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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

ÖZV. SZAKÁCS ROZÁLIA 

életének 86. évében, 2019. február 8-án, Százhalombattán elhunyt.
Temetése 2019. február 14-én 14 órától lesz az érdi Ercsi utcai temetőben.

A gyászoló család

Sohasem halványul szívünkben emléked, /sohasem szűnik meg lelkünk 
gyásza érted./Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/szívből szeretünk s nem 
feledünk téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. február 11-ére,

ÖZV. FORRÓ ETELKA 
halálának 5. évfordulóján. 

Szerető lánya ás családja – Telekfalva
278546

Fajó szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd,

MÁNTA VILHELMINA
szül. Tamás

életének 90., özvegységének 35. évében 2019. február 9-én 3.15 órakor örökre 
itt hagyott bennünket. Drága halottunk kihűlt testét 2019. február 12-én 
11 órakor helyezzük örök nyugalomra a Szentlélek utcai temető 
ravatalozójából a helyi temetőbe. Drága édesanyánk! Váratlan halálod örök 
gyászba borította szeretteidet. Becsületes, munkás életed, példás jámborsá-
god, számunkra örökre fennmarad. 

A gyászoló család – Csíkszereda

Életünk a világon véges, végére már csak a számvetés marad./Aki dönt, 
felettünk áll, s kezében vagyunk mindannyian.

Szívünk fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a feleség, édesanya, nagymama, testvér, rokon és jó szomszéd,

BERTALAN PIROSKA
szül. Péter

életének 64. évében 2019. február 7-én türelemmel viselt betegseg után 
elhunyt. Temetése 2019. február 11-én 13 órától lesz a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítást temetés előt egy órával 
fogadunk. Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében!

A gyászoló család – Csíkszereda

Egy ajtó bezárul itt a földön/S egy ajtó kinyílik ott fenn az égben.
(Gárdonyi Géza)

Fájdalomtól megtört szívvel, de  a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették, tisztelték és ismerték, hogy 

ÖZV. BALLA ANTALNÉ 
szül. Katona Mária 

életének 87., özvegységének 22. évében, 2019. február 9-én, súlyos betegség 
és hosszas szenvedés után csendesen elhunyt. Élete családja szolgálatában 
telt el, emlékét szívünkben őrizzük és imádkozunk, hogy elnyerje mennyei 
jutalmát. Drága halottunkat 2019. február 11-én, hétfőn 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint a Szent Miklós-
hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott! Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. A végtisztes-
ségtevőket kérjük, kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

DR. BÍRÓ GÉZA JÓZSEF 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
osztoztak fájdalmunkban. 

A gyászoló család – Csíkszentmárton
278531

Kegyelettel emlékezünk 2013. február 11-ére, 

KÓSA EMMA 

halálának 6. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet 
emlékének. Nyugodjék békében! 

Szerettei – Madéfalva
278464

Te, aki annyi szeretetet adtál,/Te, aki mindig mellettünk álltál,/Te aki sosem 
kértél, csak adtál, örökre itt hagytál./Elfelejteni téged soha nem lehet,/Te voltál 
a jóság, a szeretet./Elvitted a fényt, a meleget,/Csak egy sugarat hagytál, az 
emlékedet./Arany volt a szíved, munka az életed,/Isten hívott, mert nagyon 
szeretett. 

Fájdalommal, de  a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága 
jó édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon és jó szomszéd, 

ÖZV. BOTH JULIÁNNA 
szül. Páll 

életének 82., özvegységének 31. évében, türelemmel viselt betegség után 
csendesen elhunyt. Dréga halottunk földi maradványait 2019. február 11-én 
10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkdánfalvi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkdánfalva

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk,

CSUTAK LÁSZLÓ 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély 
fájdalmunkban osztoztak és segítő kezet nyújtottak.

A gyászoló család – Csíkrákos

Mikor a lelkem roskadva vittem,
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.
(Ady Endre)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a nagyon szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, apatárs, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

LÁSZLÓ ÁRPÁD
életének 75., házasságának 47. évében, 2019. február 8-án türelemmel viselt 
hosszas betegség után csendesen elhunyt. Felejthetetlen halottunkat 
2019. február 12-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkcsicsói 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk Tőled! Imádkozó 2019. február 11-én 
(hétfőn) 18 órától a felekezeti iskolában.

 A gyászoló család – Csíkcsicsó

Minden évben eljön az a nap,/mely számunkra fájó emlék 
marad./Nyugodj csendesen, legyen békés álmod,/találj 
odafönt örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. február 11-ére,

KOVÁCS MIKLÓS 

halálának 4. évfordulóján. 
Testvére Magdi és családja – Székelyudvarhely

278551

Hihetetlen, de elmentél egy perc alatt,/számunkra csak a 
döbbenet maradt./A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elma-
radt,/de szívünkben örökké velünk maradsz. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. február 11-ére,

VAS ZAKARIÁS 

halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Székelydálya, Szentegyháza

278393

Elmentél tőlünk egy hideg téli napon,/Szólni sem tudtál, 
hogy indulsz a messzeségbe./Maradt a nagy bánat, egy 
csendes sírhalom,/Szeretteid szívében örök gyász és 
fájdalom./Csak az élet az, ami hamar elszaladt./Legyen 
áldott a föld, mely koporsódat takarja,/Most a hó, de a 
tavasz elolvasztja,/Akkor sírodon újra virágok fakadnak. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. február 14-ére, 

BARTÓ IGNÁCZ
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. február 11-én, 
hétfőn 17 órakor lesz a madéfalvi Jézus Szíve-templomban. 

