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Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad, 
Mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van. 
(Szent Ágoston)

Szomorúan emlékezünk 2011. március 14-ére, 

OLTI ZOLTÁNNÉ 
szül. Csiszér Margit 

halálának 8. évfordulóján. A szentmiseáldozat 2019. március 14-én, 
reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai Szent Kereszt-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
279303

Fájó szívvel emlékezünk 

ID. LÁSZLÓ VILMOS 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2019. március 16-án 
17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Gyászoló családja – Csíkkarcfalva
279319Tegnap sem ragyogott több csillag az égen, 

Nem járkáltak többen lenn a faluszélen. 
Ma sem hullt több virág a vén akácfákról, 
Mégis más a világ... 
Hiányoznak valakik ebből az utcából. 
Kis ablakok nyílnak, egymás után sorra, 
Muskátli integet át a túlsó sorba. 
Bezárult szemekkel csak egy ablak bámul, 
Mégis üres minden... 
Hiányoznak valakik ebből az utcából. 

Fájó szívvel emlékezünk 

SZŐCS ROZÁLIA
halálának 8. és 

SZŐCS VINCE 
halálának 27. évfordulóján. 

Csendes álmuk fölött őrködjön az örök szeretet és megemlékezés. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Gyászoló szeretteik – Csíkvacsárcsi, Csíkdánfalva
279294

ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Nem így akartam, nem ezt akartam. 
Szerettem volna még köztetek élni, 
de a halál közbeszólt, hát el kellett menni. 
A halálban sem lettem hűtlen hozzátok, 
az égből is gondolok s vigyázok rátok.

Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. 
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel, 
Utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
testvér, unoka, barát, munkatárs, táncostárs, 
rokon, szomszéd és jó ismerős,

KOVÁCS ISTVÁN 
életének 19. évében, 2019. március 10-én váratlanul elhunyt. 
Elment közülünk, akit nagyon szerettünk. Emlékét soha nem múló 
szeretettel megőrizzük. Drága halottunkat 2019. március 13-án, 
du. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával. Kérjük a végtisztes-
ségtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
279336

Szenvedtél te is, amint Jézus is szenvedett,
Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved, munka az életed, 
Az Isten magához hívott, mert nagyon szeretett. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a forrón 
szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, 
testvér, anyós, anyatárs, rokon és jó szomszéd, 

ÖZV. CSOMORTÁNI GYULÁNÉ 
szül. Dávid Teréz 

életének 85., özvegységének 19. évében, türelemmel vizelt betegség 
után 2019. március 12-én 00,30 órakor visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 
2019. március 14-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkpálfalvi templomból a helyi temetőbe. Imádkozó 13-án 
18 órától a csíkpálfalvi templomban. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! 

A gyászoló család – Csíkpálfalva
279325

Fájó szívvel emlékezünk 1999. március 13-ára,

SEBESTYÉN EDIT 
szül. Fancsali Edit 

halálának 20. évfordulóján. 

Bennünk él egy arc és egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki, soha el nem vehet. 

Emlékeznek: volt osztálytársai és barátnője
279284

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
Emlékét őrizze béke és nyugalom! 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. március 13-ára, 

FÜLÖP ANTAL 

halálának 10. évfordulóján. Áldott emlékét szívünkbe zárjuk. 
Áldott legyen a föld, hol fáradt tested pihen! 

Szeretteid
279267

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 2014. március 13-ára,

SÓLYOM MÁTÉ 

halálának 5. évfordulóján. 

Elmentél tőlünk egy csendes alkonyon, 
búcsúzni, köszönni nem volt alkalom. 
Öt éve már, hogy örökre itt hagytál, 
de drága emlékeddel szívünkben maradtál.

Egy szál virág, egy gyertyaláng, 
egy fénykép, melyről mosolyogsz ránk ... 
Hiányzik egy érzés, egy szó, egy élet, 
hiányzik minden, mi körülölelt téged. 
Kedves melegséged, ölelő karjaid, 
szemed fényessége, mosolygó ajkaid ... 
Az égre nézünk, hol egy csillag ragyog, 
tudjuk, őriznek téged az angyalok! 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találd meg odafenn az örök boldogságot! 

Szeretett hozzátartozóid – Zetelaka, Zeteváralja
279324

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, após, apatárs, gyermek, 
testvér, sógor, koma, rokon, barát és jó szomszéd, 

ID. DEZSŐ ISTVÁN 
életének 63., házasságának 40. évében, 2019. március 11-én rövid, 
de türelemmel viselt betegség után, lelkét visszaadta Teremtőjének. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. március 14-én 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi Temető-
be. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Imádkozó március 
13-án 16,30 órakor lesz a Szent Kereszt-templomban.

A gyászoló család
279332

Fájó szívvel emlékezünk 2015. március 12-ére,

ID. SORBÁN LÁSZLÓ 

halálának 4. évfordulóján. 

Veled eltemettük legszebb éveinket, 
nélküled az élet szürke hétköznap lett. 
Emlékekből élünk, hisz ott még velünk vagy, 
mit ér már a jövő, ha a sors ily mostoha. 

Szerető családja – Székelyudvarhely, Homoródalmás, Máréfalva
279309

Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki, soha el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, s nem feledünk téged. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2019. január 24-ére, 

REKETES TERÉZ 
szül. Jánosi 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. március 
14-én 18 órakor lesz bemutatva a csíkszeredai Millenniumi-
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
279323

A 1996/7-es sz. kataszteri törvény, 11 cikkely, 
második bekezdés „j” betű alatt írtak 

alapján, a Csíkcsicsói Polgármesteri Hivatal 
az Önök tudomására hozza, hogy 

2019. március 15-től a „2015-2023-as 
Nemzeti Telekkönyvezési és Kataszteri 

Program” keretén belül kifüggesztésre kerül 
Csíkcsicsó adminisztrációs határának 

7., 75., 89., 106-os szektorában felmért 
területek technikai dokumentációja. 

A kifüggesztés határideje 60 nap, 2019. március 15-től 
kezdődően, amely megtekinthető a Polgármesteri 

Hivatal székhelyén, Hargita megye, 
Csíkcsicsó, 651. szám alatt.

A dokumentációs anyaggal kapcsolatos 
észrevételeiket vagy módosítási kéréseiket kérjük 

jelezni munkanapokon 8-14 óráig a Csíkcsicsói 
Polgármesteri Hivatal Mezőgazdasági osztályán, 

a fent meghatározott periódus alatt.




