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Elmegyek, mert el kell mennem...
Az elválás nagyon nehéz...belátom!
Szólítottak, nincs mit tennem...
Isten veled földi élet...s családom!

Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, rokon és jó 
szomszéd,

ID. SZÉP BÁLINT LAJOS

életének 76., házasságának 52. évében 2019. augusztus 11-én reggel 
7 órakor örökre itt hagyott bennünket. Drága halottunk földi marad-
ványait 2019. augusztus14-én de. 10 órakor a gyászmise bemutatása 
után helyezzük örök nyugaloma a csíkszentsimoni temető ravatalo-
zójából a helyi temetőbe. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család
282451

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, 
testvér, após, apatárs, sógor, rokon és jó barát,

KURKÓ BÉLA

életének 78., házasságának 58. évében 2019. augusztus 10-én 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2019. augusztus 13-án 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a balánbányai katolikus 
templom ravatalozójából a helyi temetőbe.

A gyászoló család
282460

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át
és szeretet, Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, 
édesapa, após, nagytata, dédnagyapa, testvér, apatárs, nagybácsi, 
rokon, jó szomszéd és barát,

CSISZÉR LAJOS
nyugalmazott tanár

életének 86., özvegységének 17. évében, rövid szenvedés után 2019. 
augusztus 10-én szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2019. augusztus 14-én, szerdán 15 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíkszeredai állomás melletti régi temető 
ravatalozójából a római katolikus egyház szertartása szerint. Fájó 
szívvel búcsúzunk Tőled! Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család
282475

Fájó szívvel emlékezünk 2011. augusztus 13-ára,

ÖZV. LÁSZLÓ DOMOKOSNÉ
szül. Dimény Eszter

halálának 8. évfordulóján.

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. 
Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye,
drága emléked itt marad fájó szívünkben örökre.

Szerettei – Székelyudvarhely
282276

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
2007. augusztus 13-ára,

BINDEA JÁNOSNÉ
szül. Dániel Katalin

halálának 12. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel!

Szerettei
282390

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

VRÎNCEANU PETRU

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, nehéz 
perceinkben mellettünk álltak, és segítő kezet nyújtottak.

A gyászoló család
282472

“Elfáradtam, megpihenni hozzád jöttem, Istenem.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, testvér, rokon, szomszéd és jó 
ismerős,

SZAFTA GYÖRGY

életének 86., házasságának 58. évében, 2019. augusztus 10-én 
türelemmel viselt szenvedés után csendesen elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait 2019. augusztus 14-én, szerdán 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi 
temetőbe.  Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család
282471

Fájó szívvel emlékezünk 2018. augusztus 13-ára,

ANDACS MÁRTONNÉ
szül. Márton Katalin

halálának 1. évfordulóján.

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál,
ha ránk nevetnél. De te már 1 éve nem vagy köztünk többé,
de szívünkben élni fogsz mindörökké. Édes jó Istenünk,
öleld át helyettünk, csak te tudod, mennyire szerettük.

Szerető férje és unokái – Székelyudvarhely
282433

Fájó szívvel emlékezünk 2017. augusztus 13-ára,

ÖZV. LUKÁCS JÓZSEFNÉ
szül. Zongor Vilma

halálának 2. évfordulóján. Emlékét szívünkben 
mindig őrizzük! 

Szerettei – Agyagfalva, Székelyudvarhely
282398

„A szenvedő Jézus keresztjétől Neked is jutott egy 
pillanat, S megállt a szíved, melyben nem volt más, 
Csak jóság és szeretet. Arany volt a szíved,
munka az életed, A Jóisten hívott, mert szeretett.”

Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, hogy a felejthetetlen 
drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, 
anyatárs, sógornő, keresztanya, rokon, barát és jó szomszéd,

ID. FALUDI JÁNOSNÉ
szül. Simó Marcella

életének 73., házasságának 54. évében, 2019. augusztus 10-én 
visszaadta lelkét Teremtőjének.

„Üres lett az udvar, csendes a ház, hiányzol közülünk, s ez annyira 
fáj. Veled a nehéz is könnyűnek tűnt, veled az élet is megszépült. 
Veled csodálatos volt a világ, veled együtt járt a boldogság.
Nélküled az élet sivár, nélküled a könnyű is nehéz már.
Nélküled a világ egy üres tér, nélküled az élet semmit sem ér.”

Drága halottunk földi maradványait 2019. augusztus 13-án, kedden 
15 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szer-
tartása szerint, a felsőboldogfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléked legyen örökre áldott, nyugalmad csendes! Részvétnyilvá-
nítás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család – Felsőboldogfalva
282468
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