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„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott. De te számunkra sohasem 
leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” 
Mély fájdalommal, de Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, 
szerették és tisztelték, hogy 

DR. MIKLÓS LEVENTE 
állatorvos elfáradt szíve életének 66., házasságának 44. évében, 
2020. december 26-án megszűnt dobogni. Szerettünket 2020. de-
cember 29-én, kedden 13 órakor kísérjük utolsó útjára a csíkszeredai 
Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család - Csíkszereda
290269

Fájó szívvel emlékezünk 2020. október 16-ára

ONCEAK JULIANNA
szül. Bodó 
halálának 6. hetén. Lelkéért a megemlékező 
szentmise 2020. december 30-án, reggel 7.30 órakor 
lesz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. 

A gyászoló család
290280

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
Emléke szívünkben örökké megmarad. 
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, 
Adj örök nyugalmat lelkének a mennyben. 
Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 29-ére 

FERENCZ ISTVÁN 
halálának 6. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkcsomortán
290194

Fájó szívvel emlékezünk 

MIHÁLY VILMOS GÁBOR 
halálának 6. hetén. 
A megemlékező szentmise 
2020. december 30-án 18 órakor lesz 
a csíkszeredai Millennium templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
290281

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökké itt marad. 
(Reményik Sándor) 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2020. november 11-ére 

PÉTER JÓZSEF 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. decem-
ber 29-én 17 órakor lesz bemutatva a csobotfalvi Betlehemben. 
Örök álma fölött őrködjön a szeretet. 

A gyászoló család
290271

A temető csendje ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben örökre megmarad. 
Fájó szívvel emlékezünk 2019. december 29-ére 

LŐRINCZ IBOLYA 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei - Csíkszereda
290283

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
halottunk, 

id. ERŐSS MIKLÓS 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, segítő 
kezet nyújtottak és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család
290279

A mélybe csak a tested merült el, csak ő tűnt el a 
föld alatt, de lényed lényege ezerfelé szóródva is 
köztünk marad! 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

ÁBRAHÁM ERZSÉBET 
2020. december 26-án, életének 86. évében 
elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatója 
és temetése folyó év december 30-án 12 órakor 
a csíksomlyói Szent Péter és Pál templom temetőjében lesz. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család - Csíksomlyó
290285

Megállt a drága szív, mely élni vágyott, 
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, 
hogy téged hiába várunk. Nem vársz már bennünket 
ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető 
szíveddel. De abban reménykedünk, hogy jó helyre 
mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, gyermek, testvér, 
sógor, vej, nagybácsi, rokon, koma, szomszéd és jó barát, 

PÉTER IMRE (Húber) 
szerető szíve életének 42., házasságának 10. évében, hosszú, de 
türelemmel viselt betegség után, 2020. december 28-án 11 órakor 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2020. de-
cember 30-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszépvízi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Lelki üdvéért az imádkozó 2020. december 29-én, 
ma 18 órakor lesz megtartva a csíkszépvízi nagytemplomban. 

A gyászoló család - Csíkszépvíz
290295

Megállt a szív, mely élni vágyott, 
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Mikor már nem bírta, mert nagyon fájt minden, 
akkor szép csöndesen átölelte az Isten. 
Fájó szívvel emlékezünk 2019. december 29-ére 
a drága feleség és édesanya, nagymama, 

KISS JULIÁNNA 
halálának 1. évfordulóján. Távozásod nagy űrt hagyott szívünkben, 
de emléked élni fog örökké.

Gyászoló szerettei - Székelyudvarhely
290113

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel 
halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, 
nagymama, rokon, anyós, szomszéd és jó ismerős, 

TANKÓ GIZELLA 
szül. Dobos 
életének 72., özvegységének 15. évében, 2020. december 27-én 
csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
2020. december 30-án 12 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a gyimesfelsőloki temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család
290291

Fájó szívvel emlékezünk 

AMBRUS RÓZÁLIA 
szül. Szőke 
halálának 1., 

valamint 

AMBRUS DÉNES 
halálának 15. évfordulóján. 

Ott pihentek, ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmatokat nem zavarja senki. 
Panasz nélkül, befelé könnyeztetek, 
búcsúzás nélkül, örökre elmentetek. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik - Fenyéd
290185

„Ütött az óra, neked menned kellett, Annyit sem 
mondhattál, Isten veletek. Örökre elmentél, a helyed 
üres lett, Egy váratlan pillanat megölte szívedet.” 

„A jó harcot megharcoltam, A pályát végigfutottam, 
A hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet 
koronája.” 

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

id. KENYERES LÁSZLÓ 
életének 79., házasságának 55. évében, 2020. december 26-án 
váratlanul elhunyt. Drága halottunkat 2020. december 29-én, déli 12 
órakor helyezzük örök nyugalomra, a református egyház szertartása 
szerint, a belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihe-
nése legyen csendes, emléke áldott! Kérjük a végtisztességtevőket, 
hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család - Székelyudvarhely
290272

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

FAZAKAS ATTILA, 
édesapa, nagyapa 
életének 78. évében megtért a Teremtőhöz. 
Temetése 2020. december 29-én 15 órakor lesz 
a csíkszeredai Kalász negyedi temetőben.

„Míg szíved utolsót nem dobban, Szeresd szüleidet 
mindenkinél jobban! Mert más is adhat kincset és 
palotát, De senki sem adhat kétszer édesapát.” / 
„Ütött az óra, neked menned kellett, Annyit sem 
mondhattál, Isten veletek.” 
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, rokon, 
szomszéd és jó ismerős, 

id. VASAS ÁRON 
életének 79., házasságának 51. évében, 2020. december 26-án, türe-
lemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Drága halottunkat 2020. december 30-án, du. 2 órakor helyezzük 
örök nyugalomra az unitárius egyház szertartása szerint, 
a belvárosi református ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Kérjük a végtisztességtevő-
ket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család - Székelyudvarhely
290274

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, 
tisztelték és szerették, hogy szeretett, drága jó férjem, szerető és 
gondoskodó édesapánk és nagytatánk, 

id. KISS ERNŐ 
71 éves korában, boldog házasságának 46. évében hirtelen elhunyt. 
Drága Ernő! Te voltál számunkra az önzetlen szeretet, a jóság, 
a gondoskodás és minden, ami az életben igazán értékes. 
Hogyan fogunk élni ezután nélküled? Óriási űrt hagytál életünkben! 
Biztosan vigyázol ránk onnan fentről is, ahogy itt tetted egész életedben.

„Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” 

Köszönjük Uram, hogy a miénk volt és az is marad. 
Jósága, szeretete és emberi nagysága jutalmául fogadd be az örök 
boldogságba, Uram. Utolsó útjára 2020. december 30-án 14 órától 
kísérjük a Kalász negyedi temetőben az érvényes járványügyi 
szabályok betartásával, részvétnyilvánítási lehetőség nélkül. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 

A gyászoló család
290292

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 édesapa, nagyapa, dédnagyapa, 
testvér, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

özv. TULIT ÁRPÁD 
életének 91., özvegységének 5. évében, 2020. december 25-én 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 
2020. december 29-én, ma 12 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentgyörgyi Kálvária ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család
290286

Fájó szívvel emlékezünk 2018. december 29-ére 

KÖTELES GYÖRGY 
halálának 2. évfordulóján. 

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

Szerettei - Székelyudvarhely
290136

Mély fájdalommal vettük tudomásul szeretett volt osztálytársunk, 

FAZAKAS ATTILA 
elhunytát. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, a 
szászrégeni 2-es számú középiskola 1962-ben végzett osztálytársai. 
Attila, nyugodjál békében.
290278

Emlékek varázsa melegíti lelkem, 
szívemben érzem Őt, soha nem felejtem. 
Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, 
ami a múltból megmaradt. Tátongó űr lelkemben 
a hiány, néha kicsit csendesül, de örökké fáj. 
Fájó szívvel emlékezünk édesanyánk, 

BENEDEK JOZEFA 
halálának 9. évfordulóján. 

Szerető gyermekei - Zetelaka
290205

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS MAROSSZÉK




