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Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
nyugodalmad nem zavarja senki.
Elfeledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.

Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a nagyon szeretett 
férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, sógor, rokon, koma 
és jó szomszéd,

VITOS ANTAL (TÓNI)

életének 61., házasságának 38. évében, 2020. október 16-án, 
türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. október 19-én 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Nyugodjál békességben az Úrjézus szent nevében!

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.”

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédnagymama, 
anyós, sógornő, rokon, jó szomszéd és jó ismerős,

ÖZV. ONCEAK JULIANNA,
szül. Bodó

szerető szíve életének 75., özvegységének 36. évében, 2020. október 
16-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2020. 
október 20-án 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai 
Szentlélek utcai temető ravatalozójából  a helyi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! Szívünkben mindig élni fog.

Gyászoló szerettei – Csíkszereda

Fájdalommal emlékezünk 2013. október 16-ára

CÎȘU MÁTYÁS

halálának 7. évfordulóján. A megemlékező szent-
mise 2020. október 19-én, ma este 7 órakor lesz 
megtartva a Millennium templomban. 

Szerettei – Csíkszereda
289002

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog, mint fényes csillag.”

Fájó szívvel emlékezünk

KARÁCSONY JÓZSEF

halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. október 
19-én, hétfőn este 19 órakor lesz a Millenniumi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei
289193

Fájó szívvel emlékezünk 2019. október 18-ára édesanyánk,

TÓTH MARGIT

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Nagyon hiányzol, Anyu!

Szerettei, fiai és unokái
289251

Úgy mentél el, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.

Könnyes szemmel emlékezünk 2013. október 19-ére

ID. MIHÁLY SÁNDOR

halálának 7. évfordulóján.

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol pihen a te jóságos szíved. 
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, mert csak te tudod,
mennyire hiányzik nekünk. Áldd meg a földnek minden porszemét, 
amely takarja drága sírhelyét!

Szerettei – Székelyudvarhely
289174

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk,
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. 
Az ész megérti, de a szív soha, hogy egyszer 
majd mi is elmegyünk, ahol Ő van, oda. 
Az élet múlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. október 19-ére

PAP ÉVA,
szül. Márton

halálának 5. évfordulóján.

Bánatos férje és két lánya, családjaikkal együtt – Székelyudvarhely
289263

Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.

Szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk 
2019. október 18-ára

KÓSA SZ. KÁLMÁNNÉ,
szül. Kopacz Veronika

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! Akik ismerték, szánjanak egy percet emlékének.

A gyászoló család – Csíkcsicsó
289257

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre,

TAMÁS JÓZSEFRE és VIKTÓRIÁRA,

valamint testvéreimre:

JÁNOS, BERTA, RÓZA, JÓZSEF, ISTVÁN és ÁRON

haláluknak évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Fiuk és testvérük Feri és Magdi – Csíkmadaras, Csíkszereda
289259

„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.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, apatárs, rokon, szomszéd 
és jó ismerős,

BOLDIZSÁR BÁLINT

életének 92., házasságának 65. évében, 2020. október 17-én, déli 12 
órakor viszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat 2020. októ-
ber 20-án, kedden 2 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkszentmiklósi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

A gyászoló család

…Annyira akartam élni, A betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül, szívetekben Tovább élhetek...

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó férj, szerető édesapa, 
nagyapa, após, apatárs, rokon, jó szomszéd, barát és ismerős,

ID. REGIÁN KÁLMÁN
– nyugalmazott rendőrparancsnok –

életének 81., házasságának 57. évében, türelemmel viselt betegség 
után, 2020. október 16-án 16.30 órakor lelkét visszaadta Teremtő-
jének. Drága halottunkat 2020. október 20-án, kedden 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a madéfalvi temetőben. Pihenése le-
gyen csendes, emléke áldott! Emléke szívünkben örökre megmarad.
Imádkozó 2020. október 19-én, hétfőn 18 órától.

 A gyászoló család

„Vihar végezte be életedet, Az Ég fogadja be lényedet, 
és az anyaföld tört testedet, Isten veled!”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, testvér, após, vej, rokon és ismerős,

SZÉKELY BÉLA

életének 65. évében, türelemmel viselt betegség után, 2020. október 
18-án elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. október 
21-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentimrei ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszentimre

„ Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
ha látni akarunk, felnézünk az égre!”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

BENEDEK ILONA

életének 81. évében, 2020. október 14-én, rövid betegség után végleg 
eltávozott közülünk. Drága halottunkat 2020. október 19-én, hétfőn 
11 órakor kísérjük utolsó útjára a katolikus egyház szertartása sze-
rint, a vasútállomás melletti ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda
289264

„Itt van az ősz, itt van újra,
S szép mint mindig énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem."

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

ÖZV. BIRÓ KATALIN,
szül. Keresztes

2020. október 16-án, életének 69. évében elhunyt. Szeretett halot-
tunk földi maradványait 2020. október 20-án 12 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszeredai Szentlélek utcai temetőben. Emléke 
legyen áldott, pihenése csendes!

A gyászoló család

"(…) És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.”

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

Ez a nap az emlékezés napja,
értetek imádkozunk halkan zokogva.
Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzátok, az maradt csak hátra. 
Jóságos szívetek pihen a föld alatt,
minden értetek hulló könnycsepp nyugtassa 
álmotokat.

Fájó szívvel emlékezünk

ID. GÁLL FERENC

halálának 9. évfordulóján és

IFJ. GÁLL FERENC

halálának 4. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Szerettei – Csíkszereda, Fitód, Magyarország
289250

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

INCZE MIHÁLY

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

A gyászoló család – Székelyudvarhely
289237




