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Mély döbbenettel vettük tudomásul és értesítjük mindazokat, 
akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy 

KERESZTES GÁBOR 
apa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és ismerős életének 
74. évében visszatért e földi létből Teremtő Urához. Temetése 
2021. január 9-én 12 órakor lesz a csíkszeredai vasútállomás 
melletti ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugodjon békében! 

Gyászoló gyermekei
290376

Mikor már nem bírtam, mert nagyon fájt minden, 
akkor szép csendben átölelt az Isten. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. január 9-ére 

OLTI GÉZA 
halálának első évfordulója alkalmából. Megemlékező 
szentmise 2021. január 11-én 17 órakor a madéfalvi Jézus Szíve 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Felesége és gyermekei
290362

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

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

A gyászoló család
290375

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2014. január 9-ére, amikor 

NAGY ZSIGMONDNÉ, szül. Kántor Katalin 
tanárnő 
örökre eltávozott közülünk. Drága Katikánk! 
Köszönjük, hogy 48. évig a miénk voltál. 
Szeretünk, és hálánk elkísér bennünket a sírig. 

Szeretteid
290365

A temető csendje ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben örökre megmarad. 
Fájó szívvel emlékezünk 

SZŐCS VILMOS 
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 
2021. január 9-én 18 órakor lesz a csíkdánfalvi temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei - Csíkdánfalva
290322

„Elment örökre, alakját a homály befödte. 
Vissza se nézett... mégis itt maradt 
valami szomorú ígéret, 
valami rejtett szomorú bánat...” 
Végtelen szeretettel emlékezünk 

ANTAL ISTVÁNRA, 
aki január 9-én 12. éve, hogy itt hagyott bennünket. 
Kérjük, gondoljanak rá kegyelettel, mindazok, akik ismerték 
és szerették. A szentmise 2021. január 8-án, ma 18 órakor lesz 
a csíkszeredai Millennium templomban. Nyugodjál békében! 

Szeretteid
290389

Múlhatnak az évek, nem marad más hátra, 
csak a fájó emlékek. 

Szomorúan emlékezünk 

id. LACZKÓ JÓZSEF 
halálának 5., 

valamint 

ifj. LACZKÓ JÓZSEF 
halálának 19. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették őket, gondoljanak rájuk 
kegyelettel! Nyugodjatok békében! 

Szerető családjuk - Székelyudvarhely
290369

Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp, telőhold fényénél üvöltő 
emlékek. Kérlek, édesanyám, nyújtsd felém kezedet, csak még egyszer 
halljam dobogó szívedet. Csendes a temető, nem jön felelet, arcomat 
mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, itt 
vagyok édesanyám, rád emlékezem. 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2013. január 8-ára 

INCZE SÁNDORNÉ, szül. Jáger Anna 
halálának 8. évfordulóján. A megemlékező istentisztelet 2021. 
január 10-én, délelőtt 11 órakor lesz a csíkszentsimoni napközi 
óvodatermében. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
290396

Fájó szívvel emlékezünk 2020. január 9-ére 

PÁL ÖDÖN 
halálának első évfordulóján. 
Ez a nap, az emlékezés napja, érted imádkozunk 
halkan, zokogva. Nyugodj csendesen, legyen békés 
álmod, találj odafent örök boldogságot! 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja - Csíktaploca
290346

Öleld át, Istenem, s fogadd kegyelmedbe, 
mert hozzád költözött az örök békességbe. 
Fájó szívvel emlékezünk 2020. november 24-ére 

BALLÓ ISTVÁN 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2021. január 
9-én, este 6 órakor lesz a csíkszentimrei templomban. 

A gyászoló család
290384

Ütött az óra, neked menned kellett, 
annyit sem mondhattál, Isten veletek. 
Mindent tud a világ, de sose tanul, 
csak a jók mennek el váratlanul. 
Fájó szívvel emlékezünk 2012. január 10-ére 

BÖZÖDI FERENC 
halálának 9. évfordulóján.

