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Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, 
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, 
átölelt és mondta: gyere haza! 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, sógor, 
rokon és jó szomszéd, 

SZAKÁCS IGNÁC 
életének 69., boldog házasságának 36. évében, méltósággal viselt 
betegség után 2018. december 2-án csendesen elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait 2018. december 5-én 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a zsögödi ravatalozóból a helyi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesa-
pa, nagytata, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

BODÓ JÓZSEF
– nyugalmazott gépkocsivezető – 
életének 68. évében, 2018. december 1-jén, rövid 
betegség után csendesen megpihent. Drága halottunk földi 
maradványait 2018. december 5-én, szerdán 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint a Szent 
Miklós-hegyi római katolikus ravatalozóból a helyi temetőbe. Rész-
vétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! Kérjük a végtisztességet tevőket, hogy kegyeletüket 
pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család: bánatos felesége, gyermekei Carla, Barna, Attila, Enikő 
és unokája Olivér – Székelyudvarhely

Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna, 
bocsássatok meg, én nem tehetek róla. Ne sírja-
tok, többé már nem szenvedek, fájdalmam már 
csak az, hogy nem lehetek veletek. Búcsúzóul, 
Isten veletek! 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, testvér, vő, após, apatárs, sógor, 
koma, rokon és jó szomszéd, 

BALOG GERGELY 
életének 64. házasságának 36. évében, 2018. december 2-án csen-
desen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2018. december 
5-én, de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentimrei 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes.

A gyászoló család

„Mérni nem, csak csodálni lehet, A végtelent, 
s a hulló csillagot. Végtelenbe hulló csillag 
voltál, Mely tündökölt, s nagy űrt hagyott.” 
(Reményik Sándor) 
Fájó szívvel emlékezünk 2008. december 4-ére,

NEMES TÜNDE
halálának 10. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.
Emlékét szívünkben őrizzük. 

Bánatos édesanyja, testvére, Csaba és családja – Székelyudvarhely

„Ha rám gondoltok: köztetek leszek. 
De fáj, ha látom könnyeteket. 
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok. 
Emlékem így áldás lesz rajtatok.” 
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon, 
szomszéd és jó ismerős 

KOVÁCS JULIA, SZÜL. KELEMEN 
életének 70., házasságának 45. évében, 2018. december 1-jén, 
türelemmel viselt, hosszas betegség után csendesen elhunyt. Nem 
az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben 
hordunk némán, csendesen. Drága halottunkat 2018. december 
4-én, kedden du. 1 órakor helyezzük örök nyugalomra a római 
katolikus egyház szertartása szerint, a bethlenfalvi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvét-
nyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

„Míg a szíved utolsót nem dobban, szeresd szüleid 
mindenkinél jobban. Mert más is adhat kincset és palotát, 
de senki sem adhat kétszer Édesanyát!” 
„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” 
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, 
rokon, szomszéd, és jó ismerős 

ÖZV. SZÖVÉRDI RÓZA, SZÜL. SZABÓ RÓZA
életének 74., özvegységének 6. évében 2018. december 1-jén rövid 
betegség után csendesen elhunyt. Nemes jó szíve, megszűnt do-
bogni, örökre megpihent dolgos két keze. Elköltözött tőlünk az örök 
hazába, csendes temetőbe, holtak otthonába. Drága halottunkat 
2018. december 4-én kedden du. 3 órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a római katolikus egyház szertartása szerint a székelyudvarhelyi 
belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Kérjük a végtisztességet 
tevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család - Székelyudvarhely

Betegségben is türelmes voltál, 
fájdalmadban is csak hallgattál. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál Te meg, csak álmodni mentél. 
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős 

PÁLFI PÉTERNÉ, SZÜL. SZÁSZ BORBÁLA 
életének 80., házasságának 59. évében, 2018. december 1-jén 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Szívedben nem 
volt más, mint jóság és szeretet, küzdelem és sok munka volt az 
egész életed. Drága halottunkat 2018. december 5-én, du. 2 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása 
szerint, a szombatfalvi ökumenikus ravatalozóból a helyi katolikus 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Részvétnyilvá-
nítás a temetés előtt egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, hogy 
kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

BENŐ ERZSÉBET ZSÓKA
életének 88. évében, 2018. december 1-jén elhunyt. Drága halottun-
kat 2018. december 5-én 11,30 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkcsicsói ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugodjon békében.

