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Ha szép idő van, és kék az ég, 
Jusson eszetekbe a sok szép emlék. 
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 

Hiszen szívetekben jó helyen vagyok. 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. november 15-ére, édesanyánk, 

özv. Lacz Antalné 
szül. István Mária 

halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszentgyörgy, Csíkmenaság  (266547)

Megemlékezés

Nagyon akartam élni még, 
Érezni szívetek melegét. 
Nem adta a sors nekem, 

Elvámolta az életem. 
Búcsú nélkül kellett elmennem, 

Őrizzetek szívetekben.

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 
2014. november 16-ára, 

Rajz Attila
Tilu

halálának 3. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2017. november 16-án 
18 órakor lesz a csíksomlyói kegytemplomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 

csendes! Akik ismertétek és szerettétek, áldozzatok egy percet az Ő emlékének. 
Szerettei – Csíkszereda  (266364)

Üres és rideg nélküled otthonunk, 
Veled együtt volt teljes az életünk, 

Az idő nem hoz gyógyulást, 
Marad az emlék és a néma gyász. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. október 4-ére, 

Csizmadia Levente 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise november 16-án 18 órától lesz 
a Millenniumi-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei  (266537)

Mintha megint 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 és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

Lukács István 

halálának 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2017. november 16–án, 
reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai Szent Kereszt-templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei – Csíkszereda, Csíkszentgyörgy  (266155)

Fájó szívvel emlékezünk 

Pataki Franciska 
szül. András  

halálának 8. hetén. Az engesztelő szentmise 2017. november 16-án 18 órakor lesz 
a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. Nyugodjál békében! 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda  (266500)

Elhalálozás

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem. 
Hanem amelyet szívünkben hordunk némán, csendesen. 

Nélküled üres és szomorú a házunk, 
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. 
Nem vársz bennünket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 

Temető csendje ad nyugalmat neked, 
szívünk fájdalma örökké megmarad. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága, jó férj, édesapa, nagyapa, 

testvér, rokon és jó szomszéd, 

Antal Imre 

életének 68., házasságának 44. évében lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Drága halottunkat 2017. november 15-én 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 

a csíkmadarasi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család – Csíkmadaras  (266541)

Nem élt belőle több, és most sem él. 
S mint fán se nő egyforma két levél, 
A nagy időn se lesz hozzá hasonló. 

Kosztolányi Dezső 

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, após, rokon, 

koma, sógor, szomszéd és jó barát, 

id. Dobondi Imre 

életének 77., házasságának 53. évében, hosszas, de türelemmel viselt betegség 
után 2017. november 13-án csendesen, váratlanul elhunyt. Drága halottunk földi 

maradványait 2017. november 16-án, csütörtökön 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentgyörgyi Kálvária-ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Nyugodjon békében! A gyászoló család – Csíkszentgyörgy  (266571)

Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után. 
Cicero 

Fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, hogy a szeretett édesanya, nagymama, 

dédnagymama, anyós, rokon, szomszéd és barát, 

özv. Fülöp Józsefné 
szül. Oláh Rozália

 életének 91., özvegységének 9. évében 2017. november 13-án csendesen elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványait 2017. november 16-án 13 órakor helyezzük 

örök nyugalomra a csíkpálfalvi templomból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család  (266572)

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, 

anyós, rokon és jó szomszéd,

Nagy Veronika

szerető szíve életének 86. évében 2017. november 14-én, reggel 6.30 órakor
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. november 16-án, 
délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkvacsárcsi ravatalozóból 

a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család – Csíkvacsárcsi

Nem fogjuk már elgyengült kezed,
Nem simogatjuk őszülő fejed.

Nem tekint ránk aggodó szemed,
Maradt a csend.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szüleink, 

Szabó László 
halálának 57. és 

Vágásy Vilma 

halálának 17. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet 
emléküknek. Gyermekeik – Csíkszereda (266497)

Megemlékezés

Nem tudunk mi, érted már csak annyit tenni, 
sírodra virágot s egy szál gyertyát vinni, 
s összekulcsolt kézzel érted imádkozni. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 15-ére, 

id. Fekete István 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszentmiklós, Delne  (266494)
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