Szerettei - Kecsetkisfalud
290373Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, 

sok millió szó, melyet felidézve könnyes 
lesz a szemünk. Csillagnyi mosoly, melyet 
szereztél nekünk, köszönjük, hogy voltál nekünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 

özv. BEKE BÉLÁNÉ 
szül. Sándor Gizella 
halálának 3. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2021. 
január 11-én, hétfőn, reggel 7 órakor lesz a csíkszentsimoni temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
290356

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, sok 
millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. 
Leperegnek előttünk az együtt töltött évek, nagy baj, 
hogy nem vagy köztünk, kegyetlen az élet. 
Fájó szívvel emlékezünk 2006. január 8-ára 

id. BALOGH FÉLIX 
halálának 15. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
290397

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, 
halálod, míg élünk, fájó emlék marad! 
Bánatos, fájó szívvel emlékezünk 2007. január 14-ére 

BUZÁS JULIANNA 
halálának 14. évfordulóján. Lelki üdvéért a szentmise 2021. január 
10-én 11 órakor lesz bemutatva a csíkcsicsói Szent Antal plébánián. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei - Csíkcsicsó
290399

Fájó szívvel emlékezünk 2018. január 9-ére 

IZSÁK SÁNDOR 
halálának 3. évfordulóján. 
Lelked, remélem, békére talált. 
S Te már a mennyből vigyázol majd ránk! 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
rád örökkön-örökké emlékezünk! 

Szerettei - Székelyudvarhely
290388

„Lám ennyi az élet, egy pillanat, és mindennek vége, 
szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. 
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, 
szerető szívekben örök gyász és fájdalom.” 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága gyermek, jó testvér, sógor, nagybácsi, rokon, 
szomszéd és jó barát, 

BOGA ISTVÁN 
életének 49. évében, 2021. január 4-én, délután 2 órakor hirtelen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2021. január 9-én, 
délelőtt 10 órakor a szentmise áldozat bemutatása után helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentsimoni temető ravatalozójából. Drága 
gyermekünk, jó testvérünk! Fájó szívvel búcsúzunk tőled! Istenünk, 
vedd helyettünk oltalmadba őt, nyújtsd ki kezedet nyugodni vágyó 
lelke előtt. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találd meg 
odafent az örök boldogságot. Isten veled! 

A gyászoló család - Csíkszentsimon
290350

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünk, 

id. FARKAS DÉNES 
halálának 13. évfordulóján. 

„Hiányod bennünket még mindig nagyon éget, 
Rád gondolunk most is, kik szeretünk Téged. 
Utánad azóta is fájó könnyet ejtünk, amíg élünk, 
Téged soha nem feledünk.” 

Szerető családja – Székelyudvarhely, 
Randaberg, Hódmezővásárhely

290360

"Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, 
s akit szeretünk, azt nem feledjük el.” 
Shakespeare 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. november 20-ára 
szeretett édesanyánk, 

özv. CZÁKA ISTVÁNNÉ, szül. Somodi Margit 
halálának 6 hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2021. január 9-én, szombaton 17 órakor lesz a szépvízi római 
katolikus templomban.
290400

Száz emlék súlya nyomja sajgó szívünket, 
mit tőletek kaptunk, meg sem köszönhettük nektek. 
Soha nem feledünk, szívből szeretünk, 
rátok örökkön-örökké emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2001. január 8-ára 

CSÁKI MÁTYÁS 
halálának 20. évfordulóján 

és 2014. november 29-ére 

CSÁKI KÁROLY RÓBERT 
halálának 6. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szerettei - Csíkdánfalva, Csíkjenőfalva

290398

Mély fájdalommal, tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni, 
rokon, barát és ismerős, 

özv. HAJDÓ DOMOKOSNÉ (KEKE) 
szül. Márk Edit,
volt marosvásárhelyi lakos szerető szíve életének 90. évében, 2021. 
január 4-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2021. január 9-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csobotfalvi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló szerettei
290393

A temető csendje ad neki nyugalmat, emléke 
szívünkben örökre megmarad. Jézusom, 
te adtál erőt minden szenvedésben, adj örök 
nyugalmat lelkének a mennyben. 
Fájó szívvel emlékezünk 

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

Szerettei - Csíkbánkfalva
290363

Fájó szívvel emlékezünk 1999. január 7-ére 

id. BÁN JÁNOS 
halálának 22. évfordulóján. 

Aki ismerte, szerette és tisztelte, 
kérjük, gondoljon rá kegyelettel! 

Szerettei - Székelyudvarhely
290353

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




