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Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott,/megpihent két dolgos kéz, mely 
értünk dolgozott./Elment tőlünk, mint lenyugvó nap,/de szívünkben él és 
örökké ott marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2014. február 14-ére, 

SZŐKE IRÉN 
halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Szerettei – Csíkszereda, Csíkszentkirály, Csíkmindszent
285812

Az igaz szeretet megtanít szenvedni,/megtanít mérhetetlen fájdalmat érezni./
Csupán egy dolgot nem, felejteni. 

Fájó szívvel emlékezünk 1996. február 16-ára, 

KOPACZ TIBORNÉ szül. Gegesi Gizella 

halálának 24. évfordulóján. Lelkéért a szentmise 2020. február 17-én 18 
órakor lesz a csíkszeredai Millennium-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentkirály, Csíkszereda
285738

„Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad,/mert aki szerettei 
szívében él, az nem hal meg csak távol van.”
(Szent Ágoston) 

Fájdalmas mély szeretettel emlékezünk azon rettenetes napra, 
amelyiken 22. éve az örök hazába távozott drága gyermekünk, 

BALLA GYÖNGYVÉR. 
A ránk hagyott szeretetét ápolva, a viszontlátás reményében drága emlékét 
nagy szeretettel őrizzük. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 2020. február 
15-én, szombaton 18 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
285818

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 14-ére, 

ID. TÓDOR IGNÁC 
halálának első évfordulóján. 

Hervadó szellő tovaszáll,/mégis a mi szívünkben, amíg élünk addig fáj./
Küzdelem és szenvedés volt életed,/legyen áldott, csendes pihenésed. 

Szerettei – Borzsova
285844

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 éjsza-
kákon át./S érzed, hogy odabent valami fáj,/fáj, hogy elmentél, nem lehetsz 
velünk./De mi akkor is nagyon szeretünk,/és rád emlékezünk./Édes Jóistenünk 
öleld át helyettünk,/csak te tudod, mennyire szerettünk. 

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk, 

SZŐCS ERZSÉBET - BÖSKE (Bors Miklósné)
halálának 3. évfordulóján. Lelke üdvéért a megemlékező szentmise 
2020. február 15-én, szombaton 18 órakor lesz a csíkdánfalvi római katolikus 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos gyászoló élettársa, Bors Miklós és fia, Márton – Csíkdánfalva
285849

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik férjem, 

MÁTÉ GYÖRGY 
temetésén részt vettek és fájdalmamban osztoztak. Ezúton mondok 
köszönetet az orvosoknak, ápolóknak, akik kezelték nehéz betegségében és 
fájdalmát enyhítették. 

Bánatos szívű özvegye, Máté Julianna (Juci)
285751

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/szívükben örök a fájdalom és a szeretet. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

BUZÁS GYÁRFÁS 
nyugdíjas vasutas 

halálának 8. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
február 14-én, ma 17.30 órakor lesz a csíkszentmihályi
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentmihály, Csíkmadaras
285842

Egy hang voltam a világ énekében,/és kár lett volna el nem hangzani. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. január 3-ára, 

TORÓ ANNA
(Anikó)

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
február 15-én, szombaton reggel 9 órakor lesz bemutatva 
a csíkpálfalvi templomban. Emlékedet örökre megőrizzük! 

Szerettei – Csíkpálfalva
285835

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,/de szívünkben él és örökre itt marad./
Az idő nem hoz gyógyulást,/marad az emlék és a néma gyász. 

Fájó szívvel emlékezünk 2006. február 14-ére, a szeretett 
édesanya, feleség, testvér, rokon és jó barát, 

DÁVID SÁNDORNÉ szül. Boga Irén
(Szöszi)

halálának 14. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes! 
Szerettei – Csíkszereda

285820

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/s nyugalmadat nem 
zavarja senki./Életed elszállt, mint a virág illat,/de emléked 
ragyog, mint a fényes csillag. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. január 9-ére, 

IFJ. OLTI GÉZA nyugalmazott mozdonyvezető 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2020. február 
14-én, ma 17.30 órakor lesz a madéfalvi templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Szerettei – Madéfalva, Csíkcsicsó
285840

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

Fájó szívvel emlékezünk 2012. február 14-ére, 

SÁNDOR ANNA szül. Deák 

halálának 8. évfordulóján. 
Emlékét örökre szívünkbe zárjuk, nyugalma legyen csendes! 

Szerettei
285620

Mindig oly közel vagy, mégis oly távol,/egyetlen gyermekünk, 
nagyon hiányzol./Nincs már akit haza várjunk, 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. 

Könnyes szemmel, szívünkben az örök szeretet fényével 
emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2015. február 15-ére, 

CSÁSZÁR ZSOLT 
halálának 5. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. február 
15-én 17 órakor lesz a csíkrákosi római katolikus templomban. Csendes álma 
fölött őrködjön az örök szeretet! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos szülei – Csíkrákos
285724

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha,/kit lelkünkben érzünk, 
nem hagy el soha./Nem múlik el nap most sem nélküled,/
szívünkben örökre ott van a te helyed! 

Fájó szívvel emlékezünk 2012. február 16-ára,

MOLNÁR LAJOS 
halálának 8. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Bánatos felesége, testvérei és szerettei – Székelyudvarhely
285838

Fájó szívvel emlékezünk 2017. február 16-ára,

BODÓ ZSUZSÁNNA 
halálának 3. évfordulóján. 

