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„A falevél csak egy évszakba’ sárgul, virágot egyszer fú a szél az ágrul. 
Csillag csak egy évszakba’ hulldogál - de minden évszak a tied, Halál!” 
(Hemans)
Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyta-
ta, rokon és jó barát,

ANTAL VIDOR – vegyészmérnök –
jóságos szíve életének 89. évében, türelemmel viselt szenvedés 
után, 2020. november 5-én megszűnt dobogni. Utolsó útjára 2020. 
november 7-én 11 órakor kísérjük a csíkszeredai Szentlélek utcai 
temető ravatalozójából. Tartalmas, becsületes, munkás életednek 
jutalmazója legyen az Úr.

A gyászoló család – Csíkszereda (289545)

Eljött az emlékezés napja, neked szól a templom harangja.
Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát tépte szét.
Nem tudunk mi érted már csak annyit tenni, sírodra virágot s egy szál 
gyertyát vinni, s összekulcsolt kézzel érted imádkozni.
Szomorú szívvel emlékezünk 1998. november 7-ére

PÉTER MIHÁLY
halálának 22. évfordulóján. Nyugodj csendesen, legyen békés 
álmod, találd meg odafenn az örök boldogságot!

Szerető családja – Pottyand, Csíkmenaság (289539)

Napsugár és csillagok világa jó szívednek örök
álmát őrzik. Tiszta lelked fönt a magas égben,
a síron túl is felettünk őrködik.
Fájó szívvel emlékezünk 2001. november 7-ére

KEDVES KÁROLYNÉ
szül. Zolyomi Erzsébet (Zsóka)
halálának 19. évfordulóján. 

Szerettei – Kanada, Székelyudvarhely (289401)

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz drága emléked.
Fájó szívvel emlékezünk 1995. november 7-ére

ID. ELEKES ÁRPÁD
halálának 25. évfordulóján.

Szerettei – Székelyudvarhely (289517)

Fájó szívvel emlékezünk

ID. DARADICS SÁMDORNÉ
szül. Dajka Irma
halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerettei – Homoródalmás, Székelyudvarhely 
(289541)

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.”
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, 
rokon, szomszéd, barát és jó ismerős,

TAMÁS ÁGOSTON
életének 90., házasságának 63. évében, 2020. november 3-án, türe-
lemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. Megszűnt dobogni 
drága jó szíve, mellyel úgy szeretett minket, megpihent dolgos két 
keze, példás élete, önfeláldozó szeretete emlékünkben marad. Drá-
ga halottunkat 2020. november 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint, a 
székelyvarsági temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Székelyvarság (289524)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

MIKLÓS GYÁRFÁS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek, vala-
mint mély fájdalmunkban osztoztak.

Felesége, gyermekei és annak családjai (289536)

Emlék maradok... Ne fájjon nektek, hogy már nem 
vagyok, hiszen Napként az égen nektek ragyogok! 
Ha szép idő van, s kék az ég, jusson eszetekbe sok 
szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 
inkább a szép dolgokon kacagjatok! Ha telihold van,
az értetek ragyog, s azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok 
imát értem! Én is imát mondok majd értetek, hogy boldog lehessen 
szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó 
helyen vagyok...
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édes-
anya, nagymama, anyós, testvér, rokon és jó szomszéd,

LÁSZLÓ ÉVA, szül. Berszán
szerető szíve életének 70., házasságának 52. évében, 2020. novem-
ber 5-én, méltósággal viselt betegség után megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 2020. november 7-én 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíksomlyói ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléked legyen áldott, nyugodj csendesen! (289538)

„Küzdelmes volt az út, mely most véget ért,
fáradt tested megpihenni tért.
Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,
szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulunk élni Nélküled!
Végső utadra indulj megnyugodva,
szeretetünk elkísér égi otthonodba.”
Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, após, apatárs, 
sógor, barát, koma, rokon és jó szomszéd,

BENŐ JÓZSEF – autószerelő –
életének 70., házasságának 46. évében, 2020. november 5-én, 
hosszas szenvedés után csendesen elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. november 7-én, szombaton 13.30 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíktaplocai temetőbe. A jelenlegi 
járványhelyzet miatt az imádkozó szűk családi körben történik. 
Részvétnyilvánításként egy együttérző főhajtást fogadunk.

A gyászoló család

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet. Téged feledni 
soha nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 4-ére

ID. KÜRTÖS MIKLÓS
halálának 2. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
november 7-én 17 órakor lesz bemutatva a csíkszépvízi katolikus 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei (289550)

Mintha még hallanám utolsó sóhaját,
mintha látnám meggyötört arcát.
Mintha érezném lefutó könnycseppjét,
megfáradt, megtört, fájó testét.
Remélem, megpihent, remélem, már nem fáj,
nyugodjál békében, drága Édesapánk!
Fájó szívvel emlékezünk

RÉSZEG LÁSZLÓ
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. november 7-én 
17.30 órakor lesz a madéfalvi Jézus Szíve-templomban. Pihenése 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Madéfalva (289549)

A neved a szél simítja egy táblán,
az örök kék ég alatt az örök magány.
De mégis bennünk élsz tovább,
mert az emlék erősebb, mint a halál.
Fájó szívvel emlékezünk 2011. november 8-ára 

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

Szerettei – Csíkszereda (289544)

„Szeretted ezt a szomorú világot, s az embert, 
ezt a nyomorú virágot. Te tudtad, hogy mily nagy 
kereszt az élet, és hogy fölöttünk csak az Úr ítélhet.” 
(Juhász Gyula)
Fájó szívvel, érte imádkozó lélekkel emlékezünk 
2010. november 6-ára

SZŐCS LÁSZLÓ
halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében az anyaföld ölében. 

