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Fájó szívvel emlékezünk 2018. augusztus 10-ére 

ID. INCZE DOMOKOS 
halálának 2. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő 
szentmise 2020. augusztus 10-én, hétfőn 19 órakor lesz 
a Millenniumi-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
288116

Ha felszáll egy lélek az égbe,/odafenn egy új csillag éled./Gyönyörű 
fénnyel, szépen ragyog./Jelzi, hogy többen lettek az angyalok./
Édesapánk, Isten nyugtasson.

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a drága férj, 
édesapa, nagytata, testvér, rokon, szomszéd és jó barát, 

ID. DEMETER JÓZSEF 
életének 70., házasságának 49. évében, 2020. augusztus 6-án tü-
relemmel viselt, hosszú betegsége után hazatért megváltó Urához. 
Szeretett halottunkat 2020. augusztus 10-én, reggel 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csibai temetőbe. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
288133

Feledni valakit lehetetlen csoda,
mert akit szeretünk, azt nem feledjük soha! 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. augusztus 8-ára 

GYÖRGY MIHÁLY 
halálának 5. évfordulóján. A szentmise 2020. augusztus 8-án, 
szombaton 19 órakor lesz a csíktaplocai temetőkertben, a ravatalozó 
előtti téren. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíktaploca
288104

Váratlanul ért halálod,/búcsú nélkül mentél el,/aludd szépen örök 
álmod,/soha nem felejtünk el. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. augusztus 7-ére 

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

Szerető barátai
288106

Üres az udvar, csendes a ház,/mert nincs többé a jó édesapánk./Két 
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, ahová megpihenni tértél./Elmentem tőletek, nem 
tudtam búcsúzni,/nem volt időm arra, el kellett indulni./Szívetekben 
hagyom emlékem örökre,/ha látni akartok, nézzetek az égre. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

BOZÁN JENŐ 
halálának 6. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. augusztus 7-én, ma 19 órakor lesz az újtusnádi templomban. 

Gyászoló szerettei – Újtusnád
288126

Hiába mentél más hazába,/itt minden olyan, mintha visszavárna./Ha 
ránk gondolsz a messzi égi partról,/szinte hisszük, most is itt élsz...
csak alszol. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2010. augusztus 7-ére 

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

Szerettei – Madéfalva
288131

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ORBÁN BAKK PÉTER 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
288070

Kegyelettel emlékezünk 1994. augusztus 7-ére 

SZŐKE MÁRTON 
halálának 26. évfordulóján. Örök álma fölött őrködjön a szeretet és 
a megemlékezés. 

Szerettei – Csíkszereda, Csatószeg, Budapest
288082

Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani!

Fájó szívvel emlékezünk 2019. augusztus 6-ára 

VRÎNCEANU PETRU 
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes. 

A gyászoló család – Csíkszereda
288136

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb nap-
jára 1998. augusztus 9-ére 

SZÁSZ JÁNOS 
halálának 22. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíksomlyó, Csíkvacsárcsi
288119

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2013. augusztus 8-ára 

RÁDULY LAJOS 
halálának 7. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő 
szentmise 2020. augusztus 8-án, szombaton reggel 7 órakor lesz 
a Szent Kereszt-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
288049

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
örökké őrizzük emléked. 

Mély fájdalommal emlékezünk 

PÓRA IMRE 
(Bokor) 

halálának 9. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. augusztus 
8-án 19 órakor lesz a gyimesfelsőloki római katolikus templomban. 

Szerettei
288121

Augusztus kilenc, keserves ősz,/mely szívünkben 
örökké megmarad./Megmarad a pillanat, melyet 
átélni nehéz,/megmarad a perc, melyet feledni nehéz. 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. augusztus 9-ére 

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

Szerettei – Madéfalva, Csíkszereda
288085

Feledni valakit lehetetlen csoda,
mert akit szeretünk, nem feledjük soha! 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. augusztus 7-ére 

NAGY INCZE 
halálának 2. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
augusztus 7-én, este 6 órakor lesz a csíkszentmihályi templomban. 

Bánatos édesanyja és gyászoló családja
288105

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, testvér, anyós, rokon és jó szomszéd, 

ÖZV. MUNTEANU HERMINA 
szül. Lajos 
nyugalmazott agrármérnök 

életének 81., özvegységének 7. évében, 2020. augusztus 5-én hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. augusztus 8-án, 
délután 4 órakor helyezzük örök nyugalomra az érvényben lévő 
szabályok betartásával, a csíktaplocai ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Önfeláldozó és segítőkész életedért a Jóisten adjon 
csendes nyugovást az anyaföldben, emléked szívünkben örökre 
megmarad. Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család
288118

Eljött az emlékezés napja,/neked szól ma a templom 
harangja./Érted imádkozunk halkan, zokogva,/
legyen áldott a föld, mely ráhullt koporsódra.

Fájó szívvel emlékezünk 2008. augusztus 9-ére 

KECSKÉS SÁNDOR 
halálának 12. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. augusztus 9-én, vasárnap 18 órakor lesz a tusnádfürdői 
katolikus templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Kovács Ernő és családja
288115

Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek,/hisz lélekben 
én is ott vagyok veletek./Szeressétek egymást és ösz-
szetartsatok,/az égből is gondolok és vigyázok rátok./
Drága életedért köszönetet mondunk,/sírod felett fejet 
hajtva imádságba fogunk./Leperegnek emlékeink, 
mint homokóra csendben,/Isten oltalmában nyugodj 
békességben! 

Fájó szívvel emlékezünk 

ID. CSERGŐ ISTVÁN 
halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentsimon
288075

Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,
őrizzük, óvjuk emlékedet! 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. augusztus 19-ére 

BILIBOK JÁNOS
(Jancsi)

halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. augusztus 9-én, vasárnap reggel 9 órakor lesz 
a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Felesége és gyermekei
288113

Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, 
hogy 

ANTAL SZIGETHI LAURÁÉRT 
gyászmisét tartunk 2020. augusztus 10-én, hétfőn 
reggel 7 órától a csíkszeredai Szent Kereszt-
templomban. 

A gyászoló család
288114

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 próbáltunk./
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled,/helyettünk angyalok 
simogassák fejed./Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja 
senki,/lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. 

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
2017. augusztus 8-ára 

PÁLL RÓBERT 
halálának 3. évfordulóján. 

Szerettei – Székelyudvarhely
288095

Fájó szívvel emlékezünk 2015. augusztus 9-ére

ID. MÁTHÉ ISTVÁN 
halálának 5. évfordulóján. 

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/nem 
örülsz már nekünk szerető szíveddel./De egy 
könnycsepp a szemünkben érted él/ egy gyertya az asztalon érted 
ég,/s bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/amit tőlünk soha 
senki el nem vehet./Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,/
szívből szeretünk s nem felejtünk téged. 

Szerettei – Korond
287934

Két kezét a munka megtörte,/az élet minden vihara gyötörte./
De ő soha nem panaszkodott,/ fájó szívvel értünk aggódott.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, rokon, 
szomszéd és jó barát, 

ADORJÁN DEZSŐ 
életének 85., házasságának 60. évében, 2020. augusztus 5-én 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Panasz nélkül, befelé könnyeztél,/búcsúzás nélkül, csendesen 
elmentél./Szomorúan tekintünk az égre,/és kérjük a jó Istent, 
pihentessen békében./Jóságos szíved pihen a föld alatt,/
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat...

Temetése 2020. augusztus 7-én, pénteken 16 órakor lesz, a református 
egyház szertartása szerint, a székelyudvarhelyi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvání-
tást a temetési szertartás kezdete előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
288122

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK
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