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Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Ott pihen már ő, ahol nem fáj semmi, köszönjük jó Atyánk, 
hogy ő volt a mi drága édesanyánk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. december 8-ára, 

ÖZV. LAJOS KÁROLYNÉ 
szül. Potyó Mária 

halálának 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. december 26-án, 18 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Szívünkben az örök szeretet fényével emlékezünk. 

Szerettei – Csíkzsögöd
284677

Küzdöttél, de már nem lehet, 
csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, kit felednek, 
örökké él, kit igazán szeretnek.
(Kosztolányi Dezső) 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, após, rokon és jó szomszéd, 

VERESS BALÁZS 

szerető szíve életének 81., házasságának 58. évében 2019. december 
4-én megszűnt dobogni. A családhoz mélységes ragaszkodása, 
becsületessége és jóindulata örökre emlékezetünkben marad. 
Szívünk mélyén megőrizzük drága emlékét. Drága halottunkat 
2019. december 7-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a református egyház szertartása szerint a Szentlélek utcai 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
284688

Hiába mentél más hazába, 
itt minden olyan mintha visszavárna. 
Ha ránk gondolsz a messzi égi partról, 
szinte hisszük, most is élsz...csak alszol! 

Fájó szívvel emlékezünk 2003. december 6-ára 
a szeretett gyermek és unoka, 

BAJKÓ ZSOMBOR 

halálának 16. évfordulóján. Az a szülő aki virágot visz a temetőbe 
a gyermekének, megkapta a legnagyobb fájdalmat egy egész életre. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

Édesanyád és mama – Csíkszereda, Ligat
284571

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

KEDVES KATALIN 
temetésén részt vettek, nehéz pillanatainkban, és mély 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Csíkszereda
284678

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás és nyugalom. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. december 5-ére, 

KARÁCSONY ANDRÁS 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. december 8-án 16 órakor lesz a csibai kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Erdőalja
284640

Bús temető csendes susogása, 
kijárok oda, ez maradt számomra. 
Odajárok hozzád, amíg erőm enged, 
míg leteszem én is a nehéz keresztet. 

Fájó szívvel emlékezünk 2009. december 8-ára,

ANDRÁS BÉLA 

halálának 10. évfordulóján. 
Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat, 
könnyű ide bejutni, de nincs kijárat. 
Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, 
fejünkbe becsúszik egy szomorú emlék. 
Te voltál az életünk, te voltál az álmunk, 
te voltál minden boldogságunk. 
Amíg élünk, örökké szeretünk, 
hiányzol nagyon, sohasem feledünk. 

Bánatos édesanyja, testvérei Magdi és Eszter, azok családtagjai – 
Székelyudvarhely

284628

Ez a földi élet csak egy futó kaland, 
elbúcsúzni időm talán nem is maradt. 
Ha síromnál jártok, hozzatok egy szál virágot, 
hisz szívetekből, tudom hogy hiányzom. 
Szeressétek egymást és összetartsatok, 
hisz lélekben én is veletek vagyok. 
Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek el, 
hisz az Isten fentről titeket is fi gyel. 
Virágot viszünk egy néma sírra, 
de Őt nem hozhatjuk vissza. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, 

ID. BORBÉLY GÁBOR 
fodrász 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise december 
7-én este 6 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel. 

A gyászoló család – Csíkszereda
284591

Istenem súgd meg nékik halkan, 
lágyan szólj hozzájuk, hogy ne zavarjuk! 
Álmainkban keressenek meg még egyszer minket, 
még egyszer hadd lássuk, hadd öleljük őket! 
Nem szólnánk róla, hogy mélyen gyötör a bánat, 
csak láthatnánk még egyszer gyermekeink. 
Hadd legyen nekünk ez a legszebb álmunk, 
súgd meg nekik halkan, mi mindennap várjuk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 20-ára gyermekeink, 

PREZSMER ALPÁR ÉS SUCIU ROLAND ZOLTÁN 
haláluknak 6. hetén. Lelki üdvükért az engesztelő szentmise 
2019. december 7-én 17 órakor lesz a csíkkarcfalvi templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Gyászoló szeretteik
284686

Fájó szívvel emlékezünk 2014. december 8-ára,

FARKAS ALBERT 

halálának 5. évfordulóján. 

Az idő elszállhat, múlhatnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz drága emléked. 

Szerettei – Agyagfalva
284618

A temető csendje ad neki nyugalmat, 
emléke szívünkben örökké megmarad. 
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, 
adj örök nyugalmat lelkének a mennyben. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 9-ére, 

GERGELY FERENC 
halálának 2. évfordulóján. Lelkéért a megemlékező szentmise 
2019. december 8-án 9 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
284668

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó édesapa, gyermek, testvér, 
rokon, koma és jó barát, 

BĂNCEANU CSABA 

életének 46. évében tragikus körülmények között elhunyt. 
Temetése 2019. december 7-én 12 órakor lesz a csíkzsögödi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

Szerettei – Csíkzsögöd
284675

Fájó szívvel emlékezünk 2003. december 7-ére,

BOROS ÁRPÁD 

halálának 16. évfordulóján. 

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, el kellett indulni. 
Szívetekben hagyom emlékem örökre, 
ha látni akartok, nézzetek az égre. 
Fáradtság, munka volt életed, 
legyen csendes pihenésed! 

Szerető feleséged, 2 fiad: Zoli és István, 2 menyed: Icu és Andrea, 
3 unokád Boti, Betti és Szófika – Székelyudvarhely

284645

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 7. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. december 8-án,17 órakor lesz a csíkrákosi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkrákos
284680

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk 2015. december 7-ére, 

SOÓS SÁNDOR 
halálának 4. évfordulóján,
valamint 2013. január 7-ére,

SOÓS ELEKNÉ 
szül. Benedek Juliánna 

halálának 7. évfordulóján. 

Temető csendje ad nektek nyugalmat, 
szívünk bánata örökre megmarad. 

Szeretteik – Székelyudvarhely, Brassó
284636

Én most nem sietek, én most nem rohanok. 
Én most nem teszek semmit, 
csak hagyom, hogy szeressen az Isten. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, testvér, 
barát és jó szomszéd, 

TÖKE ÉVA-VERONIKA 

szerető szíve életének 72. évében, 2019. december 5-én, türelemmel 
viselt betegség után megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2019. december 7-én 14órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkzsögödi temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkzsögöd
284679

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 14-ére,

HEGYI IRÉN 
halálának 7., 

valamint 2015. december 7-ére,

GERGELY MÓZES 
halálának 4. évfordulóján. 

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek, 

ők itt maradnak bennünk csöndesen még. 
Lányuk és családja – Székelyudvarhely

284583

Fájó szívvel emlékezünk, 

DÓCZY RÖSSLER JÁNOS 

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2019. december 10-én 18 órakor lesz 
a csíkzsögödi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkzsögöd
284648

Egy váratlan percben életed véget ért, 
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. 
Megállt egy fáradt szív, mely élni vágyott, 
pihen két áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Két keze munkáját mindenütt látjuk, 
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafent örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 6-ára, 

BENDE ANTAL 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkcsomortán

284644
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