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Fájdalommal emlékezünk 2016. augusztus 27-ére,

BENEDEK ISTVÁN 

halálának 3. évfordulóján.

Lelked, mint fehér galamb, csendesen, messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. 
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel, 
utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel.

Szerettei – Székelyudvarhely
282727

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
dédapa, após, rokon és jó barát,

ID. FERENCZ TIBOR 
nyugalmazott gazdamérnök 

94. éves korában, házasságának 61. évében 2019. augusztus 26-án 
nemes lelkét visszaadta Teremtőjének. Nem dobog már a szív, mely 
annyi önfeláldozással dolgozott családjáért. Szeretett halottunk 
földi maradványait 2019. augusztus 28-án, 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a szépvízi ravatalozóból a helyi temetőbe.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család
282710

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága szerettünk, 

KÉSZ CSABA-IMRE 

temetésén részt vettek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család
282713

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

BOÉR TERÉZIA 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, nehéz 
perceinkben mellettünk álltak, és segítő kezet nyújtottak. 

A gyászoló család
282705

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

BOÉR TERÉZIA 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, nehéz 
perceinkben mellettünk álltak, és segítő kezet nyújtottak. 

A gyászoló család
282705

Szomorúan tudatjuk, hogy 

RÁCZ MÁRIA 
(Marika) 

2019. augusztus 25-én elhunyt, 69 éves volt és 44 éve házas. 
Férje, Laci, két gyereke, az öt unokája, a testvére, a rokonok és sok-
sok jó barátja nevében csendes nyugalmat kívánunk neki. 
Szeretettel búcsúzunk tőle augusztus 27-én, kedden délután 
17 órakor a Szentlélek utcai régi temetőben. 
Részvétnyilvánítás 16 órától.
282716

Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, 
Mert minden csönd más, minden könny, vigasz, 
Elfut a perc, az örök Idő várja, 
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána... 
(Reményik Sándor) 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 8-ára, 

ÖZV. BAKÓ LÁSZLÓNÉ 
szül. Márton Margit 

halálának 6.hetén. A megemlékező szentmise augusztus 27-én lesz 
18 órakor a csíkpálfalvi katolikus templomban, valamint augusztus 
29-én Csíkszeredában a Millenniumi-templomban 19 órakor. 
Emlékedet szívünkben örökre megőrizzük. Nyugodjál békében! 

Gyászoló rokonai, hozzátartozói
282685Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezem legjobb 

barátnőmre, 

DÉZSI KATALINRA, 

halálának féléves évfordulóján, ami egyben 78. születésnapja is 
lenne, ha élne ... Örök nyugodalmat kívánunk neki! 

Csergő Aranka és családja – Székelyudvarhely
282722

Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni, 
de a halál közbeszólt, hát el kellett menni. 
A halálban sem lettem hűtlen hozzátok, 
az égből is gondolok, vigyázok rátok.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, testvér, rokon, 
szomszéd és jó barát,

BENCE JÓZSEF 

életének 76., házasságának 50. évében 2019. augusztus 25-én, 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat 2019. augusztus 27-én, kedden 16 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, a református egyház szertartása 
szerint, a belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
282725

Akit szívünk őriz, nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. augusztus 27-ére, 

TANKÓ GÁBOR 
halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
282664

Fent, a csillagok között van valaki, 
akit nem felejtünk el soha. 

Fájó szívvel emlékezünk 2004. augusztus 27-ére, 

HEBENSTEIT LAJOS 

halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott! 
Szerettei

282697

Számunkra te soha nem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2009. augusztus 27-ére,

FŰZI CSILLA
mérnök-tanár

halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében! 
Bánatos édesanyja, testvérei és családjaik – 

Homoródkarácsonyfalva, Recsenyéd
282573

Szemünkben tükrözik tekintetük még, 
s a boldog órák drága, tiszta üdvét
fölissza lelkünk, mint virág a napfényt,
és élnek ők tovább, szűz gondolatként. 
(Juhász Gyula) 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. augusztus 26-ára, 
drága gyermekünk,

DR. SZÉKELY ILDIKÓ 
halálának 4. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak 
rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szülei
282696

(...) Barna meleg tekintetű szempár, 
Mely mindig fi gyelt ránk. 
Szeretteid tréfáiddal többé nem ugratod, 
Hisz már az égiek lágy zenéjét hallgatod. 
Az égi harsonák hangja szól lágyan a magasba,
S te kellemesen dúdolászva dalolsz az égiek kórusában. (...)

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 27-ére, 
a szeretett édesapa, férj, nagytata és após,

KACSÓ LÁSZLÓ 

halálának 3. évfordulóján. Akik szerették, 
ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerető családja – Székelyudvarhely, Küküllőkeményfalva
282700

Örök álom zárta le drága két szemed,
és pihenni tért dolgos két kezed. 
E földön küzdöttél, de már nem lehet, 
odaát a csend ölel át és a szeretet. 
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett. 

Szívünk mély fájdalmával, de Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, rokon, koma, 
szomszéd és jó barát,

VASZI JÁNOS 

szerető szíve életének 61., házasságának 37. évében 2019. augusztus 
24-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2019. augusztus 28-án, szerdán 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkpálfalvi templomból a helyi temetőbe. 
Lelke üdvéért az imádkozó 2019. augusztus 27-én, kedden 19 órától 
lesz a csíkpálfalvi római katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkpálfalva
282708

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, 
megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott. 
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökké ott marad.

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

ÖZV. ILYÉS ROZÁLIA 
szül. Györfi  

szerető szíve életének 71., özvegységének 26. évében 
2019. augusztus 23-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2019. augusztus 27-én 14 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkszeredai vasútállomás melletti ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család
282726

Betegségben is türelmes voltál, 
fájdalmadban is csak hallgattál. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál te meg, csak álmodni mentél. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. augusztus 27-ére,

KAPUSI DOMOKOS 

halálának 1. évfordulóján. Soha, de soha nem feledünk el, ezt te is 
tudod. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Felesége, lánya, veje, testvére családjával, valamint Babi és Attila 

– Székelyudvarhely
282428

Üres az udvar, üres a ház, 
hiába várunk haza már. 
Az idő múlik, a fájdalom csak nő, 
nem hoz enyhülést a múló idő. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 9-ére, 

ID. PÉTER ANTAL 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise augusztus 27-én, ma 
délután lesz 6 órakor lesz a csíkzsögödi templomban. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Csíkzsögöd
282712

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




