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Az arcod felragyog, mint egy őszi tájkép
Ahogy újra felnevetsz csupa arany és bíbor
Minden árnyék, ilyen gyönyörű nem lehetsz
A lusta Nap tavaszt ígér,tavaszt ígér
Nyarat remél de nézd,a dér a fához ér.

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagyma-
ma, anyós, testvér, sógornő, anyatárs, barát és jó szomszéd,

DR. CSORDÁS-L. MÁRIA - MAGDOLNA
– fogorvos –

életének 65., házasságának 40. évében, 2019. október 25-én, 
türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. október 29-én, 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi ravatalo-
zóból.Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával  fogadunk.

A gyászoló család

Aki ember volt, küzdő, tiszta ember,
változzon át, bár porladó rögökké.
Aki élőkben tovább él – mindörökké.

Fájó szívvel emlékezünk

SZABÓ DOMOKOS

halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerettei – Csíkszentmiklós, Csíkszereda
283885

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk,

KURKÓ ISTVÁN (ÖCSI)

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise október 30-án, szer-
dán este 6 órakor lesz a Szent Ágoston templomban. Akik ismerték 
és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!

Szerettei – Csíkszereda
283967

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha,
kit lelkünkben érzünk, nem hagy el soha.
Nem múlik el nap most sem nélküled,
szívünkben örökre ott van a te helyed.

Fájó szívvel emlékezünk drága gyerekünk,

NAGY ERVIN

halálának 18. évfordulóján. Az engesztelő szentmise október 28-án 
(ma) este 6 órakor lesz a Szent Ágoston templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkszereda
283979

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább. Futók között titokzatos megállók.
A mély, sötét vizekben néma, lassú hálók.
Képek, már megmeredtek, és örökre szépek.

Mindig fájó szívvel emlékezünk
1966. október 24-ére,

JÓNÁS ISTVÁN

halálának 53. évfordulóján.

„Olyan az ember élete, akár a folyóé, melynek útja ugyan véget ér
a torkolatnál, de tartalma megmarad. Habár elvegyül az óceán hatal-
mas tömegében, de azt nemesíti, gazdagítja, gyarapítja.” 

És 2001. november 30-ára,

BEDŐ RÓZÁLIA

halálának 18. évfordulóján.

„Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a szívünkben marad.”

Valamint 2004. november 16-ára,

SZÉKELY MÁRTON (MATYI BÁCSI)

halálának 15. évfordulóján.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek, Ők itt maradnak bennünk csöndesen még...” (J. Gyula)

Szeretteik – Homoródszentmárton
283974

Fájó szívvel emlékezünk 2015. október 26-ára,

MÁNYA IBOLYA
szül. Fazekas

halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszereda
283970

Mint egy gyertyaláng, lobban el az élet,
mint egy gyors folyó, rohannak el az évek.
De az élet csendesen megy tovább,
fájó emléked kísér egy életen át.

Fájó szívvel emlékezünk 2014. október 30-ára, 

IFJ. XÁNTUS KÁROLY

halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. október 
29-én, reggel 7,30 órakor lesz a Csíksomlyói kegytemplomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíksomlyó
283971

Szomorú szívvel és könnyes szemmel emlékezünk 
2006. október 29-ére, drága jó édesapánk,

ANDRÁS MIHÁLY (MISI BÁCSI)

halálának 13. évfordulóján. Emlékét szívünkben 
őrizzük. Nyugodjon csendesen!

Szerettei – Csíktaploca
283972

Kegyelettel emlékezünk

TATÁR IMRE

halálának 48. évfordulóján, és

TATÁR VIKTÓRIA

halálának 23. évfordulóján. Pihenjetek csendesen a csillagok közt, 
hol nincs már több fájdalom. De szívünkben itt lesztek, míg élünk 
e világon.

Kopacz Gizella és családja – Csíkzsögöd
283978

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

TESLOVAN NICOLAE

szerető szíve életének 62.,házasságának 12. évében 2019. október-24 
én megszűnt dobogni. Temetése 2019. október 29-én 15 órakor lesz a 
Kalász negyedi temető ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk.

A gyászoló család – Csíkszereda
283975

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó,

ÖZV. PÁLL MÁRTONNÉ
szül. Kulcsár Mária

szerető szíve életének 88., özvegységének 15. évében 2019. október 
25-én, délelőtt csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2019. október 28-án (ma) 14 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a gyergyószárhegyi temetőben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család – Gyergyószárhegy
283980

Ott pihennek ők, ahol nem fáj semmi,
nyugalmukat nem zavarja senki.
Jóságos szívük, fáradt testük pihen a föld alatt,
a Jóisten adjon örök nyugalmat. 

Drága jó szüleinkre emlékezünk,

ID. TULIT MÁRTON

halálának 27. évfordulóján,

ID. TULIT MÁRTONNÉ
szül. Madár Irén

halálának 12. évfordulóján, illetve testvérünk,

IFJ. TULIT MÁRTON

halálának 9. évfordulóján. A megemlékező szent-
mise 2019. október 29-én, reggel 7 órakor lesz a Szent Kereszt-
templomban.

Szeretteik – Csíkszereda
283936
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