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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

FARKAS COLOMAN ALEXANDRU

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

A gyászoló család – Csíkszereda
284128

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 édes-
anya, nagymama, dédmama, anyós, anyatárs, 
rokon és jó szomszéd,

ÖZV. KARÁCSONY JENŐNÉ
szül. Páll Mária

életének 81., özvegységének 7. évében, szerető szíve 2019. november 
3-án, éjjel 1 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2019. november 5-én (ma) 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszépvízi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése
legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszépvíz
284109

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

PÉTER GYULA

életének 77., házasságának 54. évében, 2019. november 3-án türe-
lemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunkat 
2019. november 5-én, kedden 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
katolikus egyház szertartása szerint a Szent Miklós-hegyi római ka-
tolikus ravatalozóból a helyi temetőbe. Részvétnyilvánítás a temetés 
előtt 1 órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Kérjük a 
végtisztességet tevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely
284129

„Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem-és ebbe más is belehalt már” (József Attila)/
„Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott,
megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott. Elment tőlünk mint 
lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, apatárs, sógor, 
rokon, szomszéd és jó ismerős,

DIMÉNY ZSIGMOND

életének 75., házasságának 47. évében, 2019. november 3-án várat-
lanul elhunyt. Drága halottunkat 2019. november 6-án, du. 3 órakor 
helyezzük örök nyugalomra az unitárius egyház szertartása szerint, 
a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt 
egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár 
szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely
284132

Üres az udvar, üres a ház, hiába várunk,
nem jössz haza már. Az idő múlik,de a fájdalom 
marad, nem hoz enyhülést az évek sora.

Fájó szívvel emlékezünk,

ID. TÓDOR LÁSZLÓ

halálának 2. évfordulóján.

Szerettei: felesége, gyermekei, unokái – Csíkszereda
284106

Ott pihen ő, ahol nem fáj semmi, nyugalmát nem 
zavarja senki. Jóságos szíve, fáradt teste pihen
a föld alatt, a Jóisten adjon örök nyugodalmat.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 5-ére, 

SIPOS VILMOS

halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Dénes István és családja – Csíkmenaság
284133

Egy szál virág, egy halk ima, szemünkben könny, szívünkben fájda-
lom. Az idő nem hoz gyógyulást, marad az emlék és a gyász.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 5-ére, 

ZÖLD CSABÁNÉ
szül. Vass Aranka

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. novem-
ber 7-én 17 órakor lesz a göröcsfalvi templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Göröcsfalva
284120

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára 2013. november 3-ára

TIFÁN ANDRÁS

halálának 6. évfordulóján. Minden mulandó ezen 
a világon, mint harmat a letört virágon. Csak egy 
van, ami a sírig vezet, Szívünkben az örök emlékezet.

Szerető családja – Székelyudvarhely
284103

„Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok. Drága jó szívét, két dolgos ke-
zét, áldd meg Atyánk s mi köszönjük, hogy ő lehetett 
a mi édesapánk.” /  „Te a jóságodat két marokkal 
szórtad, önzetlenül adtál, a jónak és a rossznak. 
Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt a halál 
tudta csak széttépni. Míg köztünk voltál, mi nagyon 
szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, unokatestvér, após, 
apatárs, rokon, szomszéd és jó ismerős,

ID. LUKÁCS IMRE

életének 79., házasságának 53. évében, 2019. november 3-án rövid 
szenvedés után csendesen elhunyt. Veled volt teljes az életünk, 
hogy elmentél, magaddal vitted minden örömünk. Szívedben nem 
volt más, mint jóság és szeretet, szorgalom és munka volt az egész 
életed. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni az Érted hullatott 
fájó könnyeket. Drága halottunkat 2019. november 5-én, du. 2 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása 
szerint, a zetelaki ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy 
órával.

A gyászoló család – Zetelaka
284135

„Feltámadás van a sírban, újulás a természetben. Csak az hal meg 
mindörökre, amit benned én vesztettem.” (Vajda János)

Mély fájdalommal, de a sors akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó feleség, testvér, rokon, komaasszony, jó szomszéd 
és barátnő,

PÉTERFI ERZSÉBET
szül. Ferencz

életének 68., házasságának 48. évében, hosszas türelemmel viselt 
betegség után 2019. november 3-án csendesen elhunyt. Drága ha-
lottunk földi maradványait 2019. november 6-án 9 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt 1 órával fogadunk. Imádkozzunk 2019. november 5-én 
17 órakor a Szent Ágoston plébániatemplomban.

A gyászoló hozzátartozói – Csíkszereda
284123

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy

ID. ALBERT MÁRTON,

a drága jó férj, szerető édesapa, nagytata, déd-
nagytata, testvér, após, apatárs, rokon, szomszéd 
és jó barát, életének 90., házasságának 69. évében rövid de súlyos 
betegség után 2019. november 2-án elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2019. november 6-án 14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a Szentlélek utcai temető ravatalozójából. Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt 1 órával fogadunk. Pihenése legyen csendes, emléke 
áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda
284130 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték

DÓSA ILDIKÓ ANNA MÁRIÁT
szül. Barkóczi

hogy november 3-án, életének 61. évében elhunyt. 
Utolsó útjára kísérjük november 5-én, kedden 13 órától 
a remeteszegi városi temetőben, református szertartás szerint.

A gyászoló család
284112

Még fáj s talán így is marad, de mindig velünk 
leszel, az idő bárhogy is halad. Fájdalommal emlé-
kezünk 2017. november 5-ére, drága testvérünk 

POP ÉVA
szül. Baricz

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Testvérei – Csíkszereda
284024

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 6-ára, 

SÁRKÁNY ILONA
szül. Ábrahám

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerető férje, fia Öcsi, lánya Zita – Csíkszereda
284051

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS MAROSSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

Küzdöttél, de már nem lehet, 
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek, 
Örkké él, kit igazán szeretnek.

Fájó szívvel, de az Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó édesapa, gyermek, testvér, após, 
sógor, nagybácsi, rokon, szomszéd és jó barát,

SZAKÁCS FERENC 

szerető szíve életének 73, özvegységének első évében, 
2019. november 2-án hosszú, de türelemmel viselt betegsége után 
megszűnt dobogni és visszaadta lelkét a Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. november 5-én, 
11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai 
Kalász negyedi temetőben.

Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.

A gyászoló család




