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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 2000. december 28-ára, 

MIHÁLY BÉLA 

halálának 18. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Lánya és családja – Csíkszereda

Ha egy könnycsepp gördül végig 
az arcunkon, az azért van, mert szerettünk 
és hiányzol nagyon. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. december 26-ára,

GYÖRFFY ERZSÉBET, SZÜL. SZŐCS ERZSÉBET

halálának 2. évfordulóján. 
Szerető családja

Mély fájdalommal emlékezünk 

SZŐCS KATALIN, SZÜL. BORBÁTH 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 
2018. december 29-én, szombaton 17 órától lesz 
a kászonújfalvi római katolikus templomban. 
Pihenése legyen csendes. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

A gyászoló család

Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg 
nekünk? Könyörögni, szenvedni kell azért, 
hogy boldogok legyünk? 
Nem sokat kértem, csak hogy gyógyuljon 
meg, s élje azt át velünk, mit ő már nem 
élhet meg. 
Gyönyörű szemében a fény még csillogott, 
még az utolsó napokban is csak mosolygott. 
Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt, 
semmi mást nem akart ő, csak élni még. 
Küzdött, még tudott, még volt ereje, 
de a végzet őt is utolérte. 
Hosszú útra ment, és a csillagok vezetik, 
vezetik útját, amíg csak álmodik. 
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép, álmodja 
meg azt, hogy még mindig velünk él. 
Súgják meg a csillagok üzenetünk: hogy szeretünk, 
mondják meg azt neki, hogy sohasem feledünk! 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. december 30-ára,

BALLAI RÉKA, SZÜL. KOVÁCS RÉKA 

halálának 3. évfordulóján. 

Szerettei

Szomorúan emlékezünk 1991. szilveszterére, 

PÁLL JÓZSEF 

halálának 27. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel.

Szerettei – Székelyudvarhely, Kadicsfalva

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

BORBÉLY GÁBOR 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Csíkszereda

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

SÉRA ALBERT 
– nyugalmazott szövetkezeti elnök –

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
mély fájdalmunkban osztoztak és segítő kezet nyújtottak. 

A gyászoló család

Megrendülten értesültem 

SORBÁN-POENARU MARGIT (ȘORI) 

volt sporttársam haláláról. 
Együttérzésemet és őszinte részvétemet fejezem ki az őt 
gyászoló családjának és testvéreinek. 

Cebrat (Tóth) Éva és családja – Csíkszereda

Nem láthatom csillogó szemetek, 
Mint mikor még itt voltam veletek. 
Nem érezhetem kezetek melegét, 
Mint beteg ágyamnál, mikor még 
Foghattuk egymás kezét. - Nehéz. 
Nehéz a kezem - leteszem. Nehéz a szemem - lecsukom. 
Megyek az úton, de ne sirassatok. 
Földi életemből csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte, 
Kinek hol a kezdete, és hol a vége. 

Fájó szívvel emlékezünk 

BOTH IMRE

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2019. január 3-án, reggel 7 órakor lesz a csíkszenttamási 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 
Ha rám gondoltok, köztetek leszek, de fáj, ha látom 
könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már 
Istennél vagyok.

Gyászoló szerettei

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
Számunkra te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 30-ára, 

BŐJTE ATTILA

halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. 
december 30-án 18 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Lélekben mindig együtt maradunk, 
emléked örökre szívünkbe zárjuk.

Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 29-ére,

ID. TORÓ ÁRPÁD 

halálának 4. évfordulóján. 

Egy decemberi napon életed véget ért, nagy bánatot hagytál, 
örökre elmentél. Másképp lenne minden, hogyha velünk 
lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted 
a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál itt, 
az emlékedet. 

Bánatos felesége, gyermekei és családjaik – Kányád
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