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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk

TORÓ ANNA (ANIKÓ) 
temetésen részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára koszorút és 
virágot helyeztek.

A gyászoló család – Csíkszereda

Lelked remélem, békére talált,/s Te már a mennyből vigyázol majd ránk!/
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,/rád örökkön öröké emlékezünk. 
Fájó szívvel emlékezünk 2018. január 11-ére, 

MÁTHÉ ROZÁLIA 
halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szeretet családja, férje, lánya, fia és unokái
285138

„Elfáradtam, megpihenni hozzád megyek Istenem!”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, testvér, rokon, szomszéd 
és jó ismerős, 

RÓZSA CSABA 
szerető szíve életének 53. évében, 2020. január 8-án megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2020. január 10-én, ma 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
285187

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,/aki a bajban megfogta a kezed./
És hogy milyen fontos is volt neked,/csak akkor érzed, ha nincs már veled. 

Fájó szívvel emlékezünk 2002. január 11-ére, 

NAGY MÁRKUSNÉ 
szül. Albert Rozália 
volt szülésznő 

halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Fia, menye és unokái – Csíkmindszent

285141

Elmennek mind-mind az emberek,/de csak az hal meg akit elfelejtenek./
Sírjuk fölött süvölthet a szél,/akit szerettünk, nem hal meg az él./Ha 
emlegettek, köztetek leszek,/ha rám gondoltok, mosolyogjatok./Mert én 
már Istennél vagyok,/számunkra te sosem leszel halott./Örökké élni fogsz, 
mint a csillagok. 

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyám, 

DARVAS IBOLYKA JULIÁNNA 
halálának 20. valamint születésének 100. évfordulóján. A megemlékező 
szentmiseáldozat 2020. január 14-én 18 órakor lesz a csíkkozmási 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Leánya Olga és családja – Csíkkozmás, Svédország
285143

A halál nem jelent feledést, véget,/amíg élnek azok, akik szeretnek téged. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

RAVASZ ERZSÉBET szül. Gyepesi 

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei

285142

Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak,/igazi menhelyük 
a szívünkben marad./Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,/
mert összeköt minket az örök szeretet. 

A szomorú elválás fájdalmával emlékezünk drága jó szüleinkre, 

ANTAL BÉLA
(Gazda) és feleségére 

ANTAL KATALIN  haláluk 5., illetve 7. évfordulóján. 

A megemlékező szentmise 2020. január 14-én 18 órakor lesz a gyimesközép-
loki plébánia templomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szerető családjuk – Gyimesközéplok
285174

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2020. január 
8-án elkísérték utolsó útjára, 

TÁNCZOS FERENCET 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család – Csíkszentkirály
285163

Siratod azt, akit nagyon szeretsz,/akit soha el nem feledsz./Becsukod 
a szemed, s látod az arcát,/ha csend van, hallod a hangját./Vele álmodsz 
éjszakákon át,/s érzed, hogy odabent valami fáj./Fáj, hogy elmentél, nem 
lehetsz már velünk./De mi akkor is nagyon szeretünk,/és Rád 
emlékezünk./Édes Jóistenünk öleld át helyettünk,/csak te tudod, 
mennyire szerettük. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. január 1-ére, 

ID. DEMETER ÁRPÁDNÉ szül. Portik Gabriella 
halálának 6. évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük egy életen át. 
A megemlékező szentmise 2020. január 13-án, hétfő reggel 7.30 órakor lesz a 
Szent-Ágoston-templomban. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott! 

Szerettei – Csíkszereda
285178

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

Fájó szívvel emlékezünk 2019. november 27-ére, 

GECZŐ JÓZSEF 
halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 2020. január 13-án 18 órakor 
lesz a Szent-Ágoston-templomban. Emléked legyen áldott, nyugalmad 
csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
285191

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/hiába szállnak, árnyak, álmok évek.
(Juhász Gyula) 

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

ID. SZÉKEDI SÁNDOR halálának 3., és neje, 

SZÉKEDI PIROSKA halálának első évfordulóján. 

Csendes pihenésük felett őrködjön az örök szeretet és megemlékezés. 
Az engesztelő szentmise 2020. január 13-án 18 órakor lesz a csíkzsögödi 
templomban. Nyugodjanak békében! 

Gyászoló család – Csíkszereda
285140

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

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 3-ára 
drága halottunk, 

PÉTER ISTVÁN 
halálának első évfordulóján. Lelkéért a megemlékező szentmise 
2020. január 11-én 17 órakor lesz megtartva a göröcsfalvi templomban. 

Szerettei – Csíkgöröcsfalva
285137

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk,/sok millió szó, melyet 
felidézve, könnyes lesz szemünk./Csillagnyi mosoly, 
melyet szereztél nekünk,/köszönjük, hogy voltál nekünk! 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. január 12-ére, 

NAGY J. TIBOR 
halálának 10. évfordulóján. Akik ismerték és szerették 
gondoljanak rá kegyelettel. 

Bánatos édesanyja, testvére és családja – Csíkszentmárton, 
Csíkszentkirály

285153

Fájó szívvel emlékezünk 2018. január 11-ére, 

MAGYAR ILDIKÓ MÁRIA szül. Benedek 

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. 
január 15-én, szerdán 7.30 órakor lesz a Szent-Ágoston-
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
285173

„A szeretet soha el nem múlik”, de nem múlik el a fájdalom sem. 

