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Édes Jézus, légy velünk, légy irgalmas, Istenünk, 
rejts el sebeidbe jól, ne engedj el magadtól. 
Gonosz ellen légy velünk, légy irgalmas Istenünk! 

Mi, a gyászoló család, Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy családunk hagyományainak 
őrzője, a minket összetartó szeretet soha ki nem 
apadó forrása, 

DARVAS-KOZMA GYÖRGYNÉ, szül. László Anna 
életének 95., özvegységének 29. esztendejében, 2021. március 24-én, 
délután szentségekkel megerősítve, tőlünk elbúcsúzva, küzdelmek-
kel és imádsággal teljes földi életét befejezte. 
Drága Édesanyánk, Mama és Dédi, köszönjük, hogy megtanítottál 
minket a Jóisten szeretetére, az imádságos életre és az istenélmények 
felismerésére. Urunk és Megváltónk! Erősíts minket e nehéz órában, 
hogy drága Édesanyánk, Mamánk és Dédink távozása üdvösségünk-
re váljék. Temetése folyó hó 27-én, szombaton 13 órakor kezdődik, 
szentmisével a csíkszentsimoni temető ravatalozójában. Búcsúznak 
tőle: gyermekei, menye, veje, 8 unokája és azok családjai, 15 déduno-
kája, a nagyszámú rokonság, szomszédok, közeli és távoli ismerősök. 
Nyugodjék békességben, az Úrjézus szent nevében! 

A gyászoló család
291593

„Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad.” 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. március 26-ára 

GIDRÓ VILMOS, 
nyugalmazott gépészmérnök 
halálának 5. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerető családja
291492

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek.”
Juhász Gyula

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesa-
pa, nagytata, apatárs, rokon és jó szomszéd,  

BÁLINT VILMOS 
szerető szíve életének 84., házasságának 45. évében, 2021. március 
24-én megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 
2021. március 29-én, délelőtt 9 órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkkarcfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

A gyászoló család - Csíkkarcfalva
291601

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. 
Álmod a mennyben legyen csendes, a Jóisten őrködjön pihenésed felett.  

Fájó szívvel emlékezünk 

SZABÓ KÁROLY 
halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2021. március 29-én 8 órakor lesz a csíkmadarasi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerettei - Csíkmadaras
291550

Szívem mély fájdalmával emlékezem életem legszo-
morúbb napjára, 2018. március 27-ére Édesanyám, 

özv. BODA DÉNESNÉ, szül. Nagy Etelka 
halálának 3. évfordulóján. 
Felejthetetlen lényét, önfeláldozó életét mindörök-
re szívemben őrzöm. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! 

Leánya és családja - Székelyudvarhely
291528Volt egy hang, egy mosolygós arc, életed munka volt és harc. Itt 

hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. március 30-ára 

FARKAS ENDRE 
halálának első évfordulóján. 
Az érte bemutatott szentmise 2021. március 27-én, 
reggel 7 órakor lesz a csíkszenttamási templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei - Csíkszenttamás, Csíkszereda
291565

Két éve nem vársz minket ragyogó szemekkel, 
ám bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk s nem feledünk Téged! 

Két éve már, hogy Édesanyánk, 

özv. JÁSZAY ISTVÁNNÉ, szül. Deák Piroska
fáradt szíve pihenni tért. Sírjához vezet utunk a kegyelet virágai-
val. Számunkra Ő volt a jóság és a szeretet. Elment tőlünk, mint a 
lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad. 

Szerettei - Székelyudvarhely
291533

Fájó szívvel emlékezünk 

BÁLINT MÁRTON 
halálának első évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. március 27-én 17 
órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. Köszönjük, 
hogy részesei lehettünk végtelen nagy szeretetednek 
és gondoskodásodnak. Megfáradt testének és dolgos 
két kezének legyen csendes, nyugodt pihenése, emléke áldott! 

Felesége és gyermekei - Csíkkarcfalva
291582

Fájó szívvel emlékezünk 

KEDVES MÁRISRA 
és 

KEDVES ADOLFRA 
haláluknak 20. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. március 27-én 18 órakor lesz a 
csíkszeredai Szent Ágoston templomban. Emlékük legyen áldott, 
nyugalmuk csendes! 

