
2020.  NOVEMBER 5. ,  CSÜTÖRTÖK H I R D E T É S 1 5 

Egy gyertya most érted égjen,
fent laksz már a magas égen.
Ott pihensz, hol nem fáj semmi,
nyugtod sem zavarja senki.
Panasz nélkül, legbelül könnyeztél,
búcsú nélkül, csendesen elmentél.

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy

CSERNÁTONI PÁL

életének 73., házasságának 50. évében, 2020. november 2-án örökre 
megpihent. Temetése 2020. november 5-én, ma 15 órakor lesz a 
csíktaplocai temetőben, a református szertartás szerint. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda
289522

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, 
rokon, szomszéd, barát és jó ismerős,

TAMÁS ÁGOSTON

életének 90., házasságának 63. évében, 2020. november 3-án, türe-
lemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Megszűnt dobogni 
drága jó szíve, mellyel úgy szeretett minket, megpihent dolgos két 
keze, példás élete, önfeláldozó szeretete emlékünkben marad. Drá-
ga halottunkat 2020. november 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint, a 
székelyvarsági temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Székelyvarság
289524

„Csak néma fejhajtás s egy könnycsepp,
mint virág. Ne tudja senki más, hogy ami bent pihen, 
az egy egész világ.” (Wass Albert) 

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk

ID. ANTAL ERNŐ

halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. novem-
ber 6-án 17 órakor lesz a csíktaplocai templomban. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott!

Szerettei – Csíktaploca
289498

Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 5-ére

BOGA JÁNOS

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

A gyászoló család – Csíkszentsimon
289512

Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret,
aki a bajban megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos is volt neked,
csak akkor érzed, ha nincs már veled. 

Fájdalommal emlékezünk

ID. TÓDOR LÁSZLÓ

halálának 3. évfordulóján.
Szerettei – Csíkszereda

289518

Minden mulandó ezen a világon,
mint harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2013. november 3-ára

TIFÁN ANDRÁS

halálának 7. évfordulóján. 
Fia és családja – Székelyudvarhely

289511

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz drága emléked.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 5-ére 
drága testvérünk, 

POP ÉVA, szül. Baricz

halálának 3. évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök 
szeretet és megemlékezés.

Testvérei – Csíkszereda
289409

„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
289479Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,

de szívünkben élsz, örökre ott maradsz. 
A házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, ami-
ért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, ősz, 
tél, 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. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. szeptember 10-ére

ID. PÉTER BALÁZS

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. november 6-án 
17 órakor lesz a Szent Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszereda
289499

Ahová mentél, nincs visszaút,
örök a hosszú álom, s végtelen az út.
Az emléked csupán, mi itt maradt nekünk, míg 
élünk, a szívünkben őrizzük, s így itt leszel velünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 5-ére

SIPOS VILMOS

halálának 8. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet emlékének. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Dénes István és családja – Csíkmenaság
289523

„Küzdelmes volt az út, mely most véget ért,
fáradt tested megpihenni tért.
Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. 
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk élni Nélküled!
Végső utadra indulj megnyugodva,
szeretetünk elkísér égi otthonodba.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa, após, nagytata, 
apatárs, sógor, barát, koma, munkatárs és szomszéd,

NAGY ZOLTÁN

életének 56. évében, 2020. november 3-án, este szerető szíve meg-
szűnt dobogni. ,,Ajkamra nem tudott panaszt csalni sem kín, sem 
fájdalom, de a halál legyőzött, nem volt irgalom. Emlékem azért 
itt hagyom köztetek, mindenkitől búcsúzom: Isten veletek!” Drága 
halottunk földi maradványait 2020. november 5-én, csütörtökön 
15 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Szentlélek 
utcai temetőbe. A temetési mise 2020. november 7-én, szombaton 
18 órakor lesz megtartva a Millennium templomban. Drága jó gyer-
mek, férj, édesapa és nagytata! Megtört szívvel búcsúzunk tőled és 
kísérünk utolsó utadra, ahol nincs többé fájdalom. Emléked örökre 
szívünkbe zárjuk, és hisszük, hogy minket kísérni fogsz életünk 
útján. Legyen könnyű a hant, ahol fáradt tested megpihen!
289526

Mi voltunk életed legdrágább kincse,
igazi pásztorként vigyáztál e kincsre.
Most már felülről vigyázol életünkre,
az Úrral együtt vagy, hajolj szent szívére!

Mélységes fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a forrón 
szeretett hűséges férj, drága édesapa, szeretett nagytata, jóságos test-
vér, sógor, após, apatárs, rokon, koma, jó szomszéd, barát és ismerős,

KELEMEN MIHÁLY – nyugdíjas villanyszerelő –

fáradhatatlan, munkás életének 71., boldog házasságának 48. évé-
ben, 2020. november 2-án 22.30 órakor, rövid, de türelemmel viselt 
szenvedés után, a szent útravalóval megerősítve, visszaadta jóságos 
lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait, 2020. 
november 6-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai 
Szentlélek utcai temetőbe. Szeretett férjem, drága édesapánk, nagy-
tatánk! Imádságos életedet családodért áldoztad. Fájó szívvel, de 
örök szeretettel és hálával mondunk köszönetet mindazért, amit ér-
tünk tettél. Búcsúzik tőled: bánatos özvegyed: Kelemen szül. Tamás 
Anna; gyermekeid: Évike, Jóska, Marika és Gábor; menyeid, vejed: 
Mónika, Beáta, Zoltán; unokáid: Júlia, Karola, István, Tamás, Dani, 
Balázs, Paula, Zsanett és Ágnes. Testvéreid, valamint a nagyszámú 
rokonság. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
289529

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Kelemen 
Anikónak, gyermekeinek és azok családjainak a szeretett férj és 
édesapa,

KELEMEN MIHÁLY

elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében!

A Testvériség sugárút, 26-os tömbház lakói
289519

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

Mély megrendüléssel értesültünk volt osztálytársunk,

BŐJTE ÁRPÁD

elhunytáról. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

A csíkdánfalvi líceum 1970-ben végzett diákjai
289521

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk drága 
szüleink,

ISTVÁNFI TERÉZ, szül. Csáki

halálának 2. évfordulóján és

ISTVÁNFI ATTILA

halálának 16. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozza-
nak egy percet emléküknek. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk 
csendes!

Gyermekeik és azok családjai
289506




