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Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, 
Szerető jóságod nem tudjuk feledni, 
Mert elfelejteni téged soha nem lehet, 
Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
2019. január 6-ára, 

TULIT MÁRIA MAGDOLNA 
szül. Csata 

halálának első évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök 
szeretet! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló családja – Csíkszereda
285075

Megrendülten értesültünk szomszédunk 

TÎRNOVAN KATALIN 

haláláról. Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló 
családnak. 

Testvériség Sugárút 15/A lakói – Csíkszereda
285067

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, 
de emléked szívünkben örökre megmarad. 
Szerető szíved pihen a föld alatt, 
minden érted hulló könnycsepp, nyugtassa álmodat. 

Fájó szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesanya, nagymama, testvér, rokon, 
barát és jó szomszéd, 

ÖZV. PÁLL SÁNDORNÉ 
szül. Barabás Erzsébet 

életének 73., özvegységének 8. évében 2020. január 1-én örökre itt 
hagyott bennünket. Drága halottunk földi maradványait 
2020. január 8-án, 12 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszeredai Kalász negyedi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Csíkszereda
285072

Hálás szível mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ÖZV. BOGA FERENCNÉ 
szül. Szép Rozália 

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

A gyászoló család – Csíkszentsimon
285070

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik 2019. december 31-én elkísérték utolsó útjára 

KISS JULIÁNNÁT, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkban 
osztoztak. Hálásan köszönjük a mentősöknek az újraélesztési 
próbálkozásukat is. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285045

Megpihent a meggyötört szív, 
mely annyi fájdalmat megért. 
Fáradt teste elpihent az örök élet mezején, 
a sok fájdalom mind elillant, tovatűnt egy perc alatt. 
Erre várt e megfáradt szív, erre kérte az Urat. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és 
jó szomszéd, 

RAVASZ JULIANNA 
szül. Mihály 

szerető szíve életének 86. évében 2019. december 31-én megszűnt 
dobogni. Temetése 2020. január 7-én, ma 11 órakor lesz az újtusnádi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Újtusnád
285051

Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökké ott marad.
(Reményik Sándor) 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett drága jó édesanya, nagymama, testvér, 
anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

ÖZV. TÎRNOVAN KATALIN 
szül. Borbáth 

életének 64. évében, 2020. január 1-én visszaadta lelkét 
teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 
2020. január 8-án, délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. A Jóisten fogadjon 
örök országába, fáradt testednek adjon csendes pihenést! 

A gyászoló szerettei – Csíkszereda
285066

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

CSONT JÓZSEF
kőfaragómester

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

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285054

Kinézek az ablakon, látom a holdat ragyogni, 
érzem a könnycseppet az arcomon lefolyni. 
Ha itt lennél, megkérdeznéd mi bajom, 
annyit mondanék, hogy hiányzol nagyon. 

Fájó szívvel emlékezünk 2013. január 9-ére, 

UDVARI GYÖRGY 

halálának 7. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. január 
12-én délután 17 órakor lesz a csíkszentkirályi kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentkirály
285058

Még mindig fáj, de örökre így marad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. 
Fájdalmas az út mely sírodhoz vezet, 
a Jóisten őrködjön pihenésed felett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 19-ére, 

TÖRÖK GYÖRGY 

halálának 6 hetén. A szentmise 2020. január 7-én, ma 17 órakor lesz 
a csobotfalvi Betlehem kápolnában. 
Emléked legyen áldott, nyugodjál csendesen! 

A gyászoló család – Csíksomlyó
285073

Szomorúan tekintünk az égre, 
és kérjük a Jóistent, 
pihentesse békében jóságos szíved. 
Pihenni fog a föld alatt, 
minden érted hulló könnycsepp, 
nyugtassa álmodat. 

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett testvér, sógor, nagybácsi, unokatestvér, rokon, 
keresztgyermek, szomszéd és jó barát, 

TÁNCZOS FERENC 

életének 63. évében, 2019. december 31-én tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2020. január 8-án 
9 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentkirályi ravatalozó-
ból a helyi temetőbe. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család – Csíkszentkirály
285061

Sohasem hal meg az, aki emlékeinkben él! 

Fájó szívvel emlékezünk 2000. január 6-ára, 

SEBESTYÉN LÁSZLÓ 

halálának 20. évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben zárjuk! 
Szerettei – Csíkszereda

285078

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
(Juhász Gyula) 

Kegyelettel emlékezünk, 

KOVÁCS LAJOS 

halálának 12. évfordulóján Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda

285074

Csak egyetlen perc volt, egyetlen pillanat, 
egy élet omlott össze ezalatt. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafenn örök boldogságot! 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, 
testvér, apatárs, sógor, koma, rokon, és jó szomszéd, 

GYÖRGYICZE IGNÁC 

életének 72., házasságának 47. évében, 2020. január 1-én nemes 
szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2020. január 7-én, ma 13 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csobotfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csobotfalva
285052

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, 
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett. 
Átölelt és mondta: Gyere haza! 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szerető férj, édesapa, após, testvér, 
rokon, jó szomszéd és ismerős, 

DOMOKOS ISTVÁN 

életének 79., házasságának 55. évében, 2020. január 3-án 
türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. január 8-án, 
szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csobotfalvi 
Szent-Péter plébánia ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Emléke szívünkben él, nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Csobotfalva
285060

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó testvér, 
nagybácsi, rokon, szomszéd és jó ismerős,

KARÁCSONY DÉNES 

életének 91. évében, 2019. december 31-én váratlanul elhunyt. 
Drága halottunkat 2020. január 8-án du. 3 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
285077

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökre ott marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. január 7-ére,

DIMÉNY LAJOS 

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

285057
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