Szeretteik - Csíkszereda
291596

Volt egy hang, egy mosolygós arc, életed munka volt és harc. Itt hagytál 
mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél. Amikor már 
nem bírtad, mert nagyon fájt minden, akkor csendesen átölelt az Isten. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. március 25-ére 

NAGY JENŐNÉ, szül. Darvas Irén 
halálának évfordulóján. 

Szerettei - Csatószeg
291571

Szomorú szívvel emlékezünk 2014. március 28-ára 

FÜLÖP ISTVÁN 
halálának 7. évfordulóján, 
valamint 2010. április 9-ére 

FÜLÖP ERZSÉBET, szül. Szőke
halálának 11. 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
291563

Nem vársz mosolygó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szí-
veddel. De a könnycsepp a szemünkben érted él. Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretett, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek 
hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk s nem feledünk téged. 

Fájó szívvel emlékezünk március 26-ára 

ifj. CSATÓ ANDRÁS 
halálának első évfordulóján és 

id. CSATÓ ANDRÁS 
halálának 25. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. március 27-én lesz 
18 órakor a csíkszentimrei templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Sok szeretettel szerettei - Csíkszentimre
291595

Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt. 
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem 
talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfénye-
sebb te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökre 
itt maradsz! 

Fájó szívvel emlékezünk

SALAMON IMRÉRE. 
Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2021. március 30-án, reggel 7 
órakor lesz a csíkszenttamási római katolikus templomban. 

Felesége és Ervin - Csíkszenttamás
291603

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

Fájó szívvel emlékezünk 2020. március 28-ára 

ANTAL ÁRPÁD 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2021. március 27-én 17 órakor lesz a csíkdánfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló szerettei -Csíkdánfalva, Csíksomlyó
291606

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem 
hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan 
jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol 
nekünk, soha nem feledünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. március 28-ára 

MIHÁLY ISTVÁN autószerelő 
halálának 6. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család - Csíkszereda
291579 Két éve már, hogy minket örökre itt hagytál, 

drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bár-
milyen csodás is e világi élet, pótolni nem tudna soha 
senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk ma-
radsz, 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 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja - Székelyudvarhely
291564

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben, 
Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég. 

Mély fájdalommal, de az Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, apatárs, vej, sógor, nagybácsi, koma, 
rokon, barát és jó szomszéd, 

GÁBOR KÁROLY (Bukhel) 
szerető szíve életének 71., házasságának 49. évében, 2021. március 
24-én, türelemmel viselt, hosszú betegség után megszűnt dobogni. 
Drága halottunkat 2021. március 27-én 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a barackosi temető ravatalozójából. 

Fájó szívvel búcsúzik felesége, fia, menye, unokái 
és a nagyszámú rokonság - Hidegség, Barackos

291592

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

id. PÉTER JÁNOS 
búcsúztatásán részt vettek, szeretetük, tiszteletük jeléül 
részvétüket fejezték ki, és fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család - Csíkmindszent
291590

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen 
napként az égen nektek ragyogok! Ha szép idő van s 
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, s 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 szívetek!” 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, unoka, keresztgyermek, 
rokon, szomszéd és jó barát, 

FERENT VALENTIN RÓBERT 
életének 22. évében, 2021. március 24-én hirtelen elhunyt. Drága 
halottunkat 2021. március 27-én 13 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csíkszeredai Kalász negyedi temető ravatalozójából a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család - Csíkszereda
291597

Fájó szívvel emlékezünk 

id. BOÉR ANTAL 
halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2021. 
március 26-án, pénteken 18 órakor lesz a csíkszeredai Millenniumi 
templomban. Nyugodjon békességben, az Úrjézus szent nevében. 

Szerettei - Csíkszereda, Magyarország
291538

Szomorú szívvel emlékezünk 2014. március 26-ára 

MÉSZÁROS LAJOS agrármérnök 
halálának 7. évfordulóján. 
Elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell 
tanulni élni nélküled. Emléked legyen áldott, 
pihenésed csendes! Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel! 

Szerettei - Székelyudvarhely
291495
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