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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ba-
rátoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, akik a drága halottunk, 

BÁLINT ERZSÉBET

emlékére tartott megemlékezésen jelen voltak, örök nyughelyére 
virágot helyeztek, osztoztak mély fájdalmunkban.

A gyászoló család – Székelyudvarhely
287627

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik drága 
halottunk,

SZABÓ KATALIN

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek, bármilyen formában segítettek és osztoztak fájdalmunkban.

A gyászoló család
287625

,,Búcsú nélkül eltávoztál tőlünk, Nem hallottuk 
utolsó sóhajod. Fáradságos életeden át Miénk volt 
minden gondolatod. Mindent megtettél értünk, Halál 
lett a vége, Kérjük az Úrjézust, vegyen kegyelmébe.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó élettárs, 
édesapa, nagytata, testvér, após, sógor, rokon, szomszéd és jó barát, 

SIPOS DÉNES

életének 80., élettársi viszonyának 29. évében, 2020. július 2-án 
hirtelen elhunyt. Drága halottunkat 2020. július 4-én 14 órakor 
kísérjük utolsó útjára a Szentlélek utcai ravatalozótól a helyi temető-
be. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család

Csendben állok, emlékezem... nem halt Ő meg, min-
dig él... nekem. Messze ment, hol el nem érhetem,
élete így múlt el, mint egy pillanat. De emléke
szívünkben örökre megmarad!

Fájó szívvel emlékezünk 2014. július 4-ére,

FERENCZ KLÁRA
szül. Gergely

halálának 6. évfordulóján. Legyen Istentől áldott, csendes pihenése! 

Lányai – Madéfalva, Csíkszereda
287547

Üres az udvar, csendes a ház, mert többé nincs édesanyánk.
Két keze munkáját mindenütt látjuk, áldott emlékét szívünkbe zárjuk. 
Hosszú útra ment, búcsút nem intett, elhagyott minket,
akiket szeretett. Legyen áldott a föld, ahová pihenni tért. 

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2019. július 
6-ára,

ÖZV. SÜKET DOMOKOSNÉ
szül. Sándor Erzsébet

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
július 6-án, reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi templomban. Emlé-
ke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét szívünkben őrizzük! 

Szerettei – Csíkmadaras
287582

Nem tudunk mi érted már csak annyit tenni,
sírodra virágot s egy szál gyertyát vinni.
S összekulcsolt kézzel érted imádkozni.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. június 30-ára,

GYÖRFI MARGIT

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. július 
5-én, vasárnap reggel 9 órától lesz a csíkmenaság-újfalvi templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkzsögöd és Csíkmenaság-Újfalu
287602

Még mindig fáj, s talán örökre így marad,
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad.
Az évek múlnak, feledni nem lehet, nagyon hiányzol, 
nagyon rossz nélküled. Fájdalmas az út, mely
sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2018. 
június 20-ára,

NAGY JÓZSEF

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. július 
4-én, este 7 órakor lesz a csíkrákosi római katolikus templomban. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkrákos
287640

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

Fájó szívvel emlékezünk 2010. július 3-ára,

ÖZV. HEGYES VILHELMINA (MARIKA)

halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei
287565

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.

Kegyelettel és emlékét áldva emlékezünk az 1992-es Ezer Székely 
Leány Találkozó áldozatára,

IFJ. GYÖRGY FERENCZ

halálának 28. évfordulóján. Csendes álmod felett őrködjön az örök 
szeretet.

Szerettei – Csíkzsögöd
287608

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
örökké őrizzük emlékedet!

Fájó szívvel emlékezünk 2017. július 5-ére,

FARKAS BÉLA

halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Csíkcsicsó
287628

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, s nyugalmadat
nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Fájó szívvel emlékezünk 1998. július 5-ére

ID. DEÁK PÉTER

halálának 22. évfordulóján.
Szerettei – Ivó

287521

Szomorúan emlékezünk 2001. július 4-ére,

KIS ÁRON

halálának 19. évfordulóján. Akik ismerték és szeret-
ték, gondoljanak rá kegyelettel! Emlékét szívünk-
ben megőrizzük.

Szerettei – Székelyudvarhely
287586

Megcsendül szívünkben az emlék húrja,
eszünkbe jutott Édesanyánk jóra intő szava.
Küzdelem és sok munka volt az életed,
legyen áldott, csendes pihenésed!

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 3-ára

GERGELY JULIÁNNA
szül. Farkas

halálának 2. évfordulóján.

Szerető gyermekei: Irén, Manci, Zoli és azok családjaik –
Székelyudvarhely

287592

Még mindig fáj, de örökre így marad, mindig velünk 
leszel, az idő bárhogy is szalad. Fájdalmas az út, mely 
sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett!

Fájó szívvel emlékezünk 2012. július 5-ére,

FAZAKAS DEZSŐ

halálának 8. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel!

Bánatos családja – Fenyéd
287610

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

Fájó szívvel emlékezünk 2010. július 3-ára,

VASS KINGA

halálának 10. évfordulóján. Megemlékező szentmise július 6-án, 
hétfőn reggel 7,30 órától a Szent Miklós-hegyi templomban lesz. 
Emlékét szívünkben megőrizzük. 

Bánatos szülei és testvérei – Székelyudvarhely
287621

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn: 3,16)

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk 2007. július 4-ére,

BAKÓ LÁSZLÓ

tanár halálának 13. évfordulóján. Lelki üdvéért a megemlékező 
szentmise 2020. július 8-án 19 órakor lesz a csíkszeredai Millenniu-
mi templomban, valamint július 11-én 9 órakor a csíkpálfalvi római 
katolikus templomban. Drága nagybácsink, nyugodjál csendesen, 
emléked legyen áldott!

Szerettei – Csíkpálfalva
287635

Megpihent a drága jó apai szív, áldás és hála őrzi
a sírt. Szerető férj voltál és drága édesapa, nagytata, 
bánatos családodnak most őrangyala.

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk 2017. július 3-ára,

CSÓTI JÓZSEF

halálának 3. évfordulóján. 
287543

Két éve, 2018. június 16-án távozott szeretteitől

GÁL ERZSÉBET
született Antal.

A 2. évfordulós mise július 4-én 7,30 órakor a csíksomlyói kegytemp-
lomban lesz megtartva. Emléke szívünkben örökké él, szeretete 
velünk marad.
287641

Ha megállsz a síromnál, imádkozzál értem, nem kívánom ingyen, 
áldjon meg a Jóisten.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 3-ára,

BOTA ERZSÉBET
szül. Bodó

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise július 
5-én 16 órakor lesz bemutatva az erdőaljai Szent Lőrinc templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei
287498
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