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Ha fejfád mellett ég a gyertya, 
látjuk benne arcod.
Odaföntről-messzeségből karod felénk 
nyújtod. 
Vigyázol ránk most is, tudjuk, ugyanúgy, 
mint régen, drága jó apám, sosem feledünk téged! 

Fájó szívvel emlékezünk 2013. november 18-ára,

SÁNDOR DÉNES 

halálának 5. évfordulóján. 

Szerető felesége, szeretett gyermekei és családjaik – Zetelaka

„Küzdelmes volt az út, mely most véget ért, 
Fáradt tested megpihenni tért, 
Végső utadra indulj megpihenni, 
Szeretetünk elkísér égi otthonodba.” 

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, koma, rokon 
és jó szomszéd,

TEKSE MARGIT, SZÜL. PÉTER 

életének 73., házasságának 53. évében, türelemmel viselt, 
hosszas betegség után 2018. november 18-án reggel 5 órakor 
csendesen elhunyt. 

Drága halottunk földi maradványait 2018. november 20-án, 
kedden délelőtt 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentgyörgyi Szent Kereszt-kápolna ravatalozójából 
a helyi sírkertbe. Drága jó feleségem, édesanyánk, 
nagymamánk! Fájó szívvel búcsúzunk tőled. 
Emléked örökre szívünkbe zárjuk. 
Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében.

A gyászoló család – Csíkszentgyörgy

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, testvér, sógornő, nagynéni, rokon és jó szomszéd, 

SZAKÁCS IRMA, SZÜLETETT ÁDÁM 

életének 70., házasságának 46. évében, 2018. november 17-én  
rövid, de türelemmel viselt betegség után elhunyt. 

Drága halottunk földi maradványait 2018. november 20-án, 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász-negyedi 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkszereda

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Nélküled az élet üres és sivár, 
hiába díszíti sírodat virág, 
könnyes szemmel már csak a virágokat 
nézzük, fájó szívvel csak rád emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 18-ára,

ID. TÓTH LAJOS 

halálának 6. évfordulóján. 
Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, 

MIKLÓS ANNA SZÜL. TULIT 

halálának 13., és 

MIKLÓS KÁROLY

halálának 10. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2018. november 
20-án, reggel 7 órától lesz a Szent Kereszt-temp-
lomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Szeretteik – Csíkszereda

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2004. november 18-ára,

IFJ. MEZA IOAN (ÖCSI) 

halálának 14. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerettei – Rotterdam, Székelyudvarhely

Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp,
Telő hold fényénél, fájdalmas emlékek. 
Kérlek, gyermekem, nyújtsd felém a kezed, 
Csak még egyszer halljam dobogó szíved. 
Csendes a temető, nem jön felelet, 
Arcomat mossák a keserű könnyek. 
Hideg sírköveden, kezem pihentetem, 
Itt vagyok gyermekem, rád emlékezem. 

Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünk,

TIMÁR PÉTER 

halálának 10. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2018. november 20-án, kedden 
reggel 7 órakor lesz a gyimesfelsőloki templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Gyimesfelsőlok

A sír nyugalma áldott nyugalom 
Mely virágot hímez, emléket ültet 
S könnyel becézi eltűnt kedvesünket! 
(Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 2007. november 
20-ára, a csíkpálfalvi születésű

FERENCZ CSABA

halálának 11. évfordulóján.

A megemlékező szentmise 2018. november 20-án 18 órakor 
lesz a Szent Ágoston-templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

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 2015. november 18-ára,

ROTH ERZSÉBET, SZÜL. BECZE

halálának 3. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2018. november 29-én 18 órától 
lesz a csíkcsicsói templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda, Csíkcsicsó

Félbehagyott Küszködés békélt, mindegy-legyintése 
- Csak ennyi, lásd Halkuló, békélt, mindegy-éltem vége. 
Isten veled, Nézd, fény ragyog a gyönyörű világon - 
Csak ennyi, lásd, Hogy én eltűntem és hiányzom. 
(Tóth Árpád – Csak ennyi)

Őszinte részvéttel osztozunk gyászoló szeretteivel

MÁTÉ ELZA 

elvesztésének fájdalmában. 

Drága Elza! Sokat szenvedett testednek és lelkednek adjon 
a jó Isten örök nyugodalmat.

Borika és családja – Csíkszereda

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él, és örökre ott marad. 
(Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 
20-ára, 

CSIBI-ORBÁN ZSÓFIA 

képzőművész halálának 3. évfordulóján. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei – Csíkszereda
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