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Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, dédnagy-
mama, testvér és anyatárs, 

özv. BALLÓ FRIGYESNÉ, 
szül. Fülöp Ibolya 
életének 87., özvegységének 27. évében, 
2021. április 14-én hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2021. április 17-én 15 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíktaplocai temetőben a református szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család - Csíktaploca
291896

„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 2005. április 18-ára 

BODOR MÁRTON 
halálának 16. évfordulóján. 

A Gál család -Csíkvacsárcsi
291855

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

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, 
rokon és szomszéd, 

SZKÁLICZKY IZABELLA 
életének 79. évében, 2021. április 15-én, türelemmel viselt betegség 
után lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága halottunkat 2021. április 
17-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai temető 
ravatalozójából. Részvétnyilvánítás 12 óra után. 
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! 

A gyászoló család - Csíkszereda
291906

Hiába mentél más házába, itt minden olyan, mintha 
visszavárna. Ha ránk gondolsz a messzi égi partról, 
szinte hisszük, most is élsz... csak alszol. 

Fájó szívvel emlékezünk 2013. április 17-ére 

HAJDÚ ISTVÁN 
halálának 8. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet emlékének. Nyugodjon békében! 

Szerettei - Csíkszereda
291869

Kegyelettel emlékezünk 2004. április 18-ára 

CZERJÁK VILMOS 
halálának 17. évfordulóján. 

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. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Felesége és gyermekei – Székelyudvarhely

291845

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

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

A gyászoló család - Csíkszereda
291886

Emléke él és élni fog, míg az én szívem a földön még 
dobog. Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját, s min-
den gesztusát. Őrzöm a mozdulatait, mely bennem 
él mind a mai napig. Őrzöm a felém közvetített gon-
dolatait s nekem elsuttogott szavait. Mert nem halt 
meg ő, még mindig él nekem, csak messze távozott, 
hol meg nem érinthetem. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2017. április 18-ára 
drága édesapánk, 

özv. SZABÓ KÁLMÁN 
halálának 4. évfordulóján, 
Áldott emléke, jóságos szeretete szívünkben örökké élni fog. 

Bánatos leányai és azok családjai - Csíkmadaras, Csíkszereda
291877

Érzem, közel vagy, mégis oly távol, elmondanám 
neked, mennyire hiányzol. Ahová mentél, nincsen 
visszaút, örök a hosszú álom s végtelen az út. Az 
emléked csupán, mi itt maradt nekem, örökre szí-
vemben őrzöm s így itt leszel velem. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. április 16-ára 

PETRA SÁNDOR 
halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja - Fenyéd
291866

Hirtelen halálod megtörte szívünket, örökké őrizzük 
drága emléked. Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt 
tőlünk, de a szíved emléke itt maradt közöttünk. 
Addig vagy boldog, míg van aki szeret, aki a bajban 
megfogja a kezed. És hogy milyen fontos is volt 
neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. április 18-ára, 

SINKA LAJOS 
halálának 3. évfordulóján. 
Nyugodjon békében, Úrjézus szent nevében! 

Bánatos felesége, 3 gyermeke és a két kicsi unokája: 
Magor és Gergő - Csíkszentimre

291864

„Akit szerettünk s már sírban nyugszanak, 
igazi nyughelyük a szívünkben marad. 
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, 
mert összeköt minket az örök szeretet.” 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 1997. április 17-ére 

ifj. ANDRÁS SÁNDOR (Mucus) 
halálának 24. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. április 26-án, reggel 7.30 órakor lesz 
a csíktaplocai templomban. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet emlékének. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Leánya, veje és unokája - Csíktaploca
291885

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
2020. április 17-ére 

SÁNDULY IMRE 
halálának első évfordulóján. 

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobbant családjáért, messze vitted, 
Istenem. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
akik szívből szeretnek, nem felednek téged! 

Pihenése legyen csendes, emlékét szívünkben őrizzük! 
Akik ismerték és szerették, mondjanak el érte egy imát. 

Szerettei - Sikaszó
291890

„Sírnak az Angyalok, mi is sírunk velük, tudjuk, 
hogy menned kellett, lelked már velük. Megjelent 
az égen egy láthatatlan sugár, érezzük, hogy nem 
félsz, mosolyogsz már. Egy napon várni fogsz s újra 
velünk leszel, te leszel majd az, ki minket felemel. 
Már nem sírunk, látod? Elengedünk hát, mert tud-
juk, hogy ott fent egy szebb világ vár!” 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2021. március 10-ére, amikor az Isten magához szólította őt 
szeretett családjától. Emlékezünk 

IMRE GYÖRGY, szül. Szomor 
halálának 6. hetén, a megemlékező szentmiséje 2021. április 17-én, 
szombat reggel 7.30-kor lesz felajánlva lelki üdvéért a csíktaplocai 
Mindenszentek plébániatemplomban. Akik ismerték és tisztelték, 
emlékezzenek rá szeretettel. A Jóisten adjon neki békét és örök 
nyugodalmat. A Csíksomlyói Szűzanya őrizze csendes pihenését az 
Anyaföld ölében. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. 

Szerető családja – Csíktaploca
291887

Miért van az, hogy véget ér egy álom, 
s kit szerettünk, többé nem találjuk? 
Ki itt maradt, szívét bánat járja, 
fájdalmas sóhaj száll az éjszakába. 

Fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2020. április 16-ára 

RÉVÉSZ BÉLA 
halálának első évfordulóján. 
Már egy éve, hogy hirtelen, búcsú nélkül elköltöztél az örök hazába! 
S ha véget érnek próbák, földi harcok, megint meglátjuk azt a ked-
ves arcot. Ott, hol nem választ el már soha semmi, örök boldogság-
ban mindörökké élni. 

Szerető családja - Székelyudvarhely
291893

Elhagytad a házat és minket, akiket úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Nélküled is 
eljön majd a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled 
nem lesz ugyanaz! Bocsáss meg, ha valamit hibáz-
tunk, Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. 
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled, helyettünk 
angyalok simogassák fejed. 

Szívünkben mély fájdalommal, de Isten szent akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, sógor, 
keresztapa, rokon, szomszéd és jó barát, 

KERESZTES ISTVÁN 
nyugalmazott kovácsmester 
szerető szíve életének 83., házasságának 53. évében, 2021. április 
14-én 13 órakor, türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.   
Drága halottunk földi maradványait 2021. április 17-én 11 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai állomás melletti temető 
ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Imádko-
zó 2021. április 16-án 19 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 

Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége, lánya, két unokája és veje.
291895

Csak az hal meg, akit elfelejtenek. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. április 16-ára 

BÁNDI ALBERT
nyugalmazott tanító 
halálának 10. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei - Csíkszentsimon, Csíkszereda
291847

Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, 
csak Te tudod, mennyire szerettük. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, anyós, testvér, komaasszony, és jó 
szomszéd, 

özv. SIPOS IMRÉNÉ, 
szül. Csiszer Margit 
életének 86., özvegységének 45. évében, 2021. április 15-én, délelőtt 
9 órakor, rövid szenvedés után csendesen elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait 2021. április 19-én, délelőtt 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkmenasági ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Drága jó édesanyám, nagymamám, most, a búcsú pillanatában 
megtört szívvel mondunk köszönetet mindazért a sok jóért, amit 
értünk tetté! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család - Csíkmenaság
291905

Egy szál virág, egy halk ima, szemünkben könny, 
szívünkben fájdalom. Az idő nem hoz gyógyulást, 
marad az emlék és a néma gyász. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. április 17-ére 

PÉTER VENDEL 
halálának 6. évfordulóján. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Nyugodjál békében! 

Szerettei - Csíkszereda
291868

Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szeret-
tük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a le-
nyugvó nap, de a szívünkben él és örökre ott marad. 
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, s nyugalmadat 
nem zavarja senki. Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. 

Fájó szívvel emlékezünk 

BÁLINT RÓBERT LÁSZLÓ 
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2021. 
április 17-én, reggel 7 órakor lesz megtartva a csíkszenttamási temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló szerettei - Csíkszenttamás
291907

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged nem 
hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan 
jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol 
nekünk, soha nem feledünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. április 16-ára 

MIHÁLY MAGDOLNA 
halálának 6. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei: férje, Rezső, 2 lánya: Ildikó, Éva, 
vejei: Ferenc, Attila, 3 unokája: Renáta, Richi, Tamara, 

2 dédunokája: Emily, Jaden - Csíkszentimre
291903

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Fájó szívvel emlékezünk 

özv. KOVÁCS ÁRPÁDNÉ, szül. Balló Erzsébet 
nyugalmazott tanítónő 
halálának 12. évfordulóján és 

id. KOVÁCS ÁRPÁD 
halálának 45. évfordulóján. Lelkükért az engeszte-
lő szentmise 2021. április 18-án, vasárnap 9 órakor 
lesz a csíkverebesi templomban. Emlékük legyen 
áldott, nyugalmuk csendes! 

Szerető családjuk - Csíkverebes
291894
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