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Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett. 
Elfeledni téged nem lehet, 
csak megszokni élni nélküled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2007. január 2-ára, 

SZABÓ BÉNI 

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

Szerettei – Madéfalva
285038

Szívünkben örök szeretettel emlékezünk a december hónapban 
elhunyt 

SIMÓ BÉLÁRA 
és 

SIMÓ JÚLIÁRA. 
Szerető családjuk – Székelyudvarhely

285028

Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
Mert elfelejteni téged soha nem lehet,
Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
2019. január 6-ára,

TULIT MÁRIA MAGDOLNA
szül. Csata

halálának első évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök 
szeretet. A megemlékező szentmise 2019. január 5-én 18 órától lesz 
a Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Gyászoló családja – Csíkszereda

Bús temető csendes susogása, 
odamegyünk hozzád, az maradt csak hátra. 
Jóságos szíved pihen a föld alatt, 
adjon a Jóisten örök nyugodalmat. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. január 1-ére, 

BALOGH JÓZSEF 

halálának 9. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei
285041

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

(Juhász Gyula) 

Szívünkben örök szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, 
a székelyudvarhelyi 

SIMON GYÖRGYRE 
halálának 23. évfordulóján, 

valamint 

SIMON EDITRE 
halálának 1. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Gyermekeik és azok családjaik – Jászváros

285027

Örök fájdalommal emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2009. január 1-jére, 

SZEGEDI RÓZA 

halálának 11. évfordulóján. 

Múlnak az évek, és mi nem láthatunk többé téged. 
Titokban sokszor sírunk még érted. 
Ha nem is vagy már közöttünk többet, 
akkor is része vagy életünknek. 

Nyugodj békében! 
Szerettei – Fenyéd és Székelyudvarhely

285043

Hiába borul rád a temető csendje,
 szívünkben élni fogsz örökre. 
A halál nem jelent feledést és véget, 
amíg élnek azok, akik szerettek téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. január 6-ára,

PÁL DEZSŐ 

halálának 3. évfordulóján. 
Szerető családja – Székelyudvarhely

284962

Fájó szívvel emlékezünk 2010. január 4-ére,

IFJ. GERGELY SÁNDOR 

halálának 10. évfordulóján. 

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
hol pihen a te jóságos szíved. 
Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk, 
mert csak te tudod, mennyire szerettük. 
Áldd meg a földnek minden porszemét, 
amely takarja drága sírhelyét! 

Szerettei – Zetelaka
284957

Fájó szívvel emlékezünk 
1999. január 7-ére, 

ID. BÁN JÁNOS 

halálának 21. évfordulóján. Aki ismerte, szerette és 
tisztelte, kérjük, gondoljon rá kegyelettel! 

Szerettei – Székelyudvarhely
285021

Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.
(Ady) 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

GÁLFI IMRE 

halálának 10. évfordulóján. 
Emléked örökre megőrizzük szívünkben! 

Szerettei – Székelyudvarhely, Magyarország
285007

Bús temető csendes susogása, 
odamegyünk hozzád, az maradt csak hátra. 
Hangod már nem halljuk, hiába várunk, 
életünk odaadnánk, hogy még egyszer lássunk. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2007. január 1-jére, 

BARTHA KÁROLYNÉ 
szül. Balázsi Irma 

halálának 13. évfordulóján. 
Bánatos férje, 2 leánya, 2 fia, vejei, menyei, unokái és szerettei – 

Székelyudvarhely, Hodgya, Magyarország
284932

Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, 
amit még utoljára akartál mondani.
(Váci Mihály) 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. január 4-ére, 

BARABÁS SÁNDOR 

halálának 2. évfordulóján. 
Szerető családja – Székelyudvarhely

285014

Fájó szívvel emlékezünk 2004. január 3-ára,

BALÁZS VIOLA 
(Baba) 

halálának 16. évfordulóján. Akik ismerték 
és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!

Szerettei – Székelyudvarhely
285008

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2014. január 4-ére,

ANDRÁS DÉNES 

halálának 6. évfordulóján. 

Elmentél közülünk, nem látunk többé, 
de szívünkben itt leszel mindörökké. 

Nyugodjál békében! 
Bánatos testvéred, Berta, férje, János, 

lányunk, Berta és a család tagjai – Zetelaka
285005

Szomorúan emlékezünk 1993. január 5-ére, 

ID. ÁBRAHÁM ISTVÁN 

halálának 27. évfordulóján.

Köszönjük, hogy lelked lelkünkbe írtad, 
nincs felettünk hatalma a sírnak. 
Örök az arcod, nem száll el szavad, 
minden mosolyod a lelkünkben marad.

Felesége, gyermekei és unokái – Székelyudvarhely
285030

Még nagyon fáj, talán örökre így marad, 
de mindig velünk vagy, az idő bárhogy halad. 
Az évek múlnak, feledni nem lehet, 
nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled. 

Megtört és fájó szívvel emlékezünk, 
2019. január 1-jére, amikor

DEMETER MAGDOLNA 
szül. Szántó 

eltávozott az élők soraiból. Halálának első évfordulóján 
az engesztelő szentmise 2020. január 7-én este 6 órakor lesz 
a csíkszentimrei római katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentimre
285042

Egy néma sír mellett, szemünkben könnyel, 
szívünkben örök fájdalommal emlékezünk 
2019. január 9-ére, 

PÉTER BALÁZS 

halálának első évfordulóján. Az engesztelő szentmise a lelki üdvéért 
2020. január 8-án 18 órakor lesz bemutatva az egek Urának 
a csíkszeredai Millenniumi-templomban. 

Bánatos felesége, két leánya, veje, unokái, dédunokái, testvérei 
és a nagyszámú rokonság – Csíkszereda, München

285000

Lelked, remélem, békére talált, 
s Te már a mennyből vigyázol ránk! 
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, 
Rád örökkön-örökké emlékezünk! 

Fájó szívvel emlékezünk 

BODA LÁSZLÓ 

halálának 13. évfordulóján. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod! 

Szerettei – Balánbánya, Csíkszereda, Csíkszentimre, Nagyvárad, 
Vajdaság, Magyarország, Németország

285044

Maroknyi fény, tengernyi bánat, 
mélységes csend maradt utánad.
Örök mosolyod még most is látjuk, 
hogy belépj az ajtón, még most is várjuk.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked, 
örökké szeretünk, nem feledünk téged.
Feledni valakit lehetetlen csoda, 
mert akit szeretünk, nem feledünk soha.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 6-ra,

CSISZER ANTAL 
(Tóni)

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. január 14-én, délután 17.00 órakor lesz 
a csíkszentkirályi kápolnában.

Szerettei – Csíkszentkirály

Nyugtalan a mi szívünk, Uram, amíg
benned meg nem nyugszik.
(Szent Ágoston)

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel 
emlékezünk

CSEDŐ FERENCZ

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2020. január 7-én 
18 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban.

Az emlékek örökké élnek,
s mi őrizzük őket!

Szerettei – Csíkszereda
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