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„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
 Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
 Nélküled üres és szomorú a házunk,
 Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.”     
  

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

ID. ÖZV. FEKETE PÉTERNÉ, 
SZÜL. SZÉKELY KAROLINA, 

életének 82., özvegységének 19. évében, türelemmel viselt 
betegség után, csendesen elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2018. december 18-án délután egy órakor
helyezzük örök nyugalomra a csíkszentmiklósi ravatalozóból 
a helyi temetőbe. Emléke örökre szívünkben él.
Nyugodjon békében.

A gyászoló család – Csíkszentmiklós

„Szerettem volna még élni köztetek,
De a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehetett,
Szeretteim, Isten veletek.”

Mély fájdalommal, de Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, 
nagymama, testvér, anyós, rokon, barát, szomszéd és jó 
ismerős,

NYISZTOR SÁNDORNÉ, SZÜL. HADNAGY IRÉN,

életének 72., házasságának 47. évében, 2018. december 
14-én, türelemmel viselt hosszas betegség után csendesen 
elhunyt. Kedves mosolyára, hangja melegére, szerető szívére, 
míg élünk, emlékezünk. Drága halottunkat 2018. december 
17-én, hétfőn délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a római katolikus egyház szertartása szerint a bethlenfalvi 
ravatalozóból a helyi temetőbe.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Mintha megint hallanám utolsó sóhajuk, 
Nap mint nap látnám meggyötört arcuk, 
megfáradt, fájó testük. 
Drága szüleim hiánya egy örökös fájdalom.

Fájó szívvel emlékezem drága szüleim, 

LUKÁCS MIHÁLY 

halálának 36., és 

LUKÁCS MAGDOLNA

halálának 16. évfordulóján. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Lányuk, Regina – Csíkszereda

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 2015. december 17-ére, 

ID. LÁSZLÓ LÁZÁR 

halálának 3. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkkozmás, Lázárfalva

Fájó szívvel emlékezünk 

ID. SZABÓ LÁSZLÓ

halálának 11. évfordulóján. 
Nyugodjon békében.

Szerető családja – Csíkszentkirály

Fájó szívvel emlékezünk 1993. december 17-ére, 

MAGYAR JÓZSEF 

halálának 25. évfordulóján. 

Bánatos felesége, gyermekei: Ildikó és József

Panasz nélkül befelé könnyeztél, 
búcsúzás nélkül csendesen elmentél. 
Szomorúan tekintünk az égre, 
és kérjük a jó Istent, pihentessen békében.
Jóságos szíved pihen a föld alatt, 
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. 

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, testvér, rokon, barát, 
szomszéd és jó ismerős,

BAKK KÁLMÁN, 

életének 75., házasságának 48. évében, 2018. december 
13-án, türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt. 
Tudatjuk, hogy drága halottunk temetése 2018. december 
15-én, szombaton volt Székelyudvarhelyen. 
Ezennel hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik a temetésen részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Lelked, reméljük békére talált, 
s te már a mennyből vigyázol ránk. 
Soha nem feledünk, szívből szeretünk, 
S örökkön-örökké rád emlékezünk. 

Fájdalomtól megtört szívvel, de a jó Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, dédnagytata, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

NYEGRE ERNŐ 

szerető szíve életének 92., házasságának 70. évében, 
2018. december 14-én megszűnt dobogni. 
Temetése 2018. december 17-én 13 órakor lesz 
a csíktaplocai temető ravatalozójából.
Volt egy hang, egy mosolygó arc, élete munka volt és harc. 
Két dolgos, meleg kéz, tekintete csak fentről néz.
Ő számunkra sosem lesz halott, örökké élni fog, 
mint a csillagok. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

Kérlek, hozd vissza, csak egy kósza 
pillanatra, Mert azt akarom hinni, 
hogy majd talán itt maradna. 

Fájó szívvel emlékezünk 2010. december 17-ére, 

BIRÓ ANDRÁS MIHÁLY 

halálának 8. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2018. december 17-én 18 órakor 
lesz a Millenniumi-templomban.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei – Csíkszereda, Brassó

Megpihen a dolgos jó apai szív, 
áldás és hála övezi e sírt.
Szerető férj voltál, drága édesapa, 
bánatos családodnak most az őrangyala. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. december 16-ára,

ELEKES BÉLA 

halálának 7. évfordulóján. 

Szerettei – Székelyderzs, Felsőboldogfalva

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

Szomorú szívvel emlékezem drága jó 
szüleimre, 

FAZAKAS LAJOS 

halálának 6., és

FAZAKAS JULIÁNNA 

halálának 17. évfordulóján. Lelkükért az engesztelő 
szentmise 2018. december 18-án este 6 órakor lesz, 
a Szent Ágoston-templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Lányuk – Csíkszereda

Megrendülten értesültünk Bodó Mária kolléganőnk 
édesanyja, 

VERES ERZSÉBET 

elhunytáról. 
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. 
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