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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk,

VASZI JÁNOS 

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

A gyászoló család – Csíkpálfalva
282781

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen. 
A reményünk, mely éltet és vezet, 
hogy egyszer még találkozunk veled. 

Szomorú szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, édesapa, élettárs, koma, keresztapa, rokon, 
szomszéd és jó barát,

ALBERT VILMOS 

életének 88. évében rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait 2019. augusztus 31-én, 9 órakor kísérjük utolsó 
útjára a csíkdánfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló hozzátartozói
282777 Pihenj te drága szív, mely megszűntél dobogni, 

szerető jóságod nem tudjuk feledni. 
Mert elfelejteni téged soha nem lehet, 
csak meg kell tanulni élni nélküled. 
Megcsendül a szívünkben az emlék húrja, 
eszünkbe jut édesapánk jóra intő szava. 
Küzdelem és sok munka volt az élete,
 legyen áldott, csendes pihenése. 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. szeptember 1-jére, 

CSÁKI ALBERT 

halálának 10. évfordulóján. 
Szerettei – Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkszereda

282772

A Székelyudvarhelyi Tanítóképző 1959-ben végzett pedagógusai ma 
tartják 60. ballagási évfordulójukat. Ez alkalommal is szeretettel és 
fájdalommal emlékeznek az elmúlt 5 évben Budapesten elhunyt 

ORBÁN LÁSZLÓ 
osztályfőnökükre 

KOVÁCS ILONA 
(Balánbánya) 
és 

DÉZSI KATALIN 
(Székelyudvarhely) 

évfolyamtársaikra.
282723

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

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

A gyászoló család – Fiatfalva
282780

Fájó szívvel emlékezünk 2015. augusztus 31-ére,

GYÖRFI JÓZSEFNÉ 
szül. Szatmári Rózália 

halálának 4. évfordulóján. 

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága, 
sírba szállt veled szívünk boldogsága. 
Nélküled az élet üres és sivár, 
hiába díszíti sírodat virág, 
könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük, 
fájó szívvel csak rád emlékezünk. 

Bánatos férjed, lányaid, Rózsika és Hajnalka, vejed, unokáid, 
testvéreid és szeretteid – Székelyudvarhely

282715

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 a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó testvér, 
sógor, nagybácsi, unokatestvér, rokon és jó szomszéd, 

PÉTER GÁBOR 

életének 65. évében, türelemmel viselt hosszas betegség után, 
2019. augusztus 27-én délben csendesen elhuny. Drága halottunk 
földi maradványait 2019. szeptember 2-án 12 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkbánkfalvi Szent János-kápolna ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkbánkfalva
282791

Mély fájdalommal, könnyes szemmel emlékezünk 
2018. augusztus 30-ára, 

BAROK ELEONÓRA 
(Nóri) 
szül. Sándor 

hirtelen távozásának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. szeptember 3-án, délután 6 órakor lesz a csobotfalvi 
templomban. Drága emlékedet örökre őrizzük! 

Szerettei – Budapest, Csíkszereda
282629

Fájó szívvel emlékezünk 2013. augusztus 31-ére,

TARCSAFALVI MÓZES 

halálának 6. évfordulóján. 

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek, 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még ... 
(Juhász Gyula)

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Bánatos felesége, fia és lánya családjaikkal együtt – Székelyudvarhely

282775

Egy pillanat és mindennek vége, 
szólni se tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. 
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, 
szerető szívekben örök gyász és fájdalom. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. szeptember 2-ára, 
drága halottunk, 

SZABÓ ANTAL 

halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2019. szeptember 2-án, 18 órakor lesz a csíkdelnei Úr-kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkdelne
282773

Maroknyi fény, tengernyi bánat, 
mélységes csend maradt utánad. 
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Örök mosolyod most is látjuk, 
hogy betérj az ajtón mindig várjuk. 
Idézzük szavaid, tetteid emlékét, 
örökké szeretünk, soha nem feledünk. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2018. augusztus 31-ére, 

GIDRÓ LÁSZLÓ 

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2019. augusztus 31-én, 17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
282790

Fájó szívvel emlékezünk 2004. augusztus 30-ára, 

ISTÓK ERZSÉBET 
szül. Vári 

halálának 15. évfordulóján. 

Az élet kegyetlen, mostoha, 
szeretni megtanít, de feledni soha! 
Többet tenni érte már nem lehet, 
csend ölel át és szeretet. 
Ha megnyugszol is a nehéz föld alatt, 
nem vagy feledve, emléked megmarad. 

Szerettei – Székelymagyaros
282764

Mintha megint hallanám utolsó sóhajod, 
Mintha látnám meggyötört arcodat, 
Mintha érezném lefutó könnycseppedet, 
Megfáradt, megtört, fájó testedet. 
Reméljük, megpihent, már nem fáj, 
Nyugodj békében, drága Erikánk. 

Fájó szívvel emlékezünk 

IFJ. PRÉDA ERIKA 
szül. Kurta 
névnapján. 
Nyugodjál békében! 

Szerető szüleid és testvéred – 
Csíkszentimre

282779

Fájó szívvel, kegyelettel emlékezünk 

BIRÓ ISTVÁN 
mérnök 

halálának 22. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2019. augusztus 31-én, szombaton 
19 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. Feledhetetlen emlékét 
szívünkben őrizzük. Legyen Istentől áldott, csendes pihenése! 

Szerettei – Csíkszereda
282792

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 30-ára,

ID. SEBESTYÉN ISTVÁN ÁRPÁD 
halálának 11. évfordulóján. 

Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, 
könnyű ide bejutni, de nincs kijárat. 
Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, 
fejünkbe bekúszik egy szomorú emlék. 
Te voltál az életünk, az álmunk, 
te voltál minden boldogságunk. 
Amíg élünk, örökké szeretünk, 
hiányzol nagyon, sohasem feledünk. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Bánatos felesége, Irén, lánya, Irénke, fia, István, az unokák 

és hozzátartozóik – Bogárfalva, Székelyudvarhely, Csíkszereda
282741

Az időm hamarabb lejárt, mint szerettem volna, 
bocsássatok meg, de nem tehetek róla. 
Ha sírni látlak titeket, a lelkem fáj nagyon, 
ezért, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
így emlékem áldás lesz rajtatok... 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

SZŐKE BÉLA 

halálának 2. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2019. augusztus 31-én, reggel 7 órakor lesz a Millenniumi-
templomban. Csendes álmod fölött őrködjön az örök szeretet és 
az emlékezés! 

Szerettei
282774

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben örökre megmarad. 
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, 
adj örök nyugalmat lelkének a mennyben! 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. augusztus 30-ára, 

BŐJTE JÓZSEF 
nyug. főerdész 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszentimre, Budapest

282768
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