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Elmennek mind-mind az emberek, 
de csak az hal meg, akit elfelejtenek. 
Sírjuk fölött süvölthet a szél, kit szerettünk, 
az nem hal meg, az él. 
Fájó szívvel emlékezünk 2013. december 26-ára,

PÉTER KÁLMÁN 
halálának 5. évfordulóján. 

Felesége, leányai Csilla és Mónika családjaikkal – Bögöz

Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, 
Könnyű ide bejutni, de nincs kijárat. 
Csak a szél hangja töri meg a temető 
csendjét, Fejünkben felidéződik egy 
szomorú emlék. A búcsúszó, mit nem 
mondtál ki, elmaradt, Elmentél, 
de gondolatban örökké velünk maradsz. 
Fájó szívvel emlékezünk 1989. december 22-ére, 

MÜLLER A. LÁSZLÓ 
halálának 29. évfordulóján. Nyugodjál csendesen.

Édesanyád, testvéred és családja – Csíkszereda

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz drága emléked. 
Fájó szívvel emlékezünk 2010. december 25-ére, 

TANKÓ ANDRÁS
nyugalmazott gépkocsivezető halálának 8. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkkozmás, Kászonújfalu

Legyen áldott a föld, amely ráhullt 
koporsódra, A sok virág, mely sírodat 
takarja. Pihenj csendesen a porló hant alatt, 
Mi szomorúan őrizzük édes álmodat. Vigaszom, 
hogy pihenni én is ide térek, 
És az örök hazában megint együtt leszünk. 
Mert a halál után jön az örök élet, ott majd te 
vársz rám és én átölellek téged. Isten oltalmában nyugodj 
békességben. 
Fájó szívvel emlékezünk 2012. december 25-ére, 

SZÁSZ ALBERT
törvénybíró, ügyvéd halálának 6. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2018. december 24-én, hétfőn 
reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai Szent Kereszt-
templomban. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A Szász család

Akiket szeretünk,s már sírban nyugszanak,
Igazi nyughelyük,a szívünkben marad, 
Bárhogy múlnak évek,a lélek nem feled, 
Mert összeköt minket az örök szeretet. 
Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 22-ére,

HEMMER MÓNIKA 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Leánya és családja

Akit mindig szívünkben hordozunk, 
adj neki csendes pihenést, Urunk! 
Szomorúan emlékezünk 2017. december 21-ére, 

GERGELY TIBOR 
halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2018. december 22-én, este 6 órától 
lesz a csíksomlyói kegytemplomban. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Szemünkben könnyel, szívünkben örök 
fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
2002. december 25-ére, 

KRISTÁLY ISTVÁN 
halálának 16. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise december 27-én, reggel 7 órakor lesz 
a Szent Kereszt-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des. Szívünkben örökké őrizzük emlékedet. 

Szerettei – Csíkszereda

Napsugár és csillagok világa jó szívednek örök 
álmát őrzik. Tiszta lelked fönt a magas égben, 
a síron túl is felettünk őrködik. 
Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 23-ára, 

KOPACZ GYULA
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkcsicsó

Mély fájdalommal emlékezünk 2004. december 21-ére,

SZABÓ GYULA 
– író – 
halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Fájdalommal emlékezünk 2006. december 21-ére, 

FELEKI DÉNESNÉ, SZÜL. SÁNDOR VILMA, 
valamint 2007. április 21-ére, 

FELEKI DÉNES 
halálának 12. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rájuk kegyelettel.

Bánatos fiaik, menyeik, unokáik – Székelyudvarhely

Még fáj, s talán örökre így marad, de mindig velünk velünk 
leszel, az idő bárhogy is szalad. Eltelt egy év, feledni nem 
lehet, nagyon hiányzol nekünk, nagyon rossz nélküled. 
Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető
jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfeledni téged soha nem 
lehet, csak meg kell tanulnunk élni nélküled. 
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2017. december 24-ére, 

ID. KELEMEN TIBOR 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2018. december 28-án, pénteken 18 órakor lesz a csíksomlyói 
kegytemplomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja

Van fájdalom, mely a földön maradt, 
van szeretet, mely síron túl is ugyanaz. 
Van élet a léleknek odaát, van hová küldeni 
érted egy imát. 
Fájó szívvel emlékezünk 
2016. december 23-ára, 

ÖZV. KEDVES JENŐNÉ, SZÜL. SILLÓ ILONA
halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda

Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp, 
Telő hold fényénél, fájdalmas emlékek. 
Kérlek, kisfi am, nyújtsd felém a kezed, 
Csak még egyszer halljam, dobogó szíved. 
Csendes a temető, nem jön felelet, 
Arcomat mossák a keserű könnyek. 
Hideg sírköveden, kezem pihentetem, 
Itt vagyok gyermekem, rád emlékezem. 
Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünk, 

CSÁSZÁR ZOLTÁN 
halálának 6. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. de-
cember 23-án, este 5 órakor lesz a csíkrákosi templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkrákos

Egy pillanat és mindennek vége, 
olyan gyorsan távoztál a végtelenbe. 
Maradt a bánat és a néma sírhalom, 
s míg élünk, szívünkben örök fájdalom. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
1989. december 22-ére, 

MÜLLER A. LÁSZLÓ 
halálának 29. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A Lukács család – Csíkszereda

Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp, 
Telő hold fényénél, fájdalmas emlékek. 
Kérlek, kisfi am, nyújtsd felém a kezed, 
Csak még egyszer halljam dobogó szíved. 
Csendes a temető, nem jön felelet, 
Arcomat mossák a keserű könnyek. 
Hideg sírköveden, kezem pihentetem, 
Itt vagyok gyermekem, rád emlékezem. 
Fájó szívvel emlékezünk 2001. december 21-ére, 

IFJ. LAJOS JÁNOS 
(1981-2001) tragikus halálának 17. évfordulóján. 
Áldott emléke szívünkben mindig él. 
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Bánatos szülei és testvére – Csíktaploca

Drága emlékét szívünkben őrizve, 
kegyelettel emlékezünk 1988. december 22-ére, 

HORVÁT ZSOLT RÓBERT (HEAVY) 
halálának 30. évfordulóján. 
Számunkra nem haltál meg, 
szívünkben mindig élni fogsz! 

Bánatos szülei, testvére, és családja

Egy mécses lángja lobban most a szélben, 
Így emlékezünk rád minden évben. 
Sohasem halványul szívünkben emléked, 
Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
1977. december 22-ére, 

CSEDŐ ERZSÉBET, SZÜL. BODÓ 
halálának 41. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Ez a földi élet csak egy futó kaland, 
elbúcsúzni időm talán nem is maradt. 
Ha síromnál jártok, hozzatok egy szál virágot, 
hisz a szívetekből tudom, hogy hiányzom. 
Szeressétek egymást s összetartsatok, 
hisz lélekben én is veletek vagyok. 
Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek el, 
hisz az Isten fentről titeket is fi gyel.” 
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2011. 
december 22-ére, 

KOZMA ROZÁLIA
halálának 7. évfordulóján. 

Bánatos férje, édesanyja, két gyermeke: Melánia és Lajcsika, unokái 
Kincsőke, Kristóf, Barbi baba Rozália, testvére Ilonka és rokonai – Bögöz

46 éve örültünk, hogy születtél, hihetetlen, 
hogy már második éve elmentél, szívünkből 
egy darabot magaddal vittél. Maréknyi fény, 
tengernyi bánat, mély fájdalom 
maradt utánad. Múlik az idő, de fájdalmunk 
nem csitul, szemünkből a könny naponta 
kicsordul. Amikor meghaltál, kialudt egy csillag, 
az angyalok téged a mennyországba hívtak. 
De sajnos, itt lent mi elvesztettünk téged, szívünkben 
a halálod mindent széjjeltépett. 
Közelgő születésnapja alkalmából emlékezünk 

PRÉDA ERIKÁRA, SZÜL. KURTA. 

Bánatos szülei és testvére – Csíkszentimre

A temető csendje ad neked nyugalmat, 
szívünk fájdalma örökre megmarad. 
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek,
míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 
Fájó szívvel emlékezünk 1997. december 19-ére, 

ID. FERENCZ JÓZSEF
halálának 21. évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök 
szeretet és emlékezés. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Madéfalva

Legszebb emlék a szeretet, 
melyet mások szívében hagyunk magunk után. 
Fájó szívvel emlékezünk 

ÖZV. ADORJÁN LAJOSNÉ, 
SZÜL. KOVÁCS VERONIKA 
halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2018. december 22-én 
17 órától lesz a csíkmenasági templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

Nélküled már semmi nem olyan, mint régen, 
fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében. 
Idézzük szavaid, tetteid, emléked, szerettünk
-szeretünk, nem feledünk Téged. Nem múlik el 
nap így sem nélküled, szívünkben örökké ott 
van a Te helyed.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2011. 
december 22-ére,

LŐRINCZ GYULA 
halálának 7. évfordulóján. 

Szerető családja – Székelyudvarhely