Fájó szívvel emlékezik felesége és fia – Madéfalva
278471

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/nem örülsz már 
nekünk szerető szíveddel./De egy könnycsepp szemünkben 
érted él,/egy gyertya az asztalon érted ég./S bennünk él egy 
arc, egy végtelen szeretet,/amit tőlünk soha senki el nem 
vehet./Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,/szívből
 szeretünk s nem feledünk téged.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
2017. február 11-ére, 

VAJDA SÁNDOR 

halálának második évfordulóján. 
Szerető családja

278550

Fájó szívvel emlékezünk 2005. február 9-ére,

MÁTÉ TAMÁSKA 
halálának 14. évfordulóján. Minden évben eljön az a nap, 
mely számunkra fájó emlék marad. 

Szerettei – Korond, Székelyudvarhely
278536

Annyira akartam élni, betegséget legyőzni,/Búcsúztam volna tőletek, de erőm 
nem engedett./Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek,/Marad a csend, 
mindent köszönök nektek.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és tisztelték, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, 
após, testvér, sógor, rokon és jó szomszéd,

RÉSZEG BALÁZS
nyug. vasutas 

szerető szíve életének 62., boldog házasságának 39. évében, nagy türelem-
mel viselt, súlyos betegség után 2019. február 8-án 8:30 órakor megszűnt 
dobogni. Drága halottunk temetése 2019. február 12-én, kedden 9:00 órától 
lesz a madéfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Drága Férjem! Édesapánk! 
Nagytatánk! Testvérünk! Életednek az irántunk való áldozatos szeretet adott 
értelmet, amelyért a búcsú perceiben hálás szívvel mondunk köszönetet. 
Jézusunk, tudjuk, hogy Te adtál erőt a szenvedés türelmes elviselésére, most 
arra kérünk, fogadd Országodba lelkét. Imádkozó 2019. február 11-én, hétfőn 
18:00 órától.

Részeg Balázsné, szül. László Katalin – bánatos felesége
Részeg Robert és felesége Makkai Csilla

Részeg Erzsébet és férje Balázs József – gyermekei, veje és menye
Részeg Beáta, Részeg Edina, Balázs Botond és Balázs Attila – unokái

Részeg Mátyás és felesége Bodó Mária – testvére
A nagyszámú rokonság

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a 
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel./Nem viselkedik 
bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, 
nem rója fel a rosszat./Nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal./Mindent elfedez, mindent hisz, mindent 
remél, mindent eltűr./A szeretet soha el nem múlik. 
(1 Kor 13: 4-8)

Megtört szívvel emlékezünk 2018. december 27-ére,

KÖMÉNY GÁBOR

halálának hatodik hetén. Lelki üdvéért a megemlékező szentmise 
2019. február 12-én, kedden délután öt órától lesz a csíkbánkfalvi templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága gyermekünk,

RÁDULY CSONGOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkban osztoztak, a nehéz percekben 
mellettünk álltak, és segítő kezet nyújtottak.

Emlékezzetek, s kérlek ne felejtsetek!/Emlékezzetek a végen túl is szeressetek!/
Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek.

Ai fost un fulg ce s-a topit în noapte/O lumină sfântă ce nu 
s-a mai aprins/Un aprig strigăt de departe/Ce-n șoapte 
s-a prefăcut apoi s-a stins./Ai devenit un înger/zburător 
și sfânt/Mereu în visul meu tu rătăcești.../Aș vrea să revii 
iarăși pe pămînt/Să am și eu tată/Pe care să-l iubesc... 

Cu deosebită tristețe vă anunțăm plecarea fulgerătoare 
dintre noi a bunului nostru soț, tată și bunic, 

BENCHIA IOAN 
născut la 01. 09. 1954, decedat la 08. 02. 2019. Înmormântarea are loc în data 
de 12. 02. 2019 la cimitirul din Spicului la ora 14. Odihnească-se în pace!

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2010. február 11-ére,

VASS ISTVÁN 

halálának 9. évfordulóján. 

Elmennek mind-mind az emberek,/de csak az hal meg, akit elfelejtenek./Sírjuk 
fölött süvíthet a szél,/kit szerettünk, az nem hal meg, az él. 

Szerettei – Székelyudvarhely
278532

Elmennek mind-mind az emberek,/de csak az hal meg, akit 
elfelejtenek./Sírjuk fölött süvölthet a szél,/kit szerettünk, az 
nem hal meg, az él. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. február 11-ére,

ID. SZTOJKA JÁNOS 

halálának első évfordulóján. 
Szerető családja

278549

ELHALÁLOZÁS MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ÖZV. NAGY JÓZSEFNÉ 
szül. Gyerkes Éva 

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

A gyászoló család – Székelyudvarhely
278529




