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„Ki tud nyugodt szívvel belesimulni az álomba, mely túlcsap a gye-
rekkor keservein s a tengert marék vízként arcához emeli?” 
Pilinszky János 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, 
hogy szeretett édesapa, nagytata, testvér, rokon és jó barát, 

özv. KONCZ JÓZSEF 
82 éves korában elhunyt. 
Temetése 2021. május 5-én, szerdán 11 órakor lesz 
az újtusnádi temető ravatalozójából. 

A gyászoló család
292164

„Számunkra Te sosem leszel halott, 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét 
áldd meg, Atyánk, s mi köszönjük, 
hogy ő lehetett a mi édesapánk.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
dédnagyapa, após, apatárs, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

id. BÁLINT JÁNOS 
életének 97., házasságának 44. évében, 2021. május 1-jén csendesen 
elhunyt. Drága halottunk hamvait 2021. május 4-én, du. 3 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása 
szerint, a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Kérjük a végtisztességtevő-
ket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család - Székelyudvarhely
292155

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

özv. DEMETER GYÖRGYNÉ, szül. Bánfi  Virág 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, segítő 
kezet nyújtottak, és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család - Fitód
292140

Fájó szívvel emlékezünk 2006. május 2-ára 

SZAKÁLI BÉLA 
halálának 15. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei - Csíkszentmihály
292150

Álmok, emlékek, szép szavak, 
ez mind, ami a múltból megmaradt. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. 
Telnek a hónapok, múlnak az évek, 
szívből szerettünk, nem feledünk téged. 
Hiányod fájdalom, elviselni nehéz, 
örökké tart szívünkben a rád emlékezés. 

Lelkünkben a mély bánatot hordozva emlékezünk 2012. május 2-ára 

TÓTH ATTILA 
halálának 9. évfordulóján. Nincs nap, hogy ne beszéljünk róla, 
nem telt el egy nap sem, hogy ne sírtunk volna. Lehajolt egy virág, 
kettétört egy élet, arca vidámsága vissza már nem térhet. 

Szerettei - Küküllőkeményfalva
292099

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összetart minket az 
örök szeretet, Jézusom, te adtál erőt a szenvedésben, adj örök nyugal-
mat a lelkének a mennyben! Édes Jóistenem, öleld át helyettünk, mert 
egyedül te tudod, mennyire szerettük. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. május 5-ére 

LUKÁCS GERGELYNÉ, 
szül. Gergely Gizella 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2021. május 
4-én, este 7 órakor lesz a csíkszentimrei római katolikus templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentimre
292148

Az idő telik, feledni nem tudunk, 
könnyes szemmel mindig rád gondolunk. 
Nagyon fáj, de örökre így marad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. 
Hiába borult rád a temető csendje, 
emléked szívünkben itt él örökre. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

KULPINSZKY GIZELLA 
halálának 14. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei - Csíkszereda
292160

Sohasem halványul szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. 

Fájó szívvel emlékezünk 

id. JÓZSA ZOLTÁN 
halálának 5. évfordulóján. 
Nyugodj békében! 

Szerettei - Székelyudvarhely
292147

„A szeretet soha nem szűnik meg” 
Szent Pál

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, május 3-ára 
drága halottunk,

KORODI BÉNIÁMIN 
halálának 4. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. május 7-én 
19 órakor lesz az újtusnádi templomban. 
Áldott emléke, jósága, szeretete szívünkben örökké élni fog. 
Nyugodjál békességben! 

Szerettei – Újtusnád, Csíkverebes, Budapest
292118

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, amikor itt hagyott minket a drága jó férj, 
szerető édesapa és nagytata, 

id. BÁLINT ISTVÁN 
immár halálának 6. hónapjában. 

Megpihen a dolgos jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. 
Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most az 
őrangyala. Sosem halványul szívünkben emléked, sosem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted. Mindenhol csend van, béke és nyugalom, 
csak a szívünkben van igazi örökös fájdalom. Imádtad családod, 
mindenkit szerettél, az volt boldogságod, ha örömet szereztél. 
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, annyira féltettünk, 
de legyőzött a halál. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló felesége, 3 gyermeke, 2 menye, veje, 7 unokája - Zetelaka

292100

Fájó szívvel emlékezünk 2007. május 4-ére 

TAMÁS OTTÓ 
halálának 14. évfordulóján. 

Volt egy ember, akit nagyon szerettem, 
de egy májusi napon örökre elvesztettem. 
Nem tudom elfojtani a sírást, ő volt az egyetlen 
Édesapám! 53 év oly kevésnek tűnik, 
nem jó, mikor elvesztünk valakit. 
Fáj a szívem, szinte meghasad, 
Édesapám emléke örökre megmarad. 

Családja - Farkaslaka
292069

Az idő tovaszáll, feledni nem lehet, 
örökké tart szívünkben a sok emlék s a szeretet. 

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 

id. SZENTES KÁROLY 
halálának 16. évfordulóján. 
Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet. 

Szerettei - Csíkjenőfalva, Csíkszereda
292141

“Míg jövőjét építettük, 
Sorsa el volt döntve rég. 
Megkívánta, elszerette 
Tőlünk a hatalmas ég. 
Nem törődve semmit azzal, 
Hogy szívünknek fájni fog: 
Jöttek érte s mosolyogva 
Vitték el az angyalok!” 

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága gyermekre és testvérre, 

BALOG ZSIGMONDRA. 
Szomorú szívvel névnapi megemlékező szentmisét tartunk a csík-
szentimrei római katolikus templomban 2021. május 5-én, reggel 7 
órától. 

Örökké bánatos szülei és szerető testvérei - Csíkszentimre
292154

“Csak néma fejhajtás s egy könnycsepp, 
mint a virág. Ne tudja senki meg, 
hogy mi bent pihen, az egy egész világ.” 
Wass Albert

Fájó szívvel emlékezünk 2010. május 3-ára 

NEMES SÁNDOR 
halálának 11. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 
Emlékét szívünkben őrizzük. 

Bánatos felesége, fia, Csaba és családja - Székelyudvarhely
292123

Nem búcsúztam tőletek, 
nem tudtam, hogy örökre elmegyek. 
Ne sírjatok, mert már itt jó nekem, 
fentről vigyázok és örökre szeretlek titeket! 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. május 4-ére 

id. NAGY JÁNOS 
halálának 1. évfordulóján. Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, emlé-
két őrizze béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s 
míg élünk, őrizzük őket. Emléke legyen áldott! 

Lánya, fia, veje, menye, unokái, valamint dédunokái 
- Székelyudvarhely, Agyagfalva

292151

Fájó szívvel emlékezünk 2017. május 3-ára 

SZŐCS GÁBOR 
halálának 4. évfordulóján. 

Múlnak az évek, és mi nem láthatunk többé téged. 
Titokban sokszor sírunk még érted. 
Ha nem is vagy már közöttünk többet, 
akkor is része vagy életünknek. 

Szerető családja - Homoródfürdő
292091

Fájó szívvel emlékezünk 2015. május 3-ára 

DEMETER ISTVÁN 
halálának 6. évfordulóján. 

A temető kapuja szélesre van tárva, útját naponta 
sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest 
visz kezében, olyan is, aki bánatot szívében. 
Hat éve már, hogy ezt az utat járjuk, 
megnyugvást lelkünkben mégsem találunk. 
Sírod előtt állok, talán te is látod, melletted van szerető társad. 
Veled együtt volt teljes az életünk, hogy elmentél, 
magaddal vitted örömünk. Az élet múlik, de akit szeretünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. 

Szerető élettársa, Ria, valamint 2 nevelt gyereke - Székelyudvarhely
292142

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása és balzsamozása díjmentesen

- öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Emlékük örökké élni fog!
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