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Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 15-ére, 

ANTOCHIE IOAN 
halálának 4. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
280681

Elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz,/soha nem feledünk, 
míg élünk, velünk maradsz./Megállunk a sírod mellett és könnyezünk,/ 
milyen jó volna, ha itt lennél velünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. május 15-ére, 

POTYÓ GÁBOR 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. május 16-án, csütörtökön este 7 órától lesz a csíkkozmási 
templomban. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíkkozmás
280683

Búcsúztam volna, de erőm nem engedett,/így hát búcsú nélkül 
szívetekben tovább élhetek./A halálban sem leszek hűtlen hozzátok,/
az égből is gondolok, vigyázok rátok./Most szívemből csak annyit 
kérek tőletek,/úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, 
anyatárs, sógornő, rokon, szomszéd és jó barát, 

BÁLINT ANTALNÉ 
szül. Szántó Elza 

szerető szíve életének 68., házasságának 48. évében 
2019. május 14-én, reggel 6 órakor hirtelen megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. május 16-án, csütörtökön 
11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíklázárfalvi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Emléked szívünkben örökké élni fog. Isten veled! 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család – Lázárfalva
280675

Lelked, mint fehér galamb,/Csendesen messzire szállt,/Hiába keres 
könnyes szemünk, már sehol nem talál./De tudjuk, hogy a csillagok 
közt a legfényesebb te vagy,/És vigyázol ránk, Te mindent nekünk 
adtál, mindent értünk tettél,/Szívünkben élni fogsz, mert nagyon 
szerettél. 

Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, 
apatárs, sógor, rokon, koma és jó szomszéd, 

BÁLINT KÁROLY (GÁBOR) 

szerető szíve életének 76., házasságának 53. évében, türelemmel 
viselt betegség után 2019. május 13-án, de. 10 órakor megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2019. május 16-án, 
de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkmenasági 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága jó férjem, édesapánk, 
nagytatánk! Most a búcsú pillanatában mondunk köszönetet 
mindazért a sok a jóért és szépért, amit az önfeláldozó életed során 
tőled kaptunk. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család – Csíkmenaság
280674

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha,/Kit lelkünkben 
érzünk, nem hagy el soha./Nem múlik el nap most 
sem nélküled,/Szívünkben örökre ott van a te helyed. 

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk 

ID. SZŐCS ISTVÁN 
(Pityu) 

halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerető családja – Csíkszentmihály, Ajnád

280706

Szomorúan emlékezünk 2009. május 15-ére,

SÁNDOR ATTILÁNÉ 
szül. Ábrahám Éva 

halálának 10. évfordulóján, valamint 
2010. október 18-ára, 

ID. SÁNDOR ATTILA 
halálának 9. évfordulóján. 

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek,/Ők itt maradnak bennünk csöndesen még... 

Bánatos családjuk – Székelyudvarhely
280581

Mint gyertyaláng, lobban el az élet,/mint egy gyors 
folyó, rohannak az évek./A múltba visszanézve 
valami fáj,/valakit keresni, aki nincs közöttünk már. 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. május 1-jére, 

IMRE LÁSZLÓ 
(Lackó) 

halálának 9. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
május 16-án, este 7 órakor lesz a csíkszentimrei templomban. 
Emléked szívünkben örökre megmarad! 

Szerettei – Csíkszentimre
280670

Lelkünkben örökre velünk maradsz,/és a lélek nem hal meg soha. 

Fájó szívvel emlékezünk május 15-ére, 

MÁRTON KLÁRA 
szül. Gergely 

halálának 11. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkmindszent, Boroszló
280640

Fájó szívvel emlékezünk 2019. március 31-ére, 

TAMÁS IMRE 
nyug. villamos gépészmérnök 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő 
szentmise május 16-án, csütörtökön este 7 órakor 
lesz a Millenniumi-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
280680

Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 15-ére, 

ID. BALÁZS SÁNDOR 
halálának 4. évfordulóján. 

Keresünk, de nem vagy már sehol,/mégis itt vagy, 
mindig valahol./Talán egy napsugárban, talán a 
holdfényben./Vagy csillag lettél fenn az égen. 

Szerető családja – Székelyudvarhely
280702

Csak az hal meg, akit elfelejtenek! 

Fájó szívvel emlékezünk szüleink, 

DR. SZŐKE ADALBERT 
(Béla) 

halálának 7. és 

SZŐKE LENUȚA 
(Nuți) 

halálának 10. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2019. május 16-án reggel 7 órakor lesz 
a Szent Kereszt-templomban. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Gyermekeik és azok családjaik

280665

Amíg csak élünk, mi nagyon szeretünk,
Hiányzol nagyon, soha nem feledünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. május 15-ére, 

BÁLINT KATALIN
szül. Részeg 

halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Madéfalva, Csíkrákos

280684

Volt egy hang, egy mosolygós arc,/Életed munka volt 
és harc./Itthagytál mindent, amiért küzdöttél,/
Elváltál azoktól, akiket szerettél./Mikor már nem 
bírtad, mert nagyon fájt minden,/Akkor csendesen 
átölelt az Isten. 

Fájó szívvel emlékezünk 

BECZE TAMÁS 
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2019. május 16-án 18 
órakor lesz a csíkzsögödi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíkzsögöd
280707

A kegyetlen sors elvitt tőlünk,/szereteted és jóságod itt maradt velünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. május 15-ére, 

JAKAB ZSOLT 

halálának 10. évfordulóján. 

Május hónap, keserves tavasz,/mely szívünkben örökké megmarad. 
Megmarad a pillanat, melyet átélni nehéz,/megmarad a perc, melyet 
feledni nehéz. 

Bánatos szülei – Székelyudvarhely, 
nővére, Tünde és családja – Érd

280572

Szívünkben örök fájdalommal és szeretettel 
emlékezünk 2009. május 15-ére, 

JAKAB ZSOLT 
halálának 10. évfordulóján. 

Voltak még terveid, nem készültél menni,/de elvették 
életed, nem tudtál búcsúzni./Emlékezünk rá, ki nem lehet már 
velünk,/csak a fájdalom és könnyek hulláma és űr, hatalmas űr,/
mit itt hagyott, de ő már békességet kapott. 

Felesége, kislánya, anyósa, apósa – Székelyudvarhely
280698

Nem integet többé elfáradt kezed,/nem dobog már 
értünk jóságos szíved./Számunkra te sohasem leszel 
halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

Fájó szívvel emlékezünk 

PÉTER JÓZSEF 
halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. május 15-én 19 órakor lesz a csatószegi templomban. 

Gyászoló szerettei
280678

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/amit 
tőlünk soha senki el nem vehet./Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek,/szívből szeretünk 
s nem feledünk téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 2007. május 11-ére, 

ID. GONDOS FERENC 
halálának 12. évfordulóján.A megemlékező szentmise 
2019. május 18-án, reggel 8 órakor lesz a csíkszentléleki templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentlélek, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda
280644

Szerettem volna még köztetek maradni,/De az Úr hívását el kellett 
fogadni./Végleg elbúcsúzni ezért is nem tudtam,/A kegyetlen halál 
tervemet áthúzta./Ha síromnál jártok, hozzatok virágot,/Biztos 
vagyok abban, hogy nagyon hiányzom./Ha gyötör az élet, sose 
csüggedjetek,/Hisz lélekben én is ott vagyok veletek./Szeressétek 
egymást és összetartsatok,/Az égből is gondolok és vigyázok rátok. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
férj, édesapa, testvér, sógor, koma, 
unokatestvér és jó szomszéd, 

IFJ. ORBÁN ISTVÁN 

szerető szíve életének 48., házasságának 14. évében 
2019. május 13-án 10,30 órakor váratlanul megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2019. május 16-án, csütörtökön 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmiklósi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke örökre szívünkben él! 
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Csíkszentmiklós
280682

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/Pihen a kéz, mely értünk 
dolgozott./Annyira akartam élni, de a betegség legyőzött./Búcsúztam 
volna tőletek, de erőm nem engedett,/Most szívemből csak azt kérem 
tőletek,/Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, vő, unokatestvér, koma, rokon 
és jó szomszéd, 

ORBÁN CSABA 

szerető szíve életének 57., házasságának 15. évében 2019. május 13-án
megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2019. május 16-án 16 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csobotfalvi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Csobotfalva
280705
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