A család (289489)

Elmentél, mert a sors szava szólított, s lelkünkben itt 
hagytad a bánatot. Még mindig keresünk a megszokott 
helyen, de a helyed üres marad. Már csak álmainkban 
jársz el hozzánk, számunkra ez gyönyörű valóság.
Fáj, hogy nem vagy köztünk többé, de emlékezetünk-
ben és szívünkben élni fogsz mindörökké.
Fájó szívvel emlékezünk 2017.november 8-ára

ID. FAZAKAS JÓZSEF
halálának 3.évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkmadaras (289547)

,,Te a jóságodat két marékkal szórtad,
Önzetlenül adtál jónak és rossznak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Oly szomorú nélküled élni, Téged várni,
ki nem jön többé, Szeretni fogunk mindörökké!’’
Szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, 2020. szeptember 8-ára,

VIZI EMMA, szül. Kurkó
halálának 6. hetén Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. november 
7-én, szombaton 17 órakor lesz a csíkkarcfalvi római katolikus 
templomban. Csendes álmod fölött őrködjön az örök szeretet és 
megemlékezés.

Gyászoló szerettei (289534)

"Az idő bárhogy is rohan, halad, a fájdalom az, 
amely mindig a szívünkben marad.”
Szomorú szívvel emlékezünk november 9-ére, mely 
életünk legsötétebb napja, drága jó gyermekünk, 
testvérem,

KOSA ENDRE – tanár, jégkorongozó –
tragikus halálának az 5. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2020. november 9-én, hétfőn 18 órakor lesz 
bemutatva a csíksomlyói Kegytemplomban. Kegyelettel őrizzük 
drága emlékedet. Nyugodjál békében!

Gyászoló szülei és testvére (289520)

Amíg éltél, szerettünk, és amíg élünk, nem feledünk.
Fájdalommal emlékezünk 2017. november 6-ára

SÁRKÁNY ILONA
halálának 3. évfordulóján. Nyugodjál békességben, és legyen békés 
álmod.

Bánatos férje, lánya Zita és fia Örs (289481)

Milyen szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindenütt hiába 
keresni. Valakit várni, ki nem jön többé, valakit titkon szeretni örökké. 
Az idő sem gyógyítja sebeinket, mert te igazán szerettél bennünket. 
Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk felejthetetlen 
napjára, 2015. november 6-ára

BUCUR IOAN (IONICĂ)
halálának 5. évfordulóján.

Bánatos felesége (289513)

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant 
családjáért, messze vitted Istenem. Álmainkban találkozunk, lelked vár 
ránk odafent, hol uralkodik a hit, békesség és szeretet. Telhetnek a hó-
napok, múlhatnak az évek, mi örökké szeretünk és nem feledünk Téged.
Fájó szívvel emlékezünk

BLÁGA JÁNOS
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. 
november 8-án 18 órakor lesz a csíkdánfalvi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkdánfalva (289533)

November volt, amikor életed véget ért,
bánatot ránk hagyva, örökre elmentél.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de téged ezzel már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jöhetsz, de oly jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon úgy fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nagyon, sohasem feledünk.
Bárhogy múlnak a napok és az évek, mi újra visszavárunk téged.
Arcunkról töröljük a könnyek nyomát, de emléke szívünkben élni fog örökre.
Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 8-ára

SZABÓ SÁNDOR
halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. decem-
ber 2-án, reggel 6 órakor lesz a madéfalvi Jézus Szíve-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Övé a csend, a nyugalom, 
miénk a könny, a fájdalom.
A gyászoló család – Madéfalva, Muzsla (Szlovákia), Kézdivásárhely 

(289532)

Aki ember volt, küzdő, tiszta ember, változzék át bár porladó rögökké, 
az élőkben tovább él mindörökké. (Csepeli Szabó Béla)
Fájó szívvel emlékezünk

IMRE DÁNIEL
halálának 23. évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök 
szeretet és az emlékezés. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. 

Szerettei – Csíkvacsárcsi (289548)

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad, mert aki 
szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van. ( Szent Ágoston)
Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 8-ára

BOZÁN JULIANNA, szül. Ferenczi 
halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020 
november 7-én, szombaton este 6 órakor lesz a csíkszentimrei római 
katolikus templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkszentimre (289553)

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok,
s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket...
megtaláljátok lelketek nyugalmát.” (Mt 11,4)
Fájó szívvel, de a Mennyei Atya akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága édesapa, nagytata, déditata, após és rokon, vitéz 

ORBÁN FERENC – népművész –
munkás életének 97., özvegységének 23. évében, 2020. november 
5-én megtért Teremtőjéhez. Drága halottunk földi maradványait 
2020. november 7-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra, a római 
katolikus egyház szertartása szerint, a csíktaplocai temetőbe. Lelki 
üdvéért az imádkozó 2020. november 6-án, pénteken este 6 órától 
lesz a csíktaplocai templomban. Drága édesapánk, nagytatánk, 
déditatánk! Küzdelmekkel tele életed nem ismerte a csüggedést, 
meghátrálást. Nem engedted, hogy a neked jutott sors megtörje 
jellemedet. Alkottál és bizonyítottál. Szobraid, történeteid beírták 
nevedet az örökkévalóságba! Munkában elfáradt kezed örökre leha-
nyatlott, de hagyatékod itt maradt és él! Valahányszor megnézzük 
munkáidat, szeretet és békesség tölti el lelkünket. Emléke legyen 
áldott, nyugalma békés!

A gyászoló család (289554)

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK
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