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/nem örülsz már 
nekünk szerető szíveddel./De egy könnycsepp szemünkben 
érted él,/egy gyertya az asztalon érted ég./S bennünk él egy 
arc, egy végtelen szeretet,/amit tőlünk soha senki el nem vehet./Telhetnek 
hónapok, múlhatnak évek,/szívből szeretünk s nem feledünk téged. 

Szerető családja – Székelyudvarhely
285718

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 2007. február 14-ére, 

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

Szerettei – Csíkszereda
285819

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 16-ára,

ELEKES ZOLTÁN 
halálának 1. évfordulóján. 

Ezen a napon minden más,/újra mélyen érint a gyász./Nincs 
már velünk együtt,/kit ismertünk és szerettünk,/ma lélekben 
újra együtt lehetünk./Eszembe jutnak az együtt töltött 
napok,/fülemben újra megcsendült a hangod./Szinte látom minden 
mozdulatod,/nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod!/Gyertyákat 
gyújtunk és mécseseket,/ezek a fények világítsanak neked./Örök 
világosságban, békességben nyugodj,/soha el nem felejtünk, biztosan tudod! 

Bánatos özvegye, fiai, menye, unokája – Székelyudvarhely
285824

Fájó szívvel emlékezünk 2002. február 14-ére, 

SEBESTYÉN FERENC 
halálának 18. évfordulóján. 

Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret,/aki a bajban 
megfogja a kezed./Az idő sem gyógyítja sebeinket,/mert te 
igazán szerettél bennünket./Hiába borult rád a temető 
csendje,/szívünkben élni fogsz mindörökre. 

Szerető családja – Zetelaka
285816

Nincs a napnak egyetlen órája,/hogy ne gondolnánk fájó 
szívvel reája./Az élet elmúlik, de akit szeretünk,/arra életünk 
végéig könnyes szemmel emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. február 13-ára,

FÜZESI RÓZÁLIA szül. László

halálának 4. évfordulóján. 
Élettársa Anti, Editke és Évike családjaikkal – Székelyudvarhely

285830

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, 1995. február 14-ére, 

PÉTER BÁLINT
halálának 25. évfordulóján, 
valamint 2015. január 1-jére, 

PÉTER ILONA 
halálának 5. évfordulóján. 

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

maradnak bennünk csendesen még...

Akik ismerték és szerették őket, gondoljanak rájuk kegyelettel! 
Szeretteik – Székelyudvarhely

285286

Ti ott vagytok, ahol nincs fájdalom,/sírotokra szálljon áldás és nyugalom./Álmotok a 
mennyben legyenek csendesek,/a Jóisten őrködjön pihenésetek felett. 

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, 

KATÓ MATILD
(Mari)

halálának 11. évfordulóján, valamint

KATÓ JÓZSEF
halálának 4. évfordulóján. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Nyugodjanak békességben! 

Szerettei – István és családja
285841

Fájdalommal emlékezünk 2012. február 16-ára, 

TAMÁS LÁSZLÓNÉ szül. Péter Mária 

halálának 8. évfordulóján. 

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. 

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 
Szerettei – Székelyudvarhely

285755

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

Fájó szívvel emlékezünk 2009. február 16-ára, 

HADNAGY JULIÁNNA 
szül. Máthé

halálának 11. évfordulóján, 
valamint 2018. április 16-ára,

ID. HADNAGY ALBERT 
halálának 2.évfordloján. 

Szeretteik – Atyha
285668

Fájó szívvel emlékezünk 2018. február 14-ére, fi únk, 

ZSOMBORI LÁSZLÓ 
halálának 2. évfordulóján. 

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 vágyott. 

Emléked legyen áldott, nyugalmad legyen csendes! 
Szerettei – Székelyudvarhely, Sepsikőröspatak

285749

Szerettem volna még köztetek maradni,/de az Úr hívását el kellett fogadni./
Végleg elbúcsúzni ezért is nem tudtam,/a kegyetlen halál tervemet áthúzta./
Ha síromnál jártok, hozzatok virágot,/biztos vagyok abban, hogy nagyon 
hiányzom./Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek,/hisz lélekben én is ott vagyok 
veletek./Szeressétek egymást és összetartsatok,/az égből is gondolok és 
vigyázok rátok. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 11-ére, 

LÁSZLÓ EMMA 
halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
február 14-én, ma 18 órakor lesz a Millenniumi-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család: férje, gyermekei és unokái – Csíkszereda
285822

Tested pihen az anyaföld mélyében,/emléked tovább él 
szeretteid szívében./Két kezed munkáját mindenütt látjuk,/
áldott szép emléked amíg élünk, szívünkbe zárjuk. 

Szomorúan emlékezünk 2016. február 16-ára,

ID. ILYÉS SIMÓFI MIHÁLY 
halálának 4. évfordulóján. Emléked szívünkben örökké 
őrizzük. 

Felesége, gyermekei, unokái, dédunokái – Székelyudvarhely, Budapest, 
Zalaegerszeg

285766

Istenem óvd őt, öleld át helyettünk,/mert csak te tudod 
mennyire szerettük./Csak az tudja mi az igazi fájdalom,
/akinek férjét, édesapját fedi a sírhalom. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

SZÉKELY JÓZSEF 
halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért a megemlékező 
szentmise 2020. február 15-én este 5 órakor lesz a madéfalvi Jézus Szíve-
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja – Madéfalva
285843

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem,/hanem amit a szívünkben 
hordunk némán, csendesen. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. február 13-ára, 

ÖZV. KEREKES DÉNESNÉ
szül. Sztojka Ilona

halálának 5., 
valamint 2012. március 27-ére,

KEREKES DÉNES 
halálának 8. évfordulóján. 

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott! 
Szeretteik – Székelyudvarhely

285809