Hat év távlatából így gondolunk a mi szeretett 
gyermekünkre, édesanyára, feleségre és jó testvérre, 

NAGY ZSIGMONDNÉ szül. Kántor Katalinra 

aki 2014. január 9-én örökre itt hagyott bennünket. 
Hisszük, hogy a 27 éves tanári-nevelői munkája mara-
dandó emléket idéz fel egykori tanítványai, kollégái, barátai lelkében. 

Szerettei – Gyergyóremete
285168

Drága jó szívét, két dolgos kezét, áldd meg Atyám!
Mi megköszönjük, hogy ő lehetett az Édesanyánk! 

Fájó szívvel emlékezünk, 

ÖZV. PÁLL GYÖRGYNÉ szül. Dobos Anna 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. január 11-én, szombaton este 6 órakor lesz a csíkdánfalvi 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkdánfalva
285132

Mintha most lett volna, pedig már két éve,/testedből a 
lélek fölszállt a nagy égbe./Megpihent a dolgos jó apai 
szív,/áldás és hála övezi a sírt./Van fájdalom, mely földön 
maradt,/van szeretet mely síron túl is ugyanaz./Van élet 
a léleknek odaát,/van hova küldeni értük egy imát. 

Fájó szívvel emlékezünk 

BAKA LÁSZLÓ-JÓZSEF 
halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2020. január 11-én 9 órakor lesz a csíkpálfalvi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos felesége és leányai: Kinga és Andrea – Csíkpálfalva
285186

Hiába múlik el az élet,/az emlékek örökké élnek,/és amíg élünk, őrizzük őket. 

Fájó szívvel emlékezünk 

ID. SZŐKE DOMOKOSNÉ 
szül. László Erzsébet 
halálának 10., valamint 

ID. SZŐKE DOMOKOS 
halálának 17. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! 
Szeretteik

285096

Fájó szívvel emlékezünk 2016. január 12-ére, 

ID. SIMÓ GYÖRGY 
halálának 4. évfordulóján. 

Látván sírhelyed szemem könnyeket ereszt,/Utoljára 
akartam mondani: szeretlek./De már nem volt idő, 
elhagytál minket./Ha kívánhatnék egyet, az lenne:/bár láthatnám 
ragyogó szemedet./Mikor megtudtam, hogy már nem látlak többet,/
nagyon távol éreztem magam tőled./Én még mindig szeretlek téged,/
elfeledni nem foglak, ígérem./Te még most is velünk vagy,/s szállsz gondo-
latomban/ Ha itt lennél, ezt mondanám:/„Örökre szeretlek, Édesapám!” 

Felesége, gyermekei és családjaik – Székelyudvarhely
285071

Azt mondják, az idő minden sebet gyógyít,/bár eltelt tíz 
év, nem változik semmi./Soha nem felejtünk, szívünkben 
őrzünk,/téged örökkön örökké szeretünk. 

Kegyelettel emlékezünk a hodgyai

JAKAB ERNŐRE 
halálának 10. évfordulóján. 

Szerető testvérei és azok családjai – Székelyudvarhely, Mikóújfalu
285129

Múlhatnak az évek, nem marad más hátra, csak a fájó emlékek. 

Szomorúan emlékezünk 

ID. LACZKÓ JÓZSEF 
halálának 4., valamint 

IFJ. LACZKÓ JÓZSEF 
halálának 18. évfordulóján. 

Akik ismerték és szerették őket, gondoljanak rájuk kegyelettel! 
Nyugodjatok békében! 

Szerető családjuk – Székelyudvarhely
285093

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

Fájó szívvel emlékezünk 2018. január 12-ére,

GEDŐ LŐRINC 
halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Szerettei – Székelyudvarhely
285094

Ütött az óra, neked menned kellett,/annyit sem 
mondhattál, Isten veletek./Mindent tud a világ, de sose 
tanul,/csak a jók mennek el váratlanul. 

Fájó szívvel emlékezünk 2012. január 10-ére, 

BÖZÖDI FERENC 
halálának 8. évfordulóján. 

Szerettei – Kecsetkisfalud
285053

Egy éve már, hogy örökre itt hagytál,/drága emlékeddel 
szívünkben maradtál./Mindig egy célod volt, a családodért 
élni,/ezt a halál tudta csak széttépni./Munka, őszinteség és 
küzdelem volt életed,/legyen áldott, csendes pihenésed. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. január 12-ére, 

ÖZV. BEKE BÉLÁNÉ szül. Sándor Gizella 

halálának 2. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise január 
11-én, szombaton délután 4 órakor lesz a csíkszentsimoni templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentsimon
285144

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Elmentetek csendesen zajtalan,/mosolygós arcotok némán hallgatag./
Elmúlt, sivár üres lett helyetek,/az élet derűje is elszállt veletek./Utánatok 
sóhaj, égő könny fakad,/mint árny csupán, az emléketek maradt./Az idő 
múlik a fájdalom csak nő,/nem hoz enyhülést a múló idő. Az igazi szeretet 
megtanít szenvedni,/megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni. 

KÖMENY ISTVÁN
Pista
(1942-2019. február 15.)

MIKLÓS RÓZSIKA
(1962-2019. január 11.)

Gondoljanak rájuk kegyelettel – Szentimre
Szerető rokonok – Csíkszentmárton

285150

KÖMENY ANDOR
(1910-1943)

KÖMENY ANDORNÉ - GIZELLA
(1918-1983)

BOKA JÁNOS 
(1840-1928) 




