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Fájó szívvel emlékezünk 

MIHÁLY REGINÁRA 
halálának első évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. március 19-én, 
pénteken 17 órától lesz a kászonújfalvi templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Kászonújfalu
291412

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad. 
Kegyelettel emlékezünk 1993. március 20-ára 

HABA KATALIN 
halálának 28. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 

Családja
291442

Húsvét vasárnap volt, mikor életed véget ért, 
13 éve bánatot ránk hagyva örökre elmentél. 
Most is vigyázol ránk, ugyanúgy, mint régen, 
azért a sok jóságodért köszönetet mondunk. 
Szomorúan emlékezünk a csatószegi születésű 

GYÖRFFY IMRE 
halálának 13. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. március 22-én, 
hétfőn este 18 órakor lesz, valamint a Györff y és Incze család halot-
taiért is, a csíkszeredai Millenniumi templomban. 

Szerettei - Csíkszereda
291465

Mikor a Jóisten magához szólított, kik téged 
szerettünk, mindenki zokogott. Két kezed munkáját 
mindenütt látjuk, áldott, szép emléked szívünkbe 
zárjuk. Hisszük és reméljük, hogy jó helyre mentél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 20-ára 

BÁLINT LÁSZLÓ-LEVENTE (BABA) 
halálának 4. évfordulóján. 

Édesanyád, testvéred családjával - Telekfalva, Patakfalva
291415

Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, 
amit még utoljára akartál mondani. (Váci Mihály) 
Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy 
özv. RÓTH JÓZSEFNÉ, szül. Nagy Borbála 
életének 87., özvegységének 5. évében, 2021. március 17-én vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára 2021. március 20-án 11 órakor 
kísérjük a csíkszeredai Kalász-negyedi temető ravatalozójából a 
helyi temetőbe. Imádkozó március 19-én, pénteken 19 órától a Szent 
Ágoston-templomban. Emléked őrizzük, pihenj békében! 

A gyászoló család
291491

Elmentek tőlünk mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben élnek, és örökre ott maradnak. 
Fájó szívvel emlékezünk 
id. MIKLÓS JÓZSEFRE 
és MIKLÓS ERZSÉBETRE, szül. Lajos, 
valamint BÁLINT FÉLIXRE. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik - Csíktaploca, Csíkkarcfalva
291468

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökké ott marad. 
Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk 
2015. március 19-ére 

JÓZSA KÁROLY 
halálának 6. évfordulóján. 

Szerető családja - Székelyudvarhely
291429

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 
SILLÓ GÁBOR 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család -Csíkmindszent
291508

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 2020. március 20-ára 

MÉSZÁROS DÓRA-MÁRIA 
halálának első évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. március 20-án, reggel 7 órakor lesz a 
Szent Kereszt-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerettei - Csíkszereda, Zetelaka, Betfalva
291469

Fájó szívvel emlékezünk 2020. március 20-ára 

BEDŐ CSABA 
halálának 1. évfordulóján. 
A múltra visszanézve valami fáj, 
akit keresünk, nincs többé már. 
Hiányzol közülünk, a helyed üres lett, 
a kegyetlen halál megölte szívedet. 

Bánatos édesanyja, testvére és családja - Székelyudvarhely
291443

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 
TIBOLDI TERÉZIA 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család
291490

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek” 
Maurice Maeterlinck 
Fájó szívvel emlékezünk 
id. GÁL ADOLF 
halálának 18. évfordulóján. A megemlékező szentmi-
se 2021. március 22-én, hétfőn 7.30 órakor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emléked örökre megőrizzük. 

A gyászoló család - Csíkszereda
291478

„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok évek” 
Fájó szívvel emlékezünk 2015. március 19-ére 
GERÉD GYULA 
halálának 6. évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

Szerettei - Csíkszereda
291493

Imádtad családod, mindenkit szerettél, az volt a bol-
dogságod, ha velünk lehettél. Beteg ajkaiddal is értünk 
aggódtál, annyira féltettünk, de legyőzött a halál. 
Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 27-ére 

FARKAS KÁLMÁNNÉ, szül. Tankó Ilona 
halálának 7. évfordulóján. Lelki üdvéért az engeszte-
lő szentmise 2021. március 21-én, du. 16 órakor lesz a 
csibai kápolnában. Nyugodjon békességben, az Úrjézus szent nevében. 

Szerető férje, lányai, családjai
291506

„Virágmező sűrűjében, pihen egy szív csendesen, Rég nem dobbant csa-
ládjáért, messze vitted Istenem. Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk 
odafenn, Hol uralkodik a Hit, Békesség és Szeretet, Telhetnek a hónapok, 
múlhatnak az évek, Mi örökké szeretünk és nem feledünk Téged!” 
Fájó szívvel emlékezünk 2020. március 18-ára 
KÁLMÁN VERONIKA, szül. Ábrahám 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2021. 
március 20-án, szombaton 18 órakor lesz megtartva a csíkdánfalvi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerető családja - Csíkdánfalva

Elnézést kérünk az érintett családtól, amiért a tegnap közölt 
megemlékezéshez rossz fényképet társítottunk. Székelyhon ( 291484)

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 drága szüleim: 

JÉRÉ ISTVÁN 
halálának 15. évfordulóján, 
valamint 

JÉRÉ ANNA 
szül. Erőss 
halálának 11. évfordulóján. 
Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes! 

