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Szólítani fogsz és én válaszolok neked, vágyakozol majd kezed műve után.
(Jób könyve, 14. fejezet, 15 vers.) 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek, testvér, rokon 
és jó barát,

MACOVEI ION 
életének 43. évében, hirtelen elhunyt. Drága halottunk temetése 
2020. február 1-jén, 13 órakor lesz a csíkszeredai Kalász negyedi temető 
ravatalozójából. Részvétnyilvánítást a temetés előtt 1 órával fogadunk. 

A gyászoló család – Csíkszereda
285551

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/szívünk örökké őrzi emlékedet! 

Fájó szívvel emlékezünk 2006. február 1-ére, 

LADÓ ZOLTÁN (IMRE) 
halálának 14. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Leánya Teca és családja – Csíkszereda
285555

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben él és örökre ott marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 2-ára, 

KÓSA FERENC 
halálának első évfordulóján. Örök álma fölött őrködjön a szeretet és a megemlékezés.
285560

A temető csendje ad neked nyugalmat,/szívünk fájdalma örökre megmarad./
Az idő elmúlhat, szállnak az évek,/míg élünk, velünk lesz szeretett emléked! 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 1-ére, 

ÖZV. KOSZTI MÁRIA
(Csillag)
szül. Bokor 

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. február 
2-án 11 órakor lesz a kászoni (Doboly) kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető gyermekei
285567

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott,/megpihent két dolgos kéz, mely 
értünk dolgozott./Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben él és 
örökké ott marad. 

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága halottunk, a gyergyóditrói, 

GYÖRGY TAMÁS
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 
Külön köszönet azoknak, akik a nehéz percekben mellettünk álltak és 
önzetlen segítséget nyújtottak. Isten áldása szálljon rátok! 

A gyászoló csalad
285559

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

ÖZV. ERŐSS GIZELLA 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, segítő kezet 
nyújtottak és osztoztak fájdalmunkban. 

A gyászoló család
285550

Érzem közel vagy mégis oly távol,/elmondanám neked, mennyire hiányzol./
Ahová mentél, nincsen visszaút,/örök a hosszú álom s végtelen az út./
Az emléked csupán mi itt maradt nekem,/örökre szívemben őrzöm s így itt 
leszel velem. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. január 29-ére, drága édesanyánk, 

TAMÁS VERONIKA 
szül. Kristó 

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. február 3-án 
17 órakor lesz a csíkvacsárcsi templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyermekei – Csíkvacsárcsi, Madéfalva

285570

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk, 

FLINTA ISTVÁN 
tanár 

halálának első évfordulóján. Az évfordulós szentmise február 1-jén, szombaton 
este 6 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. Emléke örökre megmarad! 

Szerettei – Csíkszereda
285554

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

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, após, apatárs, testvér, unokáiért rajongó 
nagytata és dédnagytata, rokon, koma, és jó szomszéd, 

GYÖRGY IMRE
életének 77., házasságának 54. évében, hosszú, de türelemmel viselt betegség 
után 2020. január 30-án 9 órakor visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait 2020. február 1-jén 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkmenasági ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága jó férj, 
édesapán, nagytatánk, fájó szívvel és könnyes 
szemmel mondunk köszönetet értünk hozott sok-sok áldozataidért és kísé-
rünk utolsó utadra. Nyugodjál békében, az Úr Jézus Szent nevében! 

A gyászoló család – Csíkmenaság
285571

Elmúlt, mint száz más pillanat,/s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan./Mert szívek 
őrzik, nem szavak.
(Végh György)

Fájó szívvel emlékezünk 2015. január 31-ére, 

BIRÓ VILMOSNÉ 
szül. Bara Irén 

halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkjenőfalva, Csíkszereda

285557

Fájdalommal emlékezünk 2007. február 1-jére, 

DÁNIEL ÁKOS 
halálának 13. évfordulóján. 

Tizenhárom éve már, hogy búcsú nélkül itt hagytál,
/családunk számára fájó emlék maradtál./Beszélgetve a 
múltat felidézzük,/drága emléked szívünkben őrizzük. 

Felesége és két leánya – Székelyudvarhely
285333

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága édesapánk, 

SALAMON GÁBOR 
halálának 23.,

 valamint drága édesanyánk, 

SALAMON TERÉZ
halálának 17. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! 

Szeretteik
285566

Szomorúan emlékezünk 1999. február 2-ára, 

VARGA SÁNDOR 
halálának 21. évfordulóján. 

Ha fejfád mellett ég a gyertya, látjuk benne arcod.
Odaföntről, messzeségből karod felénk nyújtod.
Vigyázol ránk most is, tudjuk, ugyanúgy, mint régen.
Férjem, édesapám, sosem feledünk téged! 

Szerető családja – Bethlenfalva
285459

Sohasem hal meg az, aki emlékeinkben él!

Fájó szívvel emlékezünk 2018. február 1-jére,

ÖZV. PAP SÁNDORNÉ
szül. Dobai Ágnes 

halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Emléked őrzik rokonaid Új Moldováról, Székelyudvarhelyről és 
Szentegyházáról

285257

Fájó szívvel emlékezünk 2017. február 2-ára,

OLÁH TIBOR 
halálának 3. évfordulóján. 

Istenem, óvd őt, öleld át helyettünk,/mert csak te tudod, 
mennyire szerettük./Csak az tudja, mi az igazi fájdalom,/
akinek gyermekét fedi a sírhalom. 

