
Nem simogathatjuk őszülő fejed, 
Nem tekint ránk aggódó szemed, 
Marad a csend! 
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 bennünket ragyogó szemekkel, 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 

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

özv. TEKSE ANDRÁSNÉ 
szül. Csóti Erzsébet 

szerető szíve életének 83., özvegységének 11. évében 2018. október 
10-én, este 18.40 perckor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2018. október 13-án, délelőtt 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkmenasági ravatalozóból a helyi temetőbe. Fájó 
szívvel és könnyes szemmel búcsúzunk tőled, emléked 
szívünkben örökre megőrizzük. Nyugodjál békében, az Úr Jézus 
szent nevében. 

A gyászoló család – Csíkmenaság
275748

Ott pihennek ők, ahol nem fáj semmi, 
Nyugalmukat nem zavarja senki. 
Jóságos szívük, fáradt testük pihen a föld alatt, 
A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat. 

Fájó szívvel emlékezünk 

BLÁGA ÁRPÁDNÉ 
(Borika néni) 
halálának első évfordulóján, valamint 

BLÁGA ÁRPÁD 
halálának 7. évfordulóján. 

Drága szüleink, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. 
Szeretteik – Csíkmadaras

275756

Bármilyen csodás is e világi élet, 
pótolni nem tudna soha senki téged. 
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, 
halálod, míg élünk, fájó emlék marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. október 12-ére, 

GÁL FERENCZ 

halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Testvérei és azok hozzátartozói
275578

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
Szívünk örökké őrzi emlékedet.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. augusztus 27-ére, 

özv. RÖVID JAKABNÉ 
szül. Demes Ilona 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 
2018. október 12-én, 17 órakor lesz a csíkszentgyörgyi 
Szent Kereszt-kápolnában. 

Szerettei
275739

Hiába borul rád a temető csendje, 
szívünkben élni fogsz mindörökre. 
A halál nem jelent feledést és véget, 
amíg élnek azok, akik szerettek téged. 

Szomorúan emlékezünk 2017. október 14-ére, 

CSISZÉR ZOLTÁN-KÁROLY 

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. október 13-án, 7.30 órakor lesz a csíkszentkirályi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentkirály
275699
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Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése

 

Értesítjük az érintetteket, 
hogy a következő napra kért gyászjelentőket 

16.00 óráig fogadjuk.

Hat hete már, hogy minket örökre itt hagytál, 
drága emlékeddel örökre szívünkbe maradtál. 
Bármilyen csodás is e világi élet, 
pótolni nem tudna soha senki téged. 
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, 
halálod, míg élünk, fájó emlék marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 

GIDRÓ LÁSZLÓ 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. október 
13-án, szombaton 17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. 

A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, 
Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz. 
Bárhogy múlik az idő, a lélek nem feled, 
mert összeköt minket az igazi szeretet. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló családja – Csíkjenőfalva

275752

Egy perc volt, elszállt életed, 
Itt hagytál minket, akik szerettek téged. 
Imádtad családod, mindenkit szerettél, 
Akkor voltál boldog, ha örömet szereztél. 
Meghalt egy lélek, amely élni vágyott, 
Egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, 
A Jóisten őrködjön pihenésed felett! 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. szeptember 7-ére, 

JAKAB MÁRIA 
szül. Timár 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2018. október 15-én, 
hétfőn reggel 7.30 órakor lesz a csíktaplocai templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei – férje, lánya, veje, 2 unokája és anyatársa
275751

Higgyétek el, nekem sem könnyebb! 
Nem láthatom csillogó szemetek, 
Mint mikor még itt voltam veletek. 
Megyek az úton, de ne sirassatok, 
földi életemből csak ennyi jutott. 
Isten minden embernek kimérte, 
Kinek hol a kezdete és hol a vége. 
Kardos Győző 

Szomorú szívvel emlékezünk 2017. október 12-ére, mikor 

BIRÓ ZOLTÁN, 

drága halottunk visszaadta lelkét teremtőjének. Drága! 
Pihenésed legyen csendes, emléked őrizzük, sosem feledünk. 

Feleséged, lányod, vejed és 3 unokád – Csíkszereda
275722

Egy pillanat és mindennek vége, 
olyan gyorsan távoztál a végtelenben. 
Marad a bánat és egy csendes sírhalom
a távolban, szerető szívünkben örök fájdalom...

Fájó szívvel emlékezünk 

MOLNÁR EMMA 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. október 13-án 17,30 órától lesz a gyimesközéploki 
római katolikus templomban. Csendes álma fölött őrködjön az örök 
szeretet és megemlékezés! Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet az Ő emlékének. 

Szerettei – Gyimesközéplok
275704

Fájó szívvel emlékezünk 
2008. október 15-ére, 

BARABÁS ISTVÁN 

halálának 10. évfordulóján. Az engesztelő 
szentmise 2018. október 13-án, reggel 7 órától lesz 
megtartva a csíkszenttamási templomban. 

Családja – Csíkszenttamás
275749

Egy mécses lángja lobban most a szélben, 
Így emlékezünk rájuk minden évben. 

Tegyük össze kezünk gyertyák fénye mellett, 
Kérjünk nyugalmat nekik s békességet. 

Emlékezzünk rájuk örök szeretettel, 
Mert emlékük bennünk él most és mindörökre! 

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, 

LAJOS ANNA 
szül. Balla  

halálának 4. és 

LAJOS ANTAL 
halálának 24. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2018. október 13-án, reggel 7,30 órakor 
lesz a Millenniumi-templomban. 

Emlékük legyen áldott, nyugodjanak békében! 
Szeretteik

275675

Eljött az emlékezés napja, 
Neked szól ma a templom harangja. 
Érted imádkozunk halkan, zokogva, 
Legyen áldott a föld, mely ráhullt koporsódra. 

Fájó szívvel emlékezünk 2008. október 13-ára, 

CSATÓ ISTVÁN 

halálának 10. évfordulóján. Az engesztelő szentmise 2018. október 
13-án, szombaton reggel 8 órakor lesz a csíkdelnei Úr-kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkdelne, Csíkszentmiklós
275703

Szomorúan emlékezünk 2012. október 14-ére, 
a drága jó férj, 
édesapa és nagyapa 

OLTI ANTAL-ÁKOS 

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

Szerettei – Madéfalva
275741

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben örökké megmarad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. szeptember 2-ára, 

SZABÓ ANTAL 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2018. október 13-án, 
szombaton 18 órától lesz a csíkdelnei Úr-kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
275702

Akiket szívünk gyászol, elmentek már, messze távol. 
Könnycsepp gurul, hangtalanul. 

Szívünk zokog, lelkünk tanul. 
Elmentetek oly váratlanul, 

de szólnak hozzánk hangtalanul. 

Fájó szívvel emlékezünk szüleink, 

MÁRTON DOMOKOS 
és

MÁRTON MARGIT 
szül. Farkas 

haláluk első évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2018. október 15-én, 
hétfőn 17,30 órakor lesz a csíkpálfalvi templomban. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik

275775

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Ha el is mentek, mindig itt lesznek, 
titkon észrevétlen. 
Csak az hal meg, akit elfelednek, 
Örökké él, kit nagyon szerettek. 

Fájó szívvel emlékezünk 2005. október 13-ára, 
drága halottunk, 

KOPACZ JÓZSEF 

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

Szerettei – Csíkcsicsó, Csíkmindszent, Csíkszereda, Szépvíz
275666




