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Üres az udvar, csendes a ház, 
Mert nincs többé a jó feleség, drága édesanyánk, nagymamánk. 

Két keze munkáját mindenütt látjuk, 
Áldott, szép emlékét szívünkbe zárjuk. 

Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél, 
Elhagytad a házat és minket, akiket szerettél. 

Szerettünk nagyon, amíg csak éltél, 
Legyen áldott a föld, ahová megpihenni tértél. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, sógornő, 

anyatárs, rokon, komaasszony, barát és jó szomszéd, 

Gergely Ilona 
szül. Bodor 

szerető szíve életének 69., házasságának 49. évében, 2018. január 10-én, este 
20:30 órakor hosszas, de türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni. 

Drága halottunk földi maradványait 2018. január 13-án, 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkcsomortáni ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család – Csíkcsomortán  (267952)

Van fájdalom, mely a földön maradt, 
Van szeretet, mely síron túl is ugyanaz. 

Van élet a léleknek odaát, 
Van, hová küldeni értetek egy imát. 

Míg szívünknek lesz egy dobbanása, 
Míg virágot tud vinni kezünk, 

Míg a szeretet szebb az önző vágynál, 
Addig rátok emlékezünk. 

Szívünkben az örök szeretet fényével emlékezünk 
drága jó szüleinkre, 

Bakó István 
halálának 18. és felesége, 

Bakó Matild 
halálának 13.évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik – Csíkszereda (267887)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 

Fájó szívvel emlékezünk 2008. január 12-ére, 

id. Szőcs Lajos 

halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Kászonaltíz, Zsögöd  (267933)

Megemlékezés

MegemlékezésElhalálozás

Ne búsuljatok! Nekem már nem fáj semmi. 
Ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. 

Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, 
Szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, 

nagymama, dédnagymama, rokon és jó szomszéd, 

Máthé Rozália 
szül. Siklódi 

szerető szíve életének 88., házasságának 64. évében, türelemmel viselt betegség 
után, 2018. január 11-én 11 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2018. január 13-án, de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 

a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család  (267945)

Fájó szívvel emlékezünk 
2017. november 29-ére, 

Márton Margit 
szül. Farkas 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. január 12-én 18 órától lesz a Szent Ágoston-templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló szerettei  (267712)

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. 

Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 

hiányzol nekünk, soha nem feledünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2010. január 12-ére, 

Nagy J. Tibor 

halálának 8. évfordulóján. Emléked legyen áldott! Nyugodjál békességben, 
az Úr Jézus szent nevében! 

Szeretteid – Csíkszentmárton, Csíkszentkirály  (267881)

Ez a nap az emlékezés napja, 
Érted imádkozunk halkan zokogva. 

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
Találj odafönt örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2007. január 12-ére 

Keresztes Imre 

halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Kotormány, Tusnádfürdő és Brassó  (267870)

Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, 
Szerető jóságod nem tudjuk feledni. 

Mert elfelejteni Téged soha nem lehet, 
Csak meg kell tanulnunk élni nélküled. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 

édesanya, nagymama, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

Magyar Ildikó Mária 
szül. Benedek 

szerető szíve életének 52., házasságának 32. évében, 2018. január 11-én, 
türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunkat 

2018. január 15-én, hétfőn 11 órakor kísérjük utolsó útjára, a Kalász negyedi 
temető ravatalozójából a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! A gyászoló család (267946)

Ott pihen már ő, ahol nem fáj semmi, 
Nyugalmát nem zavarja senki. 
Fáradt teste pihen a föld alatt, 

Adjon a Jóisten neki örök nyugodalmat! 

Fájó szívvel emlékezünk 
2008. január 13-ára, 

Cîșu Levente 

halálának 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. január 13-án, 
reggel 7,30 órakor lesz a Szent Kereszt-templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda  (267872)

Nem néz rátok többé szemem megtört fénye, 
Nem látjátok soha már kezem búcsút intve. 

Ajkaimra nem tudott panaszt csalni se a kín, se a fájdalom, 
De a halál legyőzött, nem volt már irgalom. 

Emlékeim itt hagyom ezért köztetek, 
Mindenkitől búcsúzom, Isten veletek! 

Fájó szívvel emlékezünk 
2015. január 12-ére, a kászonfeltízi 

Balázs Antal 

halálának 3. évfordulóján. Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. 
Szerettei  (267892)

Elmentél, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben örökre itt maradsz. 
Jóságos szíved pihen a föld alatt, 

A Jóisten adjon örök nyugodalmat. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Biró Tibor 

halálának 19. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. január 13-án 17.30 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család  (267920)

Fájó szívvel emlékezünk 
2014. január 1-jére 

Bodor József 

halálának 4. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. január 14-én 19 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló szerettei  (267861)
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