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Szomorú az út, amely a sírodhoz vezet,
A Jóisten adjon örök nyugodalmat neked. 
Nem múlik el nap most sem nélküled,
Mert míg élünk, szívünkben él az emléked. 

Szomorú szívvel emlékezünk 2008. július 14-ére,

KATÓ FERENCZ
halálának 11. évfordulóján. 
Akik ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. Nyugodjál békességben!

Szerettei – Csíkkarcfalva
281897

Az emléked olyan virág, mely nem hervad el soha, 
Vihar nem tépi szét, szél nem hordja tova... 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. július 13-ár,

NAGY GYULÁNÉ 
szül. Antal Veronika 

halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! 
Szerettei – Csíkszépvíz, Csíkszereda, Kézdivásárhely

281863

Szomorúan emlékezünk 1999. július 12-ére,

ORBÁN ERZSÉBET 
szül. Antal 
halálának 20. évfordulóján és 1986. július 17-ére, édesapánk

ORBÁN ANDRÁS 
halálának 33. évfordulóján. 

Emléküket szívünkben megőrizzük! 
Szeretteik

281864

Maroknyi fény, tengernyi bánat,
Mélységes csend maradt utánad,
Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul. 
Szemünkből a könny naponta kicsordul. 
Örök mosolyod még most is látjuk,
Hogy belépj az ajtón, még most is várjuk. 
Idézzük emléked, szavaid, tetteid. 
Míg élünk, soha nem feledünk téged! 

Fájó szívvel emlékezünk 2004. július 10-ére, 
a drága gyermek és testvér,

BERSZÁN GELLÉRTKE 

halálának 15. évfordulóján. Az engesztelő szentmise 2019. július 
13-án szombaton 19 órától lesz a csíkszentmihályi templomban. 

Bánatos szülei és testvére – Csíkszentmihály
281881

Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. 

Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emléke-
zünk 2001. július 12-ére, a drága jó édesanya, feleség, nagymama, 

GÁLL FERENCNÉ 
szül. Gáspár Juliánna 

halálának 18. évfordulóján. 

Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, 
csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. 
Nyugodj békében! 

Szerető férje, lányai, vejei és az unokák – Székelyudvarhely, USA
281905

Fájó szívvel emlékezünk 

BOLDIZSÁR ILONA 
szül. Bálint 

halálának 10. évfordulóján, valamint 

BOLDIZSÁR VILMOS 
halálának 16. évfordulóján. 

Elmennek mind-mind az emberek,/de csak az hal meg, akit elfelejte-
nek./Sírjuk fölött süvölthet a szél,/kit szerettünk, az nem hal meg, az él. 

Szeretteik: Jóska és Zsóka, valamint családjaik – 
Székelyudvarhely

281909

Gyere térj meg Istenhez, kérd bocsánatát. 
Ő megbocsájt, megáld és megtisztít, 
Mondd neki: Jézus, jöjj az életembe, 
Moss engem tisztára, 
Tégy teljesen újjá, 
Légy az életem Ura és megváltója, 
Tölts be engem Szentlelkeddel 
És vezess a te utadon. 
Ámen  

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó feleség, drága édesanya, nagymama, testvér, anyós, 
anyatárs, rokon, szomszéd és jó ismerős,

IMRE MÁRIA 
szül. Kovács 

szerető szíve életének 60., házasságának 38. évében 2019. július 
10-én 14,30 órakor hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2019. július 13-án 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszépvízi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Az imádkozó 12-én este 
20 órakor a csíkszépvízi templomban lesz. 

A gyászoló család
281899

Fájó szívvel emlékezünk 2011. július 13-ára, 

VÁGÁSI ZSUZSÁNNA 
szül. Horváth

halálának 8. évfordulóján. 

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él, és örökké ott marad. 

Szerető testvéred, Lonci és családja – Székelyudvarhely
281884

Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged már nem hozhatunk vissza. 
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni. 
Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. május 27-ére, 
drága halottunk,

VERESS CSABA 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. július 
13-án, szombaton reggel 8 órától lesz a fi tódi imateremben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló családja
281885

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Hol pihen a te jóságos szíved,
Édes Jóistenünk, öleld át helyettünk. 
Mert csak te tudod, mennyire hiányzik nekünk. 
Áldd meg a földnek minden porszemét. 
Amely takarja drága sírhelyhét. 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. július 15-ére,

ID. SZÁVULY SÁNDOR 
halálának 9. évfordulóján. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 
2019. július 15-én hétfőn 19 órakor lesz a Szent Ágoston-
templomban. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
281898

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, 
Az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amelyet tőlünk senki soha el nem vehet. 
Még fáj, s talán örökre így marad,
De te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. július 13-ára,

ID. SILLÓ LAJOS 

halálának 5. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2019. július 13-án, reggel 7.30 órától lesz a csíkszeredai Millenniumi- 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Csíkszereda
281886

Fájó szívvel emlékezünk 2009. július 13-ára,

ID. LUKÁCS BALÁZS 
halálának 10. évfordulóján. 

Veled eltemettük legszebb éveinket,/nélküled az élet 
szürke hétköznap lett./Emlékekből élünk, hisz ott még 
velünk vagy,/mit ér már a jövő, ha a sors ily mostoha. 

Felesége, fia, lánya és családjuk – Székelyudvarhely
281847

Eltelnek lassan a napok, a hónapok, majd az évek,
S néha előkerülnek a múltból a fényképek. 
Emlékek, érzések, amik szívünk mélyén hatnak,
Melyek mosolyt és könnycseppet az arcunkra csalnak. 

Fájó szívvel emlékezünk 

CSATÓ JENŐ 

névnapján. Lelki üdvéért a szentmise 2019. július 13-án reggel 
7 órakor lesz bemutatva a csíkszentsimoni templomban. 
Emlékét szívünkben őrizzük! 

Fia, Attila és családja
281891

Van fájdalom, mely a földön marad. 
Van szeretet, mely a síron túl is ugyanaz. 
Van élet a léleknek odaát,
Van hová küldeni érted egy imát! 

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2018. június 15-ére,

ANDRÁS BENJAMIN 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. július 
16-án, kedden 19 órától lesz a Millenniumi-templomban. 

Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik, 
Istentől kapunk lakóházat: örök hajlékot a mennyben, 
amit nem emberkéz rakott. 

Szeretteid
281875

A legszebb emlék a szeretet, amit mások szívében hagyunk magunk 
után. A halállal a létnek nem szakad vége, emlékezz RÁ, s veled 
marad örökre. 

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk 
2014. július 14-ére, 

KEDVES JÓZSEF 

halálának 5. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. július 
15-én, hétfőn 19 órakor lesz a csíkszeredai Millenniumi-
templomban. Szép emléke és szeretete szívünkben örökké élni fog. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

Szeretteid
281859

Mély fájdalommal emlékezünk 2001. július 13-ára, 

MADARAS LEVENTE 
halálának 18. évfordulóján.

A múltra visszanézve, valami fáj,/akit keresünk, nincs 
köztünk már./Virágot viszünk egy néma sírra,/de ezzel 
őt nem hozhatjuk vissza./Hiába omlott rád a föld nehéz göröngye,/
drága emléked itt marad fájó szívünkben örökre.

Édesanyja, testvére és családja – Székelyudvarhely
281901

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

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 14-ére, 

ERŐSS BÉLA 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. július 15-én 19 órától lesz a Millenniumi-templomban. 
Emléked szívünkben őrizzük! 

Szeretteid – Csíkszereda
281904

Nincsen felettünk hatalma a sírnak, 
Köszönöm, hogy szép éveink voltak, 
Örök az arcod, nem száll el a szavad. 
Minden mosolyod az emlékemben marad. 
De az élet csendesen megy tovább,
Fájó emléked elkísér egy életen át. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 14-ére, drága halottunk 

BARTOS ÁLMOS 

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2019. július 13-án (szombaton) este 19 órától lesz a csíkrákosi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család
281870

Volt egyszer egy mese, nem mondták el végig. 
Nem jutottak tovább, csak az elejéig. 

Beleszólt a végzet ebbe a mesébe,
Mikor a legszebb volt, akkor maradt félben. 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. július 12-ére drága kislányunk 
halálának 9. évfordulóján, 

PÉTER MÓNIKA 
és 

REKETES TERÉZ 
halálának 6. hónapján. 

Lelkükért az engesztelő szentmise, ma
2019. július 12-én lesz a Szent Ágoston-templomban 19 órától. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Gyászoló szeretteik

281892
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