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Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,/Nem örülsz már 
nekünk szerető szíveddel,/De abban reménykedünk, hogy jó helyre 
mész,/Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél./Ezután élni nélküled.

Örök az arcod, nem száll el szavad,/A mosolyod örökké szívünkben 
marad./A fájdalmat leírni nem lehet,/Csak letörölni az érted hullatott 
fájó könnyeket.

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

ÖZV. ISTVÁN LAJOSNÉ szül. István Irén

önfeláldozó, példás életének 93., özvegységének 7. évében, 
2020. március 25-én, délután 6 órakor visszaadta lelkét 
Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait 
2020. március 28-án, délelőtt 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentmiklósi temetőbe. Koporsód mellett lesújtva, hálás 
szívvel mondunk köszönetet mindazért, amit értünk tettél. Könnyes 
szemmel és fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk Tőled. 
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

Küzdöttél, de már nem lehet/Csend ölel át és szeretet./Csak az hal 
meg, kit felednek,/Örökké él, kit igazán szeretnek.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, testvér, anyós, nagymama, 
dédnagymama, rokon, anyatárs, szomszéd és barát,

ÖZV. SZAKÁCS DÉNESNÉ
szül. Berszán Éva

életének 89, özvegységének 40. évében szentségekkel megerősítve, 
2020. március 26-án elhunyt. Temetése 2020. március 28-án 
13 órakor szűk családi körben lesz a csíkszentmiklósi temetőben. 
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik imádkoznak drága 
halottunk lelkéért egyénileg otthonaikban, és gyászunkban velünk 
éreznek. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család

Sajnálatunkat és őszinte részvétünket fejezzük a család tagjainak és 
hozzátartozóknak 

ID. CSISZÉR MÁRTON 
mérnök 

elhunyta alkalmából. Elismerésünket fejezzük ki ezúttal is 
a szakmaiságáért, munka iránti tisztességért és helytállásért,
amit életében tanúsított. Isten akaratából nyugodjék békében! 

Az IRIS SERVICE CIUC RT vezetősége és munkatársai
286525

Szerettem volna még élni köztetek,/de a sors másképp rendelkezett./
Küzdöttem, de már nem lehet,/Szeretteim, Isten veletek!/
Megcsendül szívünkben az emlék húrja,/eszünkbe jut édesapánk 
jóra intő szava./ Küzdelem és sok munka volt az élete,/
legyen áldo tt, csendes pihenése. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 28-ára, 

ID. MÁRTON JÓZSEF 

halálának 6. évfordulóján. 
Szerető családja – Székelyudvarhely, Lövéte

286389

Sárban és hamuban jártam,/Vágyakból épült a váram/Holtig székely 
voltam, magyar,/Aki megmaradni akart.

Lehajtott fővel, megrendülten búcsúzunk felejthetetlen jó kománktól,

CSISZÉR MÁRTONTÓL. 

Drága Irma, Mártonka, Áronka, Ágica! Lélekben ott állunk 
mellettetek Márton ravatalánál. Ne legyen nehéz neki 
a pálfalvi temető földje! 

Ferenczes Brigitta és István
286526

A temető csendje ad nekik nyugalmat,/emlékük szívünkben örökké 
megmarad./Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben,/adj örök 
nyugalmat lelküknek a mennyben. 

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, 

KÖNCZEI ISTVÁN 
halálának 20. évfordulóján és 

KÖNCZEI MÁRIA 
szül. Kánya 
halálának 15. évfordulóján. 

Drága emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Lányuk és családja – Csíkkozmás

286509

Őszinte együttérzésünket, részvétünket fejezzük ki, 

GERGELY SZILVESZTER 

kollégámnak felesége elvesztése miatt érzett fájdalmában. 
Csíkzsögödi férfi rózsafüzér csoport tagjai V.S.

286529

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik,/a fájdalmat csak az élők érzik. 
/Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem,/hanem amelyet a 
szívünkben hordunk egy életen át csendesen. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2008. március 28-ára, 

KIS ÁRONNÉ 
szül. György Margit 

halálának 12. évfordulóján. 
Szerettei – Székelyudvarhely

286411

Március volt, mikor életed véget ért,/bánatot ránk 
hagyva örökre elmentél./Egy jajszó, nem sok, annyit 
sem mondtál,/csak elmentél a halál hosszú útján./
Egy mécses lángja lobban most a szélben,/úgy 
emlékszünk rád minden évben./Tegyük össze kezünk, 
gyertyák fénye mellett,/kérjünk nyugalmat neki és 
békességet./Emlékezünk rád örök szertettel,/mert 
emléked bennünk él, most és mindörökké. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, életünk felejthetetlen 
napjára, 2013. március 29-ére, 

MÁRTON ISTVÁN 
halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkmadaras
286527

Szomorú szívvel emlékezünk 2014. március 28-ára,

FÜLÖP ISTVÁN 
halálának 6. évfordulóján, 

valamint 2010. április 9-ére,

FÜLÖP ERZSÉBET 
szül. Szőke

halálának 10. évfordulóján. 

