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Tarka nyárra szürke ősz borul, 
s az illatos virág is egyszer lehull. 
Minden mulandó az ég alatt, 
csak a szeretet az, ami megmarad. 
Ha megállsz a síromnál, imádkozzál értem, 
mert kívánom ingyen, áldjon meg az Isten. 

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2002. szeptember 4-ére

KAJTÁR ÁRPÁD 

halálának 18. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkdánfalva, Csíkszentdomokos
288545

Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt, és az is maradt, 
mert aki a szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.
(Szent Ágoston) 

Fájdalomtól megtört szívvel, de a gondviselő Isten akaratát 
elfogadva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, 
após, testvér, apatárs, rokon és jó barát,

SALAMON ISTVÁN 

életének 79., házasságának 56. évében, 2020. szeptember 2-án, 
türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét gondviselő 
Istenének. Drága halottunkat 2020. szeptember 5-én, szombaton, 
délelőtt 10 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkszeredai Kalász negye-
di temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család
288539

Csak az idő múlik, feledni nem lehet. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. szeptember 4-ére, 

BALOGH ZSIGMONDNÉ,
szül. Joó Elza 

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

Szerettei
288504
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A Hargita megyei Homoródszentmárton község 
vezetősége felhívja figyelmüket, hogy 
2020. szeptember 10-én elkezdődik 

Homoródszentmárton község kataszteri-
technikai dokumentációjának kifüggesztése 
a 85, homoródszentmártoni, lókodi, kénosi 

dűlők a 7/1996-os  Kataszter és Ingatlan 
Nyilvántartási törvény 14-es bekezdés (1) és (2) 

cikkelye, valamint a módosításai és 
kiegészítései értelmében.

A kifüggesztett technikai dokumentációk megtekinthetők 
60 napig Homoródszentmárton község kultúrotthonának 

könyvtárában 9-14 óra között, a Homoródszentmárton 
község hivatalos honlapján www.martinis.ro, 

valamint az országos Kataszter és 
Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség honlapján.

A hibakiigazitási kéréseket a dokumentációval 
kapcsolatban letehetik a Homoródszentmártoni 

Polgármesteri Hivatal székhelyén, munkanapokon 9-14 óra 
között, valamint az országos Kataszter és 

Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség honlapján.

Nélküled üres és szomorú a házunk, 
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. 
Nem vársz bennünket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Amíg csak élünk, mi nagyon szeretünk, 
hiányzol nagyon, soha nem feledünk. 

Örök fájdalommal a szívünkben és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk 2014. szeptember 5-ére 

LACZKÓ BRIGITTA 

halálának 6. évfordulóján. Adj Uram örök nyugodalmat neki, 
s az örök világosság fényeskedjék neki! Nyugodjon békességben 
az Úrjézus szent nevében! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda, Gyergyóremete
288521

Fent a csillagok között van valaki, 
akit soha nem felejtünk el! 

Fájó szívvel emlékezünk 

KOZMA MARGARETA 

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

Szerető lánya Zita, unokája Ildikó és veje Gábor
288537

Lepörögnek előttünk az együtt töltött évek, 
de kár, hogy már elmúlt, kegyetlen az élet. 
Ha nem is vagy már közöttünk többet, 
akkor is része vagy életünknek. 

Fájdalomtól összetört szívvel emlékezünk 
2019. szeptember 6-ára 

GYÖRGY JÁNOS 

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 5-én 19 órakor lesz bemutatva a római katolikus 
templomban. Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei – Csíkszentimre
288522

Az én időm hamarabb lejárt, mint szerettem volna, 
bocsássatok meg, de nem tehetek róla. 
Ha sírni látlak titeket, a lelkem fáj nagyon, 
ezért, ha rám gondoltok, mosolyogjatok. 
Így emlékem áldás lesz rajtatok. 

Fájó szívvel emlékezünk 

BIRÓ ANTAL 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 5-én, reggel 7 órakor lesz a csíkcsicsói 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkcsicsó
288544

Fájó szívvel emlékezünk 2019. szeptember 4-ére, 
drága élettársam, 

PÁL MÓZES,
nyugalmazott szabómester

halálának 1. évfordulóján. 
Gyászoló élettársa, Margit és hozzátartozói – Székelyudvarhely

288538

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, 
az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon! 

Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2019. szeptember 5-ére

GERGELY GYÖRGY 

halálának 1. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Gyászoló szerettei – Abásfalva, Székelyudvarhely
288500

Fájó szívvel emlékezünk 2011. szeptember 4-ére

FELEKI DÉNESNÉ,
szül. Szakács Ida 

halálának 9. évfordulóján. 

Gyakran gondolunk reád, a sírodnál felnézünk az égre, 
ott látunk ragyogni a világmindenségben. 
Köszönjük a szeretetet, gondoskodást, amit értünk tettél, 
hisszük, hogy a csillagok közé csak álmodni mentél. 
Lelked reméljük, békére talált,
s te már a mennyből vigyázol ránk. 

Szerető családja – Nagygalambfalva
288523

Mélységes bánattal emlékezünk 
2014. szeptember 4-ére

BERTALAN FERENC 

elvesztésének 6. évfordulóján. 

Küzdöttél, de már nem lehet, 
csend ölel át és a szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek. 

Bánatos felesége, fiai Lóránd és Zsolt, menye Kinga, 
2 drága kis unokája Erik és Patrik, 

valamint sógornője és családjaik – Székelyudvarhely
288532

TRANSVERSUM.RO

A ROMÁNIAI MAGYAR MÉDIAÜGYNÖKSÉG MINDEN EGY HELYEN




