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Halál, hol a te győzelmed,
halál, hol a te fullánkod?

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szerető édesanya és feleség,

GERGELY MATILD MÁRIA, 

2o2o. március 23-án visszaadta lelkét nagy fájdalmak közt 
Teremtőjének. Emléke legyen örökké áldott! Zárt körben helyezzük 
nyugalomra a csíkzsögödi temetőbe 2o2o. március 26-án, délelőtt 
11 órakor.

Gyászoló férje, Szilvi, gyerekei Edit és Ildikó és a rokonság

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, dr. Csiszér Irma 
iskolaorvosnak férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. 

A csíkszeredai iskolaorvosi rendelők munkaközössége
286511

A csend beszél tovább, helyettem ő mondja el, 
a csend beszél tovább, helyettem ő énekel. 
Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet, 
elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat... 

Fájó szívvel búcsúzok 

ID. CSISZÉR MÁRTONTÓL. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Keresztlánya

286513

Megdöbbenéssel értesültünk szeretett barátunk, kománk 

ID. CSISZÉR MÁRTON 

hirtelen elhunytáról. Őszinte együttérzésünket, részvétünket 
fejezzük ki a gyászoló családnak. Gyászotokban veletek vagyunk. 

Ferencz S. Imre és családja
286514

Veled együtt volt teljes az életünk, 
hogy elmentél, magaddal vitted örömünk. 
Üres és csendes lett nélküled a ház, 
hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. március 26-ára, 

GIDRÓ VILMOS 
nyugalmazott gépészmérnök 

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

Szerető családja – Csíkszereda
286471

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

ID. TÁNCZOS FERENC 

szerető szíve életének 72., házasságának 45. évében, 
2020. március 25-én rövid szenvedés után megszűnt dobogni. 
Drága halottunkat 2020. március 27-én 11 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család – Csíkszentkirály
286515

Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
emléke szívünkben otthont talál...
(Szabó Balázs) 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
testvér, sógorasszony, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

BECZE MÁRIA 

szerető szíve életének 46. évében, 2020. március 24-én 3 órakor 
hosszas betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunkat 
2020. március 27-én 12 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a Kalász negyedi temetőbe. Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! Tekintettel a jelenlegi helyzetre a temetés szűk családi 
körben lesz megtartva. Imáitokban legyetek velünk a búcsúzás 
pillanatában.

A gyászoló család – Csíkszereda
286510

Szomorú szívvel emlékezünk 2014. március 26-ára,

MÉSZÁROS LAJOS
agrármérnök

halálának 6. évfordulóján.

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
(Juhász Gyula) 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 
Szerettei – Székelyudvarhely

286303

Láttam tekinteted, halálba pillantva égbe vágyott. 
Hiszem, mélységből öröklétbe szabadult a lelked. 
Éreztem, a világ megremegett, látva tovarepülésed. 
Mérhetetlen fájdalmaim visszhangjai örökké hallatszanak. 
Édes hamvaid, anyám, halálomig karolva velem maradnak.
Mennybe zárt igazgyöngy, Ő a mi Édesanyánk. 

ÖZV. JÁSZAY ISTVÁNNÉ
szül. Deák Piroska 

Már 1 éve nincs köztünk.

Maradt utána ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, 
sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz szemünk, 
csillagnyi mosoly, melyet szerzett nekünk. 
A gyász nem múlik el, körülöleli az élet. 
Emlékét örökre a szívünkbe zárjuk. 

Szerettei – Székelyudvarhely
286500

Tisztesség s becsület, így tanítottál, 
nyugtalan szorgalom, akarat-vidám. 
Kézfogás, ölelés?- elszólítottál... 
szívünkben élsz, küzdesz tovább. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető férj, 
drága jó édesapa, rokon, szomszéd és ismerős, 
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életének 72., házasságának 41. évében, 2020. március 24-én, 
rövid, súlyos betegség után váratlanul elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. március 27-én 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkpálfalvi templomtól a helyi temetőbe. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csendes! Tekintettel a járványmegelőzési 
előírásokra, a temetés szűk családi körben lesz megtartva. 
Imáikkal legyenek velünk a búcsúzás pillanatában.

A gyászoló család – Csíkpálfalva
286516

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK




