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Megcsendül szívünkben az emlékek húrja,/eszünkbe jut drága 
szüleink jóra intő szava./Sírotok felett imával adózunk,/
példás életetekért köszönetet mondunk. 

Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk 

ID. SZEGEDI V. JÓZSEF 
halálának 44., 

SZEGEDI JÓZSEFNÉ 
szül. Ágoston Amália 
halálának 10. és 

IFJ. SZEGEDI JÓZSEF 
halálának 8. évfordulóján. 

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, míg élünk, velünk lesz drága 
emléketek. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik – és hozzátartozóik – Csíkszenttamás
279232

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 11-ére, 

FERENCZ GYULA 
tanító 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. március 11-én, reggel 7,30 órakor lesz a csíktaplocai 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
279169

Megcsendül szívünkben az emlék húrja,/Eszünkbe jut szüleim jóra 
intő szava./Munka és küzdelem volt életük,/Legyen áldott, csendes 
pihenésük. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. március 8-ára, 

SERBÁN ÁGOSTON 
halálának 8. és

SERBÁN REGINA
halálának 3. évfordulóján. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Lányuk, unokáik és dédunokáik – Csíkszentmárton

A temető csendje ad neki nyugalmat,/Emléke szívünkben örökre 
megmarad./Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben,/Adj örök 
nyugalmat lelkének a mennyben. 
Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 13-ára, 

ACZÉL ANDRÁS 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. március 11-én 18 órakor lesz a Millenniumi-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Felesége, fia és családja – Csíkszereda
278984

Szívem mély fájdalmával emlékezem életem legszomorúbb napjára, 
2010. március 8-ára, édesanyám, 

ÖZV. DARVAY ALBERTNÉ 
szül. Kovács Margit 
halálának 9. évfordulóján. Felejthetetlen lényét, önfeláldozó 
szeretetét mindörökre szívemben őrzöm. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! 

Szerető leánya – Székelyudvarhely
279111

Előttünk van még az arcod,/ahogyan tűrted kínzó harcod./Még érez-
zük két erős kezed,/amely napok teltével erőtlenebb lett./De te sajnos 
elestél a harcban,/nem bírtad tovább a fájdalmat./Ezért választottad 
az örök nyugalmat... 

Fájó szívvel emlékezünk 

BIRÓ ÁRPÁD 
halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2019. március 9-én 
17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Szerető családja – Jenőfalva, Csíkszenttamás, Székelyudvarhely
279191

Ne emlékezz rám búsan, rokon s jó barát,/Ejts néha könnyet, de élj, 
és szeress tovább./Én örökké élek a szívetekben, s bennetek,/Ember 
voltam mindig, ezért szeressetek. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 8-ára, 

BECZE ANTAL 
halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Szépvíz, Csíkszereda
279217

ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Hervadó szellő tovaszáll,/mégis a mi szívünk, amíg élünk, addig fáj. 

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2011. március 9-ére, egyetlen, drága gyermekünk, 

FAZAKAS ATTILA LEVENTE 
halálának 8. évfordulóján. 

Elment csendesen, zajtalan,/mosolygó arca némán hallgatag./Utána 
sóhaj, égő könny fakadt,/mint árny, csupán az emléke maradt./
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,/mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad. Míg éltél, szerettünk, míg élünk,/el nem 
feledünk téged. 

Bánatos szülei és fia Bence Levente – Székelyudvarhely
279154

Fájó szívvel emlékezünk 2011. március 9-ére 

FAZAKAS ATTILA-LEVENTE 
halálának 8. évfordulóján. 

Csillagok közt élsz már, angyalok közt jársz./ott, hol 
csendből épül vár s igaz lelkedre Isten vigyáz./Uram! 
Adj neki nyugalmat s egy csendes felhőn párnát,/fogadd be őt Uram, 
s vigyázd örök álmát! 

Szerető családja – Székelyudvarhely
279077

A reménységnek becsület nélkül nincs értelme.
A becsület minden. 
(Lilith Saintcrow) 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. március 9-ére, 

ID. BOTA SÁNDOR 
halálának 8. évfordulóján.

A szennyet nem tűrő magatartás elengedhetetlenségét és gyalázatot 
élete árán sem vállaló, meg nem alkuvás fontosságát tőle tanultuk. 
(Szabó Magda) 

Akik ismerték és tisztelték, gondoljanak rá kegyelettel! 
Szerettei

279125

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, azt nem feledjük el. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 9-ére, 
drága halottunk, 

SZŐCS ANNA 
szül. Ördög Kósza 

halálának első évfordulóján. Áldott lelkéért az engesztelő szentmise 
2019. március 9-án 17 órakor lesz az újtusnádi templomban. 

Őrködj a sír felett Istenem,/hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.
279171

Ha felnéztek a csillagokra, talán az egyik én vagyok./
S bár már csak szívetekben élek, én mindig veletek 
vagyok. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. március 10-ére, 

BRÓK CSABA 
halálának 5. évfordulóján. 
Ha a szeretet gyógyítani tudna, te még ma is élnél! 

Szerettei – Székelyudvarhely, Székelyderzs
279180

Mint gyertyaláng, lobban el az élet,/mint egy gyors 
folyó, rohannak az évek./A múltba visszanézve 
valami fáj,/valakit keresni, aki nincs közöttünk már. 

Fájó szívvel emlékezünk március 8-ára, 

MÁRTON ISTVÁN 
halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
279176

Nem múlnak ők el kik, szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 

Fájó szívvel emlékezünk a csíksomlyói 

ID. CSIBI PÉTER 
halálának 5. és 

CSIBI ERZSÉBET 
halálának 23. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik

279231

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,/itt hagytál 
mindent, amiért küzdöttél./Olyan szomorú mindig 
egyedül lenni,/Valakit mindig hiába keresni./Valakit 
várni, ki nem jön többé,/Valakit szeretni titokban, 
örökké./Az idő sem gyógyítja sebeinket,/Mert te 
igazán szerettél bennünket./Hiába borult rád a 
temető csendje,/Szívünkben élni fogsz mindörökre./
Szerető férj voltál, drága édesapa,/Drága családod 
nem feled soha! 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 8-ára, 

GOTHÁRD VILMOS (VILI) 
halálának 1. évfordulóján. 
Szerettei – Homoródalmás, Székelyudvarhely, Szentkeresztbánya
279082

Üres az életünk, üres a házunk,/drága jó férj, nem 
jössz, hiába várunk./Veled volt teljes, boldog 
az életünk,/drága édesapám, soha nem feledünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. március 6-ára,  

LADÓ ISTVÁN 
halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2019. március 9-én, szombaton 17 órakor lesz a csíkdelnei 
kápolnában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
279149

Én, az Úr hívtalak el igazságban,/és fogom kezedet, és megőrizlek.
(Ézsaiás) 

Az elválás soha el nem múló fájdalmával 
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2008. március 9-ére, 

TAR SZABOLCS 
halálának 11. évfordulóján. 

Mindig oly közel vagy, még is oly távol,/egyetlen gyermekünk, nagyon 
hiányzol./Nincs már akit hazavárjunk, nincs kit átöleljünk,/Mi 
a múltat, jövőt, mindent eltemettünk.../Súlyosabb lett a kereszt, 
nehezebb a bánat,/mert a szívnek fájó percei is vannak./
Emlékekből élünk, hisz ott még velünk vagy,/naponta kérjük Istent, 
hogy ne hagyjon magunkra./Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem 
feled,/mert összetart minket az örök emlékezet. 

Fájó szívű és bánatos lelkű szülei – Székelyudvarhely
279128

Egy könnycsepp a szemünkben érted él,/Egy gyertya a temetőben 
érted ég./Egy fénykép, mely őrzi az emléked,/S egy út, mely elvitte 
az életed./A bánat, a fájdalom örökre megmarad,/Mindig velünk 
leszel, az idő bárhogy is szalad.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2014. március 10-ére,

TOMPOS L. CSABA
halálának 5. évfordulóján. Az engesztelő szentmise 
2019. március 13-án, reggel 7 órakor lesz a Szent Kereszt-
templomban. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

Szerettei – Csíkszereda
279208

Fájó szívvel emlékezünk 2008. március 8-ára, 

IFJ. HEGYI TIBOR
(Tibike) 
halálának 11. évfordulóján. 
Lassan, ha jön a tavasz, múlnak az évek,/nem marad 
más, csak a gyönyörű szép emléked./Te voltál minde-
nünk, a legdrágább kincsünk,/ezért mi téged soha nem feledünk. 

Szerettei – Székelyudvarhely, Budapest
279108

Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,/hiába szólítunk nem 
halljuk már hangod./Egy jaj szó, nem sok annyit nem mondtál,/csak 
elmentél a halál hosszú útján!/Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,/a 
fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!

Fájdalomtól megtört szívvel, de a Jóisten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, 
apatárs, koma, rokon, jó szomszéd és jó barát, 

SZABÓ PÁL 
(nyugalmazott vasutas) 

életének 67. boldog házasságának 42. évében, 2019. március 6-án 
este 20 órakor türelemmel viselt hosszas szenvedés után csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2019. március 9-én 
10 órakor helyezzük örök nyugalomra a madéfalvi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Szorgalmas, munkás életedet családodnak 
áldoztad. Jóságodat, emberségedet, szereteted hagytad ránk 
örökségül. Fájó szívvel és könnyes szemmel mondunk köszönetet 
mindazért, amit értünk tettél. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat 
az anyaföldben. 

A gyászoló család – Madéfalva
279227

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/Egy simogató kéz, egy sóhaj, 
egy lehelet./Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,/Amit tőlünk soha 
senki el nem vehet. 

Sok szeretettel és őszinte szívből jövő hálával 
emlékezünk 

BIRTA IMRE 
halálának 27. évfordulóján. 
Áldott emlékét szívünkben kegyelettel őrizzük. 

Szerettei
279222