Szeretteik - Csíkszenttamás
291505

Te a jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül 
adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a 
családért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. 
Oly szomorú nélküled élni, téged mindenütt hiába 
keresni. Téged várni, ki nem jön többé, szeretni 
foglak mindörökké. 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

NAGY RÓZÁLIA HAJNAL 
halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2021. március 
20-án, szombaton reggel 7 órakor lesz a csíkcsicsói Szent Antaltemp-
lomban. Hiányát örökké érezve, emlékét szívünkbe zárva emlékez-
zünk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja
291509

Minden évben eljön az a nap, amely számunkra fájó emlék marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 2020. március 21-ére 

HADNAGY KATALIN 
halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2021. március 29-én 19 órakor lesz a Mil-
lenniumi templomban. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerettei -Csíkszereda
291476

Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük 
drága emlékedet. Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt 
tőlünk, de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk. 
Fájó szívvel emlékezünk 2021. február 4-ére 

BERSZÁN ANDRÁS 
nyugalmazott mozdonyvezető
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2021. már-
cius 20-án 17 órakor lesz a csíkszentmihályi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család - Csíkszentmihály
291470

Fájó szívvel emlékezünk 2019. március 20-ára 

BIRÓ GÉZA 
halálának 2. évfordulóján. 
Még mindig fáj, és örökre így is marad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. 
Fájdalmas az út, mely a sírodhoz vezet, 
a Jóisten őrködjön pihenésed felett! 

Bánatos felesége, gyermekei, unokái - Székelyudvarhely
291481

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató 
kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy 
végtelen szeretet, amit tőlünk senki soha el nem 
vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy 
egyszer majd találkozunk veled. 
Fájó szívvel emlékezünk 2006. március 20-ára 

KELEMEN ENDRE 
halálának 15. évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

Szerettei – Székelyszentlélek, Parajd, Budapest
291504

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 19-ére 

JÓNÁS D. MIHÁLYNÉ, szül. Frecska Éva 
halálának 7. évfordulóján. 

Emlékét őrzik: férje Mihály, fia Imre, lánya Zita, 
unokája Friderika és az összes közeli és távoli 

rokona, ismerőse - Székelyudvarhely
291479

„Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam tőled.” 
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2015. március 19-ére, gyermekünk, 

ifj. FARKAS ATTILA 
halálának 6. évfordulóján. 
Az élet csendesen megy tovább, fájdalom és bánat 
kísér életünkön át. Múlnak az évek, feledni nem 
lehet, nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled! Te voltál a minde-
nünk, jövőnk reménysége, de a sors közbeszólt, itt hagytál örökre. 
Mindenhol csend van, béke és nyugalom, csak a mi lelkünkben 
van örökös fájdalom. Hiába jönnek új napok, új hetek, gondolata-
ink mindig visszatérnek. Néha túl nehéz a sors, és túl nehéz az út, 
reményünk csak egy van, hogy hozzádtaláljunk. 

Fájó szívű és bánatos lelkű szülei, testvérei, 
2 gyermeke - Székelyudvarhely

291487

Elment csendesen, zajtalan, mosolygós arca némán 
hangtalan. Elment, sivár, üres lett a helye, az élet 
derűje is elszállt vele. Utána sóhaj, égő könny 
fakadt, mint árny, csupán az emléke marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 1998. március 20-ára 

id. CSÁKI DÉNES 
halálának 23. évfordulóján. 

Felesége és gyermekei - Székelyudvarhely
291463

Ez a nap az emlékezés napja, 
Érted imádkozunk halkan, zokogva. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
Találj odafönt örök boldogságot. 
Fájó szívvel emlékezünk 2013. március 19-ére 

BIRÓ ESZTER, szül. Balázs 
halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
291352

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, 
rokon és jó szomszéd, 
SIPOS FERENCNÉ, szül. Kántor Ida 
életének 88., özvegységének 38. évében, 2021. március 17-én, türe-
lemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2021. március 20-án 
11 órakor lesz a csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család
291499

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes lesz a szem, 
hanem amelyet szívünkben hordunk egy életen át csendesen. 
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, március 19-ére

MOLNÁR ISTVÁN 
halálának 7. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja - Menaságújfalú, Csíkszereda
291418

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik, a fájdalmat 
csak az élők érzik. Nem az a fájdalom, melytől 
könnyes lesz a szem, hanem amelyet a szívünkben 
hordunk egy életen át csendesen. 
Fájó szívvel emlékezünk 2019. március 20-ára 

HICI ADRIAN alezredes 
halálának 2. évfordulóján. 

A gyászoló család - Székelyudvarhely
291391
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