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„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, testvér, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

INCZE MÁRIA 

életének 70. évében, 2020. július 15-én szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat 2020. július 20-án 11 órakor kísérjük 
utolsó útjára az újtusnádi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család

„Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk  álltál,
Véget ért  a szenvedésed
Fáradt szívedben nyugalom,
A miénkben, kik  itt maradtunk,
El nem múló fájdalom.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
rokon és jó szomszéd,

ÖZV. GERCUJ  ILONKA, szül. Csilip

életének 91., özvegységének 17. évében, 2020. július 17-én, este 7 
órakor szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2020. 
július 20-án 12.30  órakor kísérjük utolsó útjára a kósteleki ortodox 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott!

A gyászoló család

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, 
hogy a szeretett, drága jó édesapa, vej, rokon, 
koma, szomszéd és jó barát,

DRAGU DÁNIEL-EDUÁRD

gyermekeiért aggódó szíve életének 52-ik évében, július 17-én, 
délután 1 órakor tragikus hirtelenséggel megszűnt dobogni! Utolsó 
útjára 2020. július 21-én, délután 2 órakor kísérjük a Kalász negyedi 
temetőbe. Drága édesapánk! Hirtelen távozásod soha el nem múló 
sebet ejtett szívünkben. Jóságodat, amíg élünk, soha el nem feled-
jünk! Isten Veled! Nyugodj Békében!

Hiányzol közülünk, a helyed üres lett, egy váratlan pillanat a sírba 
temetett. Magadba zártad a sors ezernyi baját, váratlanul, búcsú 
nélkül minket itt hagytál.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 21-ére

ID. TANKÓ SZILVESZTER

halálának 1. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise július 
21-én, este 6 órakor lesz a csíkzsögödi katolikus templomban. 

Gyászoló családja

„Megértem nagyon sok szenvedést, Öröm és bánat is volt benne nem 
kevés. Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, Nem volt időm arra,
el kellett indulni. Szerető szívvel itt hagylak titeket Szívetekben ti is 
őrizzetek.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, rokon, szomszéd és jó ismerős,

ÖZV. CSORBA FERENC

életének 82., özvegységének 22. évében, 2020. július 16-án, rövid 
betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunkat 
2020. július 20-án 13 órakor kísérjük utolsó útjára a csíktaplocai 
ravatalozótól a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott!

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
feleség, édesanya, nagymama, rokon, ismerős és 
jó szomszéd,

IEȘAN ANNA, szül. Nagy

életének 76., özvegységének 55. évében, 2020. július 17-én távozott 
közülünk. Drága halottunkat 2020. július 21-én 12 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a Kalász negyedi temető ravatalozójából. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Emléke él és élni fog, míg az én szívem a földön 
dobog. Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját
és minden gesztusát. Pótolhatatlan ürességet 
hagytál családunkban.

Fájó szívvel emlékezünk,

HOZÓ ERZSÉBET, szül.Nagy

halálának 10. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
július 21-én 8 órakor lesz a fi tódi imaházban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerető családja – Fitód

Fájdalommal emlékezünk

KONCZ MÁRTONNÉ ILONA,

drága jó édesanyánk halálának 3. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Újtusnád, Csíkszereda

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt 
idő arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom 
emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.

Fájdalommal emlékezünk 2017. július 20-ára 

KENYERES GÉZA

halálának 3. évfordulóján. Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha 
látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így 
áldás lesz rajtatok.

Szerető családja

Mély fájdalommal emlékezünk 2017. július 19-ére 

KENYERES KATALIN, szül. Bedő

halálának 3. évfordulóján. Nyugalma legyen 
csendes, emléke felejthetetlen.

Bánatos férje, fia és testvérei – Székelyudvarhely
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