Minden ünnep oly, üres,/ha nincsenek már velünk azok,/akiket olyan 
nagyon szerettünk,/hiszen nélkülük más értelmet nyert az életünk./

Nincs nap, hogy ne érezné őket a lelkünk,/és hogy ne vágyódna 
utánuk a szívünk./Nagyon hiányoznak ők nekünk!/De velük van 

a szeretetünk,/mi pedig szeretettel emlékezünk. 

Isten nyugosztaljon benneteket békében! 
Lányaik és családjaik – Székelyudvarhely

286508

Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,/
mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön./Van-
nak emberek, akiknek csillogó emléke világít,/amikor 
ők maguk már nincsenek köztünk./Ezek a fények 
csillognak és különösen, ha sötét az éjjel:/
mutatják az utat az embernek.
(Szenes Hanna) 

Fájó szívvel emlékezünk, életünk legszomorúbb napjára 
2019. április 1-re, 

NÉMETI ZSIGMOND 
nyugalmazott kereskedő 

halálának első évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet emlékének. Lelkéért az engesztelő csendes szentmise 
2020. március 27-én, ma 17 órától lesz bemutatva. Emléked legyen 
áldott, pihenésed nyugodt! 

Szerető feleséged, leányod, fiad, menyed, unokád, testvéreid – 
Csíkszentmihály

286523

Szívünkben őrizzük emléked, 
amíg élünk, nem feledünk téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 28-ára, 

GYÖRGY KÁROLY 
halálának 3. évfordulóján. 

Szerettei: leánya, veje és unokái – Csíkszentlélek
286470

Egy éve már, hogy minket örökre itt hagytál, 
drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. 
Bármilyen csodás is e világi élet, 
pótolni nem tudna soha senki téged. 
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, 
halálod, míg élünk, mindig fájó emlék marad. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám, 
s mi köszönjük, hogy ő lehetett a drága jó édesapánk. 
Emléked él, s így velünk maradsz örökké. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. március 28-ára, 

ID. CSIKI SÁNDOR 

halálának 1. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerető családja – Székelyudvarhely

286502

Szerettem volna még köztetek maradni,/de az Úr hívását el kellett 
fogadni./Végleg elbúcsúzni ezért is nem tudtam,/a kegyetlen halál 
a tervemet áthúzta./Ha síromnál jártok, hozzatok virágot,/biztos 
vagyok abban, hogy nagyon hiányzok./Ha gyötör az élet, sose 
csüggedjetek,/hisz lélekben én is ott vagyok veletek./Szeressétek 
egymást és összetartsatok,/az égből is gondolok és vigyázok rátok. 

Vigasztalhatatlan lélekkel emlékezünk 
2015. március 28-ára, 

MIHÁLY ISTVÁN 
halálának 5. évfordulójára amikor a kegyetlen 
halál elragadott közülünk. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Emlékét szívünkben őrizzük. 

Szerettei – Csíkszereda
286451

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 27-ére, 

BÁLINT IRÉN 

halálának 2. évfordulóján. 
Csendes álma fölött őrködjön a szeretet és emlékezés. 

Családja és szerettei Homoródkarácsonyfalva
286528

Van fájdalom, mely itt maradt,/van szeretet, mely örökké tart./Van 
élet a léleknek odaát,/van hová küldeni értetek egy imát. 

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleink, 

ZSIGMOND VERONIKA 
szül. Bíró 

halálának 10. évfordulóján és 

ZSIGMOND DÉNES 
halálának 13. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik

286520

Fájdalommal emlékezünk 2000. március 27-ére, 

SIMÓ ZAKARIÁS 

halálának 20. évfordulóján. 

Egy szál virág, egy halk ima,/szívünkben fájdalom-
mal,/szemünkben könnyekkel,/beszélgetve a múltat felidézzük,/
drága emlékét szívünkben őrizzük. 

Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Szerető családja – Székelyudvarhely

285643

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/egy simogató 
kéz, egy sóhaj egy lehelet./Bennünk él a múlt, egy 
végtelen szeretet,/őrizzük, óvjuk emlékedet. 

Fájó szívvel emlékezünk 

NAGY ANDRÁS 
halálának 10. évfordulóján. Nyugodjál békében!

Szerettei – Csíkmindszent, Csíkszereda
286404

Felidézzük szeretetét, hangját, arcát és mosolyát. 
Könnyes szemmel, fájó szívvel őrizzük emlékét egy életen át. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2014. március 27-ére, 

FARKAS ILONA 
szül. Tankó Ica 

halálának 6. évfordulóján. Lelkéért a szentmise március 29-én, 
vasárnap délután 4 órakor lesz a csibai kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos férje, lányai és családjaik
286524

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK
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