Szerettei

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél 
Bennünk örökké élsz egy életen át, 
És hisszük, hogy fentről vigyázol ránk.
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, 
nagyapa, testvér, após, sógor, koma és szomszéd, 

KISS DÉNES
életének 84., özvegységének 3. évében, hosszas betegség után, de-
cember 2-án hajnalban nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Drága 
halottunk földi maradványait 2018. december 5-én de. 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a madéfalvi ravatalozóból, a helyi teme-
tőbe. Drága jó édesapánk, nagytatánk! Összetörten állunk koporsód 
körül. Hálás szívvel köszönjük a sok fáradságot, gondoskodást és 
munkát, amit életeden át értünk tettél. Önfeláldozó, dolgos életed 
emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Könnyes szemmel, megtört 
szívvel búcsúzunk tőled. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott! 
Imádkozó 2018 december 4-én este 18 órától. 

A gyászoló család
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A temető csendje ad neki nyugalmat, Emléke 
szívünkben örökké megmarad. Jézusom, te adtál 
erőt minden szenvedésben, Adj örök nyugalmat 
lelkének a menyben. 
Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 9-ére, 

GERGELY FERENC 
halálának első évfordulóján. Lelkéért a megemlékező szentmise 
2018. december 7-én 17,30 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Téged elfeledni soha nem lehet, Csak megtanul-
ni élni nélküled. Csak az hal meg, akit elfelejte-
nek, örökké szeretünk, s nem feledünk téged. 
Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 4-ére, 

TAMÁS SZORA ZOLTÁN 
halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2018. december 5-én, szerdán 17,30 órakor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Szomorú szívvel emlékezünk 2013. december 4-ére,

IFJ. SÁNDOR ANDRÁS
halálának 5. évfordulóján. Egy gyertya most érted 
égjen, ki fent laksz már a magas égben. Vigyázol 
ránk onnan fentről, a lelkünkhöz szólsz a végtelen-
ségből. 

Szeretteid: feleséged, fiaid és menyed – Székelyudvarhely

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek. (Juhász Gyula)
Szomorúan emlékezünk 2011. december 3-ára, 

BAKCSI FERENC
halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára 2016. december 4-ére,

CSÍKI ISTVÁN
halálának 2. évfordulóján. A temető kapuja szélesre 
van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, 
aki virágot, mécsest visz kezében, de a legtöbb 
ember bánatot szívében. Fáj az, hogy elmentél, ez örökre így marad, 
te mindig velünk leszel, az idő bárhogy szalad. 

Bánatos felesége, fiai, menyei és unokái – Székelyudvarhely

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, míg élünk, 
velünk lesz szeretett emléked. 
Fájó szívvel emlékezünk 1989. december 3-ára, 

IFJ. SZABÓ IMRE
halálának 29. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Panasz nélkül, befelé könnyeztél, búcsúzás 
nélkül, csendesen elmentél. Szomorúan 
tekintünk az égre, és kérjük a Jóistent, 
pihentessen békében. 
Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

NYERGES ENIKŐ
halála napjára. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. december 
5-én 18 órától lesz a Szent Ágoston-templomban.

Gyászoló szerettei

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él és örökre ott marad. 
Fájó szívvel emlékezünk december 4-ére, 

IFJ. VARGA GERGELY 
halálának 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise december 
5-én, reggel 7,30 órakor lesz a Szent József-kápolnában. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszentimre

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

TÓTH BIRTON LAJOS 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek
és mély fájdalmunkban osztoztak.

Bánatos felesége – Székelyudvarhely

Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
az volt boldogságod, ha örömet szereztél. 
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál, annyira féltünk, 
de legyőzött a halál. 
Fájó szívvel emlékezünk 2009. december 4-ére, 
a drága jó férj és édesapa, 

ANTAL ANDRÁS 
halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszentmiklós




