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Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, 
volt kolléganőnk, 

BARA ENIKŐ 
elhunyta alkalmából. Emlékét szeretettel és tisztelettel őrizzük. 

A Nagyréti Merkúr munkaközössége
284002

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

Fájdalommal, megtört szívvel, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, dédnagymama, testvér, anyós, anyatárs, 
sógornő, rokon, barát és jó szomszéd, 

ÖZV. FORRÓ JOLÁN 
szül. Pálff y 

életének 85., özvegységének 10. évében, 2019. október 19-én türelem-
mel viselt, hosszú betegség után szerető szíve megszűnt dobogni.

Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek.
Koporsód fölött a szeretet könnyeit hullatjuk, 
áldozatos életedért köszönetet mondunk. 

Drága halottunk földi maradványait 2019. október 30-án 15 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint 
a felsőboldogfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Felsőboldogfalva
283995

Elfeledni téged nem lehet, 
csak megtanulni élni nélküled. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, férj, 
gyermek, testvér és rokon, 

BÁLINT ISTVÁN 
életének 44., házasságának 16. évében, 2019. október 27-én tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. október 30-án, délelőtt 
10 órakor lesz a csíkkozmási ravatalozóból. 
Emléked örökre szívünkbe zárjuk. 
Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében! 

A gyászoló család – Csíkkozmás
284007

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, 

DR. BORSA ISTVÁN 
főorvos 

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és fájdalmunkban 
osztoztak. 

A gyászoló család
283993

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. 
Tudtuk, hogy nem jössz, de oly jó várni, 
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, soha nem feledünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. október 29-ére, 

KÖPE ISTVÁN 
halálának 5. évfordulóján. 

Felesége, gyermekei, vejei és unokái – Csíksomlyó
283989

Nem fogjuk már elgyengült kezed, 
nem simogatjuk őszülő fejed. 
Nem tekint ránk ragyogó szemed, 
marad a csend, mindent köszönünk Neked! 

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesapa, testvér, nagyapa, após, apatárs, koma, 
rokon és jó szomszéd, 

NAGY FERENC 
életének 73. évében, 2019. október 26-án hazatért megváltó Urához. 
Drága halottunkat 2019. október 30-án 12 órakor kísérjük utolsó 
útjára, a csíkszeredai Kalász negyedi temetőben. 
Emléke szívünkben örökké él! 

A gyászoló család – Csíkszereda
284005

Köszönetet mondunk a Megyei Sürgősségi Kórház és Intenzív 
osztály munkaközösségének, akik drága halottunk 

BODÓ JULIÁNNA 
súlyos betegségén és szenvedésének enyhítésén segítettek. 
Isten áldja! 

A gyászoló család – Csíkszentdomokos
284009

Szomorúan emlékezünk 2012. október 29-ére,

KOZMA MIKLÓS 
halálának 7. évfordulóján. 

Emléke él és élni fog, 
míg az Én szívem e földön dobog. 
Őrzöm a képét, a mosolyát, 
a hangját, s minden gesztusát. 
Őrzöm, a mozdulatait, 
mely bennem él, mind a mai napig. 
Őrzöm, a felém közvetített gondolatait, 
a nekem elsuttogott szavait. 
Mert nem halt meg Ő, még mindig él nekem, 
csak messze távozott, hol meg nem érinthetem. 

Felesége, gyermekei és unokái – Székelyudvarhely
283955

Küzdöttel, de már nem lehet, 
csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek. 

Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
a gyermekeit és unokáit imádó édesapa, nagytata, testvér, após, 
apatárs, sógor, keresztapa, koma, rokon, barát és jó szomszéd, 

ANTALKA SÁNDOR 
életének 76., házasságának 49. évében szerető szíve 2019. október 
28-án, türelemmel viselt, hosszas szenvedés után a szentségekkel 
megerősítve, megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2019. október 30-án 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszeredai állomás melletti régi temetőbe. 

Küzdelmes volt az út, mely véget ért, 
fáradt tested megpihenni tért. 
Végső utadra indulj megnyugodva, 
szeretetünk elkísér égi otthonodban. 

Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Imádkozás kedden 16 :15 órától lesz a Szentkereszt templomban. 

A gyászoló család – Csíkszereda
284012

Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak, 
igazi nyughelyük a szívünkben marad. 

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, 
mert összeköt minket az örök szeretet. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjaira, 

WÉBER ANDRÁS 
halálának 17., 

WÉBER ERZSÉBET 
halálának 9., és menyük, 

WÉBER KATALIN 
halálának 17. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2019. október 29-én (ma) 18 órától lesz 
a Szent Ágoston-templomban. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik – Csíkszereda

284004

Az arcod felragyog, mint egy őszi tájkép, 
ahogy újra felnevetsz csupa arany és bíbor. 
Minden árnyék, ilyen gyönyörű nem lehetsz, 
a lusta Nap tavaszt ígér, tavaszt ígér. 
Nyarat remél, de nézd, a dér a fához ér. 

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

DR. CSORDÁS-L. MÁRIA-MAGDOLNA 
fogorvos  

életének 65., házasságának 40. évében, 2019. október 25-én, 
türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. október 29-én, 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi 
ravatalozóból. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család – Csíkszereda
283992

Csak az élet az, ami hamar elszalad, 
de kedves, szép emlékük örökre megmarad. 
Drága szüleink hiánya, egy örökös fájdalom, 

földi jóságukat kísérje mennyei jutalom. 

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, 

ANDRÁS MIHÁLY 
(Misi bácsi) 

halálának 13. és 

ANDRÁS JULIÁNNA 
szül. Gál 

halálának 4. évfordulóján. 

Drága szüleink nyugodjatok békességben az Úr Jézus szent nevében. 
Emléketek örökké élni fog! 

Szeretteitek – Csíkszereda
283988

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

Elmegyek, mert el kell mennem... 
Hogy elköszönni sem tudtam... sajnálom, 
Tudjátok, kiket szerettem 
A síron túl is örökké...imádom!

Elmegyek, mert el kell mennem... 
Vár rám az ismeretlen... hosszú álom 
Míg éltem szívem és lelkem 
Néktek adtam... hát ne fájjon halálom! 
(Szabó Balázs) 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, vő, nagybácsi, sógor, rokon, 
keresztapa, koma, szomszéd és jóbarát, 

FARKAS ISTVÁN 
nyugalmazott faipari mérnök, 

2019. október 26-án, életének 73., boldog házasságának 39. évében 
hirtelen elhunyt. Úgy távozott ahogy élt, csendesen, Isten akaratát 
elfogadva. Drága halottunkat 2019. október 30-án 11 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
284008

A szeretet a legszebb emlék, 
melyet mások szívében hagyunk magunk után. 

Fájó szívvel emlékezünk 

ID. BURISTA ÁRPÁD 
halálának 34., 

BURISTA ROZÁLIA 
halálának 32. és fi úk, 

IFJ. BURISTA ÁRPÁD 
halálának 10. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik – Pottyond

283886

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

BODÓ KÁROLY 
(1945–2014)
halálának 5. évfordulóján. 

Sohasem halványul szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza Érted. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk és nem felejtünk téged. 
Örök álmodat őrizze béke és nyugalom. 

Szerető feleséged, lányod és unokád

Mintha most lett volna, pedig már négy éve, 
testedből a lélek fölszállt a nagy égbe. 
Üres az udvar, csendes a ház, 
mert nincs többé a drága jó édesapánk, nagytatánk. 
Két keze munkáját, mindenütt látjuk, 
áldott szép emlékét, szívünkbe zárjuk. 
Elhagytad a házat és minket, akiket szerettél, 
szerettünk nagyon, amíg csak éltél. 
Legyen áldott a föld, ahová megpihenni tértél. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2015. október 28-ára, 

CSISZÁR BÉLA 
halálának 4. évfordulóján. Az engesztelő szentmise 2019. október 
29-én (ma) 17.30 órakor lesz a csíkszentmihályi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentmihály
283990

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




