz 
minket még most is./Unokáink kérdezik, Tati most hol van?/Válaszoljuk 
nékik, ő most már jól van,/a mennyben játszik már az égi angyalokkal,/
de mindig lenéz ránk, kedves mosolyával./Az az áldott mosoly, mit nem 
feledünk soha,/őrizzük lelkünkben, míg el nem repül tova. 

Szerettei – Szentimre
279276

Március volt, mikor életed véget ért,/Bánatot ránk 
hagyva örökre elmentél./Nyugodj békében, legyen 
szép álmod,/Találj odafent örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 

ALBERT ISTVÁN 
halálának 23. évfordulóján. A Jóisten adjon örök nyugodalmat neki, 
és az örök világosság fényeskedjék neki! 

Bánatos édesanyja és testvére – Csíkcsicsó
279194

A temető csendje ad neki nyugalmat,/Szívünk fájdalma örökre meg-
marad./Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,/Míg élünk, velünk lesz 
szeretett emléked. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. március 12-ére, 

NICUȘAN JULIÁNNA 
szül. Salamon 

halálának 8. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise ma, március 12-én reggel 7 órakor lesz a Szent Kereszt- 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
279278

A Csíkrákosi Pogányvár Közbirtokosság 
vezetőtanácsa tisztelettel meghívja a tagságát 

a 2019. március 23-án, 10 órától 
a közbirtokosság székhelyén tartandó 

közgyűlésre. 
Napirendi pontok: 
• 2019. évre tervezett beruházások elfogadása
• 2019-es év költségvetésének elfogadása
• 2018-as pénzügyi beszámolójának elfogadása
• az ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása
• különfélék. 

Amennyiben a gyűlés nem lesz döntőképes, megismételjük 
ugyanezen a helyszínen, 2019. március 30-án 10 órától.




