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Fájó szívvel emlékezünk 2020. július 17-ére, 

KOZMA VINCÉNÉ 
szül. Szopos Gizella 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 1-jén, kedden, reggel 7 órakor lesz 
a csíkszenttamási templomban. 

A gyászoló család – Csíkszenttamás, Csíkjenőfalva
288418

Fájó szívvel emlékezünk 
2019. augusztus 3-ára

ID. BEKE ISTVÁN 

halálának első évfordulóján. 

Veled eltemettük legszebb éveinket, 
Nélküled az élet szürke hétköznap lett, 
Emlékből élünk, hisz ott még velünk vagy, 
Mit ér a jövő, ha a sors oly mostoha. 
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 

Gyászoló családja – Homoródszentmárton
288427

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. augusztus 31-re

BEKE LÓRÁND NORBERT 

halálának 2. évfordulóján. 

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,
ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. 
Elvitted a derűt, a meleget, 
csak egy fénysugarat hagytál itt, az emlékedet. 
A gyertya most érted égjen, 
ki fent laksz már a magas égben, 
Te vigyázol ránk onnan fentről, 
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. 

Gyászoló családja – Homoródszentmárton
288426

Megrendülten értesültünk szeretett volt osztálytársunk, 

CSISZÉR LÁSZLÓ 

korai haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük 
ki a gyászoló családnak, osztozva mélységes fájdalmukban. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

A Márton Áron Főgimnáziumban 1966-ban végzett osztálytársai
288462
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- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

Fájó szívvel emlékezünk 
2004. augusztus 30-ára, 

ISTÓK ERZSÉBET 
szül. Vári

halálának 16. évfordulóján. 

Az élet kegyetlen, mostoha, 
szeretni megtanít, de feledni soha! 
Többet tenni érte már nem lehet,
 csend ölel át és szeretet. 
Ha megnyugszol is a nehéz föld alatt, 
nem vagy feledve, emléked megmarad. 

Szerettei – Székelymagyaros
288452

Fájó szívvel emlékezünk 
2015. augusztus 31-ére

GYÖRFI JÓZSEFNÉ 
szül. Szatmári Rózália 

halálának 5. évfordulóján. 

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. 

Bánatos férjed, lányaid: Rózsika és Hajnalka, unokáid, 
négy dédunokád, testvéreid és szeretteid – Székelyudvarhely

288396

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen.
Elfeledni téged soha nem lehet,
csak muszáj élni nélküled.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó édesapa, nagytata, 
dédnagytata, testvér, sógor, rokon, koma és jó szomszéd, 

OLTI MÓZES
nyug. vasutas

életének 91., özvegységének 4. hónapjában, 2020. augusztus 29-én, 
hajnali 4.30 órakor visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk 
földi maradványait 2020. szeptember 1-jén 9 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a madéfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléked 
örökre szívünkbe zárjuk. Nyugodjál békességben az Úrjézus szent 
nevében! Az imádkozó lelki üdvéért 2020. augusztus 31-én 19 órától 
lesz a madéfalvi ravatalozóban.

A gyászoló család – Madéfalva

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, 
ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. 
Elvitted a derűt, a meleget, 
csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2018. július 23-ára 

LEAC ANTAL 

halálának 2. évfordulóján. Lelkéért a megemlékező szentmise
2020. szeptember 1-jén 18 órakor lesz a csíkszeredai Kalász negyedi 
Szent Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Szerető családja – Csíkszereda
288447

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, 
hiszen napként az égen nektek ragyogok! 
Ha szép idő van, kék az ég, 
jusson eszetekbe sok szép emlék. 
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 
inkább a szép dolgokon kacagjatok. 
Ha telihold van, az értetek ragyog, 
azt jelenti, hogy boldog vagyok. 
Ha hullócsillag száll az éjféli égen, 
akkor mondjatok egy imát értem. 
Én is imát mondok majd értetek, 
hogy boldog lehessen a szívetek. 
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, 
hiszen a szívetekben jó helyen vagyok. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára 2018. augusztus 31-ére 

GIDRÓ LÁSZLÓ 

halálának 2. évfordulóján. 

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz drága emléked.

Szerettei – Csíkjenőfalva
288442

Legszebb emlék a szeretet,
melyet mások szívében
hagyunk magunk után.
Cicero

Mély szomorúsággal tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy

FARKASHÁZI LÁSZLÓ

2020. augusztus 26-án, életének 74., házasságának 51. évében rövid 
szenvedés után csendesen elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi 
maradványait 2020. szeptember 1-jén 15 órakor kísérjük utolsó útjára 
a csíkszentkirályi temetőben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család

A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, 
elmentél, de gondolatban velünk maradsz. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2020. július 17-ére 

FARKAS ERNŐNÉ 
szül. Sándor Ibolya 

halálának 6. hetén. A lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 1-jén 18 órakor lesz bemutatva a csíktaplocai 
ravatalozónál. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

 A gyászoló család – Csíktaploca
288448

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2020. június 28-ára 

CSATÓ JOLÁN 

halálának 6. hetén. Lelkéért a megemlékező szentmise 
2020. szeptember 1-jén 18 órakor lesz a csíkszeredai Kalász negyedi 
Szent Ágoston templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
288445

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
1997. augusztus 29-ére, 

BÍRÓ ISTVÁN 

halálának évfordulóján. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. Lelkéért az engesztelő 
szentmise 2020. augusztus 31-én, ma 19 órakor lesz a csíkszeredai 
Millenniumi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
288455

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Szomorúan tekintünk az égre, 
és kérjük a Jóistent, pihentessen békében.
Jóságos szìved pihenni fog a föld alatt,
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.

Szìvünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, gondos édesapa, szeretett nagytata, 
após, rokon, szomszéd,

GÁL GÁBOR

életének 62., házasságának 39. évében, 2020. augusztus 29-én 
türelemmel viselt betegség után szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. szeptember 1-jén, de. 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkdánfalvi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkdánfalva




