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ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK

Szenvedő Jézus keresztjéből, 
egy picike neked is jutott. 
Egy pillanat, s megállt a szíved, 
melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. 
Arany volt a szíved, munka az életed, 
Isten hívott, mert nagyon szeretett.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, vej, sógor, koma, 
rