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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik részt vettek drága halottunk,

ID. BALLÓ LÁSZLÓ
temetésén, sírjára virágot, koszorút hoztak és részvétüket fejezték ki 
mély fájdalmunkban. Hálás szívvel mondunk köszönetet a Megyei 
Kórház kardiológia osztálya főorvosának, Dr. Balogh Csabának 
és az osztály minden dolgozójának a gondos, türelmes ápolásért.

A gyászoló Balló család – Csíkszereda

Hálás szívvel mondunk köszönetet a jó szomszédoknak, barátoknak, 
volt osztálytársaknak és ismerősöknek, akik szeretett halottunk,

PÉTERFI ERZSÉBET
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
és fájdalmunkban osztoztak.

Szerettei – Csíkszereda

Kövesse térségünk híreit
megújult hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van, valóság egy!

Szomorú szívvel jelentjük, hogy a gondos és övéit szerető férj,
édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó barát,

AJTONY PÁL
nyugalmazott okleveles gépészmérnök folyó év október 23-án küz-
delmes életének 83., házasságának 59. évében hosszas szenvedés 
után földi életét befejezte. Temetése november 14-én 12.30 órakor 
lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Nyugodjék békében!

Gyászoló családja és hozzátartozói – Pécs, Csíkszereda

Fájdalommal emlékezünk 1994. november 8-ára, 

BEGE VILMOS
halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszereda 
és Gyergyószentmiklós

Aludd örök álmodat, békésen, csendesen,
lágy szellő öleljen kedvesen.
Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a könny
és a fájdalom. Az élet elmúlik, de akiket szeretünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 2018. 
november 11-ére,

ACZÉL ÁGNES KATALIN, szül. Nagy
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. no-
vember 11-én 17 órakor lesz a csíkszentmiklósi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei – Csíkszentmiklós

Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt
ünnepelnek az égben. Kiknek őrizgetjük szellemét, mindazokért egy-
egy gyertya égjen.
Fájó szívvel emlékezünk

IMRE DÁNIEL
halálának 22. évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök 
szeretet és az emlékezés. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkvacsárcsi

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben 
él és örökre ott marad.” (Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 8-ára,

ID. BLÁGA GYULA
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda, Gyimesközéplok

„Betegségben is türelmes voltál, fájdalmadban is csak hallgattál. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál te meg csak 
álmodni mentél.”
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
testvér, anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős,

ÖZV. PETRES  LAJOSNÉ, szül. Baczoni  Erzsébet
életének 89., özvegységének 44. évében, 2019. november 7-én 
türelemmel viselt hosszas betegség után szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2019. november 9-én 
12 órakor helyezzük örök nyugalomra a csobotfalvi  ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család

„Betegségben is türelmes voltál, fájdalmadban is csak hallgattál.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál te meg csak 
álmodni mentél.”
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, 
rokon és jó szomszéd,

ÖZV. NAGY  ROZÁLIA, szül. László
életének 84., özvegységének 27. évében, 2019. november 7-én 
szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2019. november 9-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkdelnei ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! 

A gyászoló család

Maroknyi fény, tengernyi bánat, mélységes csend 
maradt utánad. Múlik az idő, de a fájdalom nem 
csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha 
hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. De te már 2 éve 
nem vagy köztünk többé, örök mosolyod még most 
is látjuk. Hogy betérj az ajtón még mindig várjuk, 
idézzük szavaid, tetteid emlékét. Édes Jóistenünk, 
öleld át helyettünk, csak te tudod mennyire szerettük.
Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 8-ára,

SZABÓ SÁNDOR
halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. decem-
ber 2-án, reggel 6 órakor lesz a madéfalvi Jézus Szíve templomban. 
Sorsunk az elválás, hitünk a találkozás.

Gyászoló családod – Madéfalva, Muzsla(Szlovákia), Kézdivásárhely

Üres az udvar, csendes a ház, mert nincs többé a jó 
férj és a jó édesapánk. Keze munkáját mindenütt 
látjuk, áldott szép emlékét a szívünkbe zárjuk. 
Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél, elhagytad 
a házat és minket, akiket szerettél. Szerettünk 
nagyon, amíg csak éltél, legyen áldott a föld,
ahova megpihenni tértél.
Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 8-ára,

ID. FAZAKAS JÓZSEF
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Csíkmadaras

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága, sírba 
szált veled szívünk boldogsága. Segítő kezed örökké 
érezzük, nélküled az élet üres és sivár, hiába díszíti 
sírodat virág. Könnyes szemmel már csak a virágo-
kat nézzük, fájó szívvel már csak rád emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk 2015.november 9-ére,

IFJ. SUGÁR BÉLA
halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkkarcfalva

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. 
Egy fénykép mely őrzi emléked, a bánat, a fájdalom örökre megmarad.
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk,

ZSÓK ANNA, szül. Juhász
halálának 5. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2019. november 11-én, reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkmadaras

A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt el
a föld alatt. De lényege ezerfelé szóródva is 
köztünk maradt.
Fájó szívvel emlékezünk 2011. november 8-ára, 

TANKÓ PÉTER
halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak 
téged, enyém vagy!” (Ézsaiás 43:1)
Fájó szívvel emlékezünk 2009. november 11-ére, 

ID. CSIZA JÓZSEF
halálának 10. évfordulóján. Szeressétek egymást s 
összetartsatok, hisz lélekben én is veletek vagyok. 
Ha gyötör az élet, sose csüggedj el, hisz az Isten 
fentről téged is fi gyel. Erre tanítottál, mi megfogadjuk, lelkedért 
Istenhez imádkozunk.

Felesége, gyermekei, unokái és vejei – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 11-ére 

SZÁSZ TERÉZ (1948-2017)
halálának 2. évfordulóján.Valami üres, minden 
olyan néma, csak egy szót vágynék néha-néha. 
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugal-
madat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint 
a virágillat, de emléked ragyog, mint a fényes 
csillag.

Férje és fia családjával – Székelyudvarhely

Fájó szívvel emlékezünk 2009. november 11-ére 

ID. LÁSZLÓ MÁRTON
halálának 10. évfordulóján. Az idő elszállhat, 
múlhatnak az évek, míg élünk, velünk lesz drága 
emléked.

Szerető családja – Székelyszentmihály

Szomorúan emlékezünk 2008. november 10-ére 

HANKÓ IMRE LEVENTE
halálának 11. évfordulóján. Kit szívünkben 
érzünk, nem hal meg soha. Kit lelkünkkel látunk, 
nem hagy el soha. A élet elmúlik, de az emlékek 
élnek, amíg élünk, őrizzük őket.

Szerettei – Székelyudvarhely

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk,

PÁL FERENC ÁRPÁD
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise november 11-én, hét-
főn délután 5 órakor lesz a csíkpálfalvi templomban. Akik ismerték, 
gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerettei – Csíkpálfalva

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél,
a tavasz, de bármilyen szép is nélküled nem lesz 
ugyanaz! Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk,
nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled, helyettünk, 
angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál ne-
künk, hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2013. 
november 11-ére,

KÁBA ÉVA, szül. Bartos
halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Férje, gyermekei, unokái és testvérei – Csíkcsicsó

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó gyermek, 
édesanya és feleség, 

IRIZA LILIANA (RITA)
tragikus halálának 2. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

A szerető családja – Csíkszereda

Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
találd meg odafent az örök boldogságot.
Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 18-ára, 

TEKSE MARGIT, szül. Péter
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise november 
10-én 9.30 órakor lesz a csíkszentgyörgyi Szent Kereszt kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszentgyörgy

Kegyelettel emlékezünk

ID. SÁRKÁNY JÓZSEF halálának 16. évfordulóján, és

SÁRKÁNY AMÁLIA halálának 5. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szerettei – Csíkszereda

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni. 
Szerető jóságod nem tudjuk feledni, mert elfelejteni 
téged soha nem lehet. Csak meg kell tanulnunk 
ezután élni nélküled.
Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 
2019. szeptember 27-ére,

BOÉR GERGELY
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2019. no-
vember 9-én, este 6 órakor lesz a csíkdánfalvi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkdánfalva




