
Értesítjük rokonainkat, barátainkat, ismerőseinket, hogy szeretett édes-
anyánk, 

dr. BERTALAN SÁNDORNÉ 
született Fülöp Zsuzsanna 

2018. augusztus 31-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Élt 93 évet. 
Szeretteiért élt, dolgozott, de munkás keze lehanyatlott. Földi maradványait, 
végakarata szerint, a brassói Postaréti temetőbe helyezzük örök nyugalomra 
2018. szeptember 8-án, 10,30 órakor. A halott lelki üdvéért szentmisét mutatnak 
be 2018. szeptember 8-án, 7,30-kor a csíkszeredai Millenniumi-templomban. 

A gyászoló család
274689

Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna, 
Bocsássatok meg, én nem tehetek róla. 
Ha sírni látlak titeket, a lelkem nagyon fáj, 
Ezért ha rám gondoltok, mosolyogjatok. 

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

CSISZÁR MÁRTON 

szerető szíve életének 60., házasságának 34. évében 2018. 
szeptember 6-án, türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 2018. szeptember 10-én 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszentmihályi ravatalozóból a helyi temetőbe. Imád-
kozó szeptember 9-én 18 órakor lesz a ravatalozóban. Jézusom, te adtál erőt 
minden szenvedésben, adj örök nyugalmat lelkének a mennyben! 
Fájó szívvel búcsúzunk tőled! 

A gyászoló család – Csíkszentmihály
274798

Sokszor tűnődtem: vajon meddig remél az ember? 
Most már tudom: az utolsó pillanatig. 
(Örkény István)

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

VARGA ZSOLT 

szerető szíve 39 éves korában, házasságának 6. évében, hosz-
szú, de türelemmel viselt betegség után 2018. szeptember 5-én, reggel 6 órakor 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait szeptember 8-án, szom-
baton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a csibai temetőben. Részvétnyilvá-
nítást 12 órától fogadunk. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Imádkozó 
pénteken, szeptember 7-én 17.30 órától lesz a Millenniumi-templomban. 

A gyászoló család
274789

Nem fogjuk már elgyöngült kezed, nem simogatjuk őszülő fejed, 
Nem tekint ránk értünk aggódó szemed, marad a csend. 
Mindent köszönünk neked! 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, 
nagymama, anyós, anyatárs, sógornő, rokon és szomszéd, 

özv. ÖRDÖG ÁRONNÉ 
szül. Szőcs Margit 

szerető szíve életének 68., özvegységének 7. évében 
2018. szeptember 5-én megszűnt dobogni. Temetése 2018. szeptember 8-án, 
reggel 9 órától lesz a csíkmadarasi temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
274801

Megpihent szíved, szemed álomba merült, 
Felszállt a lelked, angyalok közé került. 
Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz, 
Igaz nem látunk, de tudjuk fentről, mindig ránk mosolyogsz. 

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

TANKÓ JULIANNA 

szerető szíve életének 87., özvegységének 7. évében 2018. szeptember 6-án, 
rövid betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2018. szeptember 8-án délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csík-
szentkirályi ravatalozóból a helyi temetőbe. Krisztus legyen veled! 

A gyászoló család
274795

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték 
és tisztelték, hogy a drága jó rokon, szomszéd és jó ismerős,

ÉLTES ILONA
szül. Bereczky 

szerető szíve életének 104., özvegységének 36. évében 2018. szeptember 
5-én megszűnt dobogni. Drága halottunktól 2018. szeptember 8-án 9 órakor 
veszünk végső búcsút a Kalász negyedi ravatalozóban a római katolikus 
egyház szertartása szerint, innen kísérjük utolsó útjára, és helyezzük örök 
nyugalomra az újtusnádi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Szerettei

A temető csendje ad neki nyugalmat,
Emléke szívünkben örökre megmarad.
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben,
Adj örök nyugalmat lelkének a mennyben.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

SZAKÁCS TIBOR
nyug. autóbuszsofőr

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2018. szeptember 8-án, 
szombaton 18 órától lesz a nagytusnádi templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Nagytusnád

Szívünkben helyeteket nem pótolja semmi,
míg e földön élünk, nem fogunk elfelejteni.

Szomorú szívvel emlékezünk, hogy 

BODOR ZOLTÁN 
volt buszsofőr 5. éve és 

BODOR IBOLYA
szül. Potyó
20 éve távoztak szeretteik köréből. 

Lelki üdvükért az engesztelő szenmtise szeptember 10-én, 
hétfőn este 7 órakor lesz a Millenniumi-templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik – Csíkszereda, Csíkszentmihály, Gyimesfelsőlok, Kozmás

Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
Őrizzük, óvjuk emlékedet. 

Fájó szívvel emlékezünk 2008. szeptember 5-ére, 

PORTIK GYÖRGY 
(Gyurika) 

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

Szerettei - Csíkszereda
274776

Szomorú az út, mely a sírodhoz vezet, 
Megpihen a te jóságos szíved. 
Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, 
Nem haltál meg, csak álmodni mentél. 
Bennünk örökké élsz, egy életen át, 
S fentről vigyázol ránk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2005. szeptember 7-ére, 

CĂLUȘER ISTVÁN 

halálának 13. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
274791

Tudjuk, hogy nem jöhettek, mégis egyre várunk, 
enyhíti hiányotok, ha álmainkban látunk. 
Az ész megérti, de a szív soha, 
hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ők vannak, oda. 
Az élet múlik, de akiket szeretünk, 
azokra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, 

DOBOS FERENC 
halálának 16. és 

DOBOS TERÉZIA 
szül. Szőcs 
halálának 5. évfordulóján. 

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az igazi 
szeretet. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik – Csíkdánfalva, Csíkszereda
274793

Fájó szívvel emlékezünk 

SÜKET FERENCZ 

halálának 6. évfordulóján.
 Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
274803

Én Istenem, az idő hogy szalad! 
Ma még vagyunk, holnap már nem leszünk, 
múlt és emlék: minden elmarad. 
(Wass Albert) 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. szeptember 8-ára, 

SZOPOS EMIL 

halálának 3. évfordulóján. 
Kérjük az Urat, hogy adja meg neki az örök boldogságot. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

Szeretteid – Csíkjenőfalva
274703

Fájó szívvel emlékezünk 
2017. szeptember 8-ára, 

id. SUGÁR BÉLA 

halálának első évfordulóján. 
Az engesztelő szentmise 2018. szeptember 8-án 19 órakor 
lesz a csíkkarcfalvi templomban. 

Már egy éve, hogy itt hagytál bennünket, de szívünkben őrzünk, mint egy 
drága kincset. / A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs 
már. / Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál, te nem szólsz, de mi tudjuk, 
hogy hívtál. / Mi szólítunk, a néma sír nem felel, de te szívünkben örökké 
létezel. / Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben 
maradt. / Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is, úgy, mint 
réges-régen. / Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni kell a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni. / Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön 
élünk, nem fogunk feledni. 

A gyászoló család – Csíkkarcfalva
274741

Értünk többé nem aggódsz, nem fáradsz és nem dolgozol. 
Örök álom zárta le drága két szemed, megpihenni tért dolgos két kezed. 
Drága jó szívét és dolgos két kezét áldd meg, Atyám, 
s megköszönjük, hogy ő lehetett a mi drága édesanyánk. 
Emléked él, s így velünk maradsz örökké. 

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk 
2018. június 12-ére, 

FERENCZ ZSUZSÁNNA 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. szeptember 8-án 19 órakor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyermekei, Enikő, István és azok családjai
274753

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben örökre megmarad. 
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, 
adj örök nyugalmat lelkének a mennyben! 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. augusztus 30-ára, 

özv. BŐJTE JÓZSEF 
nyug. főerdész 

halálának első évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2018. szeptember 8-án 19 órakor 
lesz a csíkszentimrei templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentimre
274704

Minden évben eljön az a nap, amely számunkra fájó emlék marad. 
Minden elmúlik, minden elenyész, csak egy él örökké, a rád emlékezés. 

Fájó szívvel emlékezünk 

LÁSZLÓ DÓNÁT 

halálának 2. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2018. szeptember 8-án, este 6 órakor lesz a madé-
falvi római katolikus templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Családja
274743

Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesanyánkra, 

KURTA REGINA 
szül. Kristó 

névnapján, illetve halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott! 
Három gyermeke és azok családja – Csíkszereda, Csíkszentimre

274767
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