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Nem néz reátok többé szemem, megtörtént,
nem látjátok soha már kezem búcsút intve.
Emlékem itt ragyog azért köztetek,
mindenkitől búcsúzom, Isten veletek.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága 
feleség, édesanya, nagymama, jó szomszéd, rokon és barát,

TRUȚA TEOFANA

életének 68. évében, 2020. november 2-án, türelemmel viselt 
betegség után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. 
november 5-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai 
Kalász negyedi temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Szerettei
289500

„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál,
tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom.
Akartunk még annyi jót és szépet,
de a sors életünkben mindent összetépett.”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó férj, édesapa, nagytata, após, sógor, rokon, jó 
szomszéd és barát,

BŐJTE ÁRPÁD

szerető szíve életének 69., házasságának 42. évében, türelemmel 
viselt betegség után, 2020. november 3-án megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 2020. november 5-én 14 órától he-
lyezzük örök nyugalomra a csíkdánfalvi temetőbe. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Csíkdánfalva
289507

„Csillag lett ő, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de a szívünkben él, s örökre ott marad."

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2015. november 5-ére, amikor drága szerettünk,

OLTI EMŐKE
szül. Ördög (1975-2015)

örökre itt hagyott bennünket. A megemlékező szentmise 2020. 
november 12-én, reggel 7.30 órakor lesz megtartva a csíkszeredai 
Szent Ágoston templomban.

Fájó szívvel emlékeznek rá szülei és testvére
289479

A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt,
elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.

Fájó szívvel emlékezünk 2020. szeptember 22-ére

INCZE GÁBOR

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. no-
vember 5-én 18 órakor lesz bemutatva a csíkszeredai Millennium 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
289497

A virág elhervad rövid pár nap alatt,
az emléked örökre szívünkben marad.
Olyan drága voltál nekünk, azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.

Fájó szívvel emlékezünk 2014. november 4-ére

ID. PÁLFI ELEK

halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Szerető családod – Székelyudvarhely
289492

Bennünk él egy mosolygós arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.

Fájó szívvel emlékezünk 2007. november 4-ére 

DEÁK FERENC

halálának 13. évfordulóján. 

Bánatos felesége, gyermekei és családjaik – Székelyudvarhely
289503

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Téged feledni soha nem lehet,
csak muszáj az életet élni nélküled.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 5-ére

ZÖLD CSABÁNÉ
szül. Vass Aranka

halálának 3. évfordulóján. Lelki üdvéért a megemlékező szentmise 
2020. november 5-én 17 órakor lesz a göröcsfalvi templomban. Emlé-
ke legyen áldott, nyugalma csendes!

289483

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.

Szomorú szívvel emlékezünk 2016. november 4-ére

ADORJÁN LÁSZLÓ

halálának 4. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet emlékének. A Jóisten adjon neki örök nyugalmat.

Szerettei – Fitód
289496

„Elmegyek, mert el kell mennem... hogy elköszönni 
sem tudtam...sajnálom. Tudjátok, kiket szerettem,
a síron túl is örökké...imádom! Elmegyek, mert el 
kell mennem... vár rám az ismeretlen...hosszú álom, 
míg éltem...szívem és lelkem néktek adtam...
hát ne fájjon halálom!”

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

ÖZV. CSILIP FÜLÖPNÉ
szül. Balázs Mária

szerető szíve életének 82., özvegységének 5. hónapjában, hosszas, 
de türelemmel viselt betegség után, 2020. november 3-án, reggel 
7.30 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2020. november 5-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csík-
delnei ravatalozóból a helyi temetőbe. Imádkozó 2020. november 
4-én, ma 17 órakor lesz az Úr Kápolnában.

A gyászoló család – Csíkdelne
289508

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek
a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!
(Antoine de Saint-Exupery)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a székelykeresztúri születésű, 
egykori agyagfalvi tanító, volt marosvásárhelyi lakos,

OPRA MIKLÓS

2020. október 22-én, életének 85. évében Budapesten elhunyt. Drága 
halottunk hamvait 2020. november 5-én 13 órakor helyezzük végső 
nyugalomra a péceli református temetőben, a református egyház 
szertartása szerint. Emlékét szívünkben őrizzük!

A gyászoló család
e-mail: dr.opramaria@gmail.com

289466

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

ID. BARTA LÁSZLÓ

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

A Barta család
289494

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