Bánatos szülei és testvérei – Székelyudvarhely
285545

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz drága emléked. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, testvér, 
nagyapa, após, apatárs, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

ID. MÁRTON SÁNDOR
életének 73., özvegységének 13. évében, 2020. január 30-án türelemmel viselt, 
hosszú betegség után, csendesen elhunyt. Szeretett halottunkat 
2020. február 1-jén, szombaton du. 2 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 végtisztesség tevőket, 
hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285572

Várjuk, míg élünk, várjuk őt,/hátha egyszer ott áll az ajtónk 
előtt./Aztán a valóság ránk szakad,/lelkünk tovább fáj a kín 
alatt./Kiáltanánk, hogy Ő is hallja odaát,/hol vagy gyerme-
künk, testvérem?/Nélküled üres a világ, várunk, ha nem jössz, 
mert nem jöhetsz,/mi megyünk hozzád, ott leszünk veled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. február 2-ára,

VLĂSCEANU STELA HAJNALKA 
halálának 3. évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet és 
megemlékezés. 

Szerető szüleid, testvéred és családja, valamint a közeli rokonaid –
Bukarest, Csíkszereda

285565

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 3-ára, mikor a Jóisten 
elszólította közülünk a drága édesapát, a legjobb nagytatát 
és dédnagytatát, 

GYÖRFI ÁRPÁD-ot, 
aki mindenre megtanított minket,/egy dolgot kivéve, hogy 
hogy lehet nélküle élni./Február 3. keserves téli nap,/mely 
elmémben örökké megmarad./Megmarad a pillanat, melyet 
feledni nehéz,/drága édesapám dolgos keze, szerető jó szíve,/megpihent 
örökre, ma éppen egy éve./Volt egy ember, kit nagyon szerettünk,/de egy éve 
örökre elvesztettük./Nem tudjuk elfojtani a sírást,/ő volt a mi szeretett Árpi 
tatánk./Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen./Drága lelked 
nyugodjék békében!

Szerető leányod, Mesike, unokád, Robika és felesége, Emőke, 
dédunokád, Dóra – Csíkszereda

285562

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2019. február 3-ára, 
a legdrágább férj, édesapa, nagytata és dédnagytata, 

GYÖRFI ÁRPÁD

halálának első évfordulóján.

Szerettem volna még köztetek maradni,/de az Úr hívását el kellett fogadni./
Végleg elbúcsúzni ezért is nem tudtam,/a kegyetlen halál a tervemet áthúzta./
Ha síromnál jártok, hozzatok virágot,/biztos vagyok abban, hogy nagyon 
hiányzok./Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek,/hisz lélekben én is ott vagyok 
veletek./Szeressétek egymást és összetartsatok,/az égből is gondolok és 
vigyázok rátok./Nyugodj békében, legyen nyugodt álmod,/találj odafönt Örök 
Boldogságot!/Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,/melyet türelemmel 
viseltél régóta./De az emlékeid szívünkben maradtak,/számunkra Te soha meg 
nem halhatsz. 

A megemlékező szentmise 2020. február 3-án, hétfőn 18 órakor lesz 
a csíkszeredai Millenniumi-templomban. 

Bánatos felesége és a családja – Csíkszereda, Csícsó, Németország
285563

Hervadozó szellő tovaszáll,/mégis a mi szívünk, amíg élünk, 
addig fáj./Küzdelem és szenvedés volt életed,/legyen áldott, 
csendes pihenésed. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. január 31-ére,

KOCS ALBERTNÉ
szül. Imre Rózália 

halálának 6. évfordulóján. 
Testvérei családjaikkal – Székelyudvarhely

285523

„Ha emlegettek, köztetek leszek,/ha imádkoztok veletek 
vagyok,/ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
/emlékem így áldás lesz rajtatok.”
(Reményik Sándor) 

Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánk,

ALBERT JÓZSEF
halálának 16. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
285544

Fájó szívvel emlékezünk 2001. január 31-ére, 

ID. TÓFALVI MÓZES 
halálának 19. évfordulóján. 

Akiket szerettünk, s már a sírban nyugszanak,/igazi 
menhelyük a szívünkben marad./Bárhogy múlnak az évek,/
a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. 

Szerettei – Korond, Székelyudvarhely
285500

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

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára 
2019. január 25-ére, 

LĂZĂRESCU DAN
(Dan tata) 

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. február 
1-jén, szombaton reggel 7.30 órakor lesz bemutatva a csíkszeredai 
Szent Kereszt-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló család – Csíkszereda
285528

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, 
nagyapánk és dédnagyapa, 

KOVÁCS DEZSŐ 
nyugalmazott vezérigazgató, okleveles mérnők 

életének 81., házasságának 53.évében, 2020. január 28-án 
rövid, de türelmes szenvedés után nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Drága halottunkat január 31-én, pénteken 12 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra Csíkszeredában a Kalász negyedi temetőben. 

A gyászoló család
285530

Nem múló fájdalommal emlékezünk 2018. január 31-ére,

CZIPLE LÁSZLÓ 
halálának 2. évfordulóján. Lelki üdvösségéért február 3-án, 
hétfőn reggel 7 órakor lesz a megemlékező szentmise 
a Szent Kereszt-templomban. Krisztus világossága 
fényeskedjék neki mindörökké! 

Szerettei – Csíkszereda
285001

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK
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