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

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

ÖZV. BENE JÁNOS 
szerető szíve életének 82. évében, özvegységének második 
hónapjában 2020. január 11-én reggel tragikus körülmények között 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2020. január 14-én, ma 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Csíkszentgyörgy-bánkfalvi Kálvária-temető ravatalozójából a 
helyi sírkertbe. Drága jó édesapám, nagytatám! Fájdalomtól lesújtva 
megköszönjük a sok fáradságot és gondoskodást. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Isten veled! 

A gyászoló család – Csíkszentgyörgy-Bánkfalva
285230

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünk örökké őrzi emlékedet! 

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. január 14-ére, 

CSIKI ISTVÁN 
nyugalmazott tanár 

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

285171

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, 
nagytata, após, rokon és jó szomszéd, 

VONICA CONSTANTIN 

szerető szíve életének 90. évében 2020. január 13-án megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2020. január 15-én 13 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi 
temetőben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Csíkszereda
285245

Mindenhol csend van, béke és nyugalom, 
csak szívünkben van igazi fájdalom. 
Csak állunk némán a sírodnál, s arra gondolunk, 
hogy valamikor egyszer ismét találkozunk. 
Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz drága emléked. 

Fájó szívvel emlékezünk 1979. január 5-ére, 

ID. ALBERT GYULA 
halálának 41. évfordulóján. 

Gyermekei – Csíkszereda, Csíkszentkirály
285229

Köszönetünket fejezzük ki a Szent Erzsébet öregotthon 
munkatársainak, hogy édesanyánkat, 

TORÓ ANNÁT 
hosszú éveken át gondos odaadással gondozták, és szenvedésén 
enyhítettek. 

A gyászoló család
285221

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

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

ÖZV. DÁNEL VILMOSNÉ 
szül. Portik Olga 

halálának 6. hetén. Az érte mondott szentmise 2020. január 15-én 
reggel 7.30 órakor lesz a csíktaplocai templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíktaploca
285231

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

Fájó szívvel emlékezünk 
2010. január 14-ére, 

ANTAL GYÖRGY 
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkdánfalva
285243

A gyászoló család megköszöni mindazoknak, akik 

PÁL ÖDÖN 
temetésére eljöttek, a sírjára koszorút helyeztek, és fájdalmunkban 
osztoztak. 

A gyászoló család
285233

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 
2018. január 14-ére,

JÁNOSI GÉZA 
halálának 2. évfordulóján. 

Hogy ki voltál nekünk, életedben is tudtuk, 
de hirtelen haláloddal mélyen megtapasztaltuk. 
Hiányzol közülünk, helyed üres lett, 
egy váratlan pillanat a sírba temetett. 
Úgy mentél el, hogy nem is búcsúztál, 
csak a sok emlék, amit itt hagytál. 
Temető csendje ad neked nyugalmat, 
szívünk bánata örökre megmarad. 
Életed számunkra örök példa marad. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 
Szerető családja – Székelyudvarhely

285109

Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
egy gyertya az asztalon Érted ég. 
Egy fénykép, mely őrzi az emléked, 
s egy út, mely elvitte az életed. 
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. január 17-ére, 

KOPACZ ISTVÁN 
halálának második  évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
január 15-én 18 órakor lesz megtartva a Millenniumi-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
285216

Január volt, mikor életed véget ért, 
bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. 
Egy jaj szó, nem sok, annyit sem mondtál, 
csak elmentél a halál hosszú útján. 

Fájó és megtört szívvel emlékezünk 2007. január 14-ére, 

BUZÁS JULIANNA 
halálának évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Nyugodj békében! 

Szerettei – Csíkcsicsó
285201

Fájó szívvel emlékezünk 
2016. január 14-ére, 

IFJ. SZÁSZ ÁRPÁD 
halálának 4. évfordulóján. 

Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni, 
nem igaz, hogy el lehet feledni. 
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett. 

Szülei, testvérei és szerettei – Szentábrahám
285215

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
Te, aki annyi szeretetet adtál, 
Te, aki mindig mellettünk álltál. 
Te, aki nem kértél, csak adtál, 
minket örökre itt hagytál. 
Öleljen át a csend és a szeretet, 
Elfelejteni Téged soha sem fogunk.

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

ID. IANCIO ISTVÁN-ZOLTÁN 
szerető szíve életének 63., házasságának 44. évében 2020. január 
11-én 18:30 órakor, türelemmel viselt, hosszas betegség után 
megszűnt dobogni. Drága halottunkat 2020. január 15-én 14 órakor 
kísérjük utolsó útjára a csobotfalvi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Imádkozó január 14-én (ma) este 6 órakor lesz 
a csobotfalvi Betlehem-kápolnában. 
Nyugodjon békességben, az Úr Jézus szent nevében! 

A gyászoló család – Csobotfalva
285246

Küzdöttél, de már nem lehetett, 
csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek.
(Kosztolányi Dezső) 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. január 14-ére, 
életünk legszomorúbb napjára, 

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

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285095

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó 
édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, barát és jó 
szomszéd, 

MOLNÁR EMERIC-DOMINIC 
szerető szíve életének 72. évében megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. január 14-én, ma 12 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszentsimoni ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Csíkszentsimon
285218

Elmentél tőlünk, nem látunk többé, 
de szívünkben itt leszel mindörökké. 
Tudjuk, már nem gyötörnek földi gondok, 
kívánjuk, légy odafent örökké boldog. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

BIRÓ TIBOR 
halálának 21. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
285247

Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad.
Mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.
(Sz. Ágoston) 

Szívünkben örök szeretettel emlékezünk 

ALBERT ZOLTÁN 
halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise január 
15-én este 6 órakor lesz a csíkdánfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkdánfalva
285232

Elmúlt, mint száz más pillanat, 
s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, 
mert szívek őrzik, nem szavak.
(Végh György) 

Fájó szívvel emlékezünk 2012. január 14-ére, 

TAMÁS DÉNES 
halálának 8. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 

Szerettei – Csíkborzsova
285241

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó 
feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anya-
társ, rokon, szomszéd és jó barát, 

DÉNES JOLÁN ERZSÉBET 
életének 68., házasságának 43. évében 2020. január 
11-én hosszú, de türelemmel viselt betegség után elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. január 15-én 10 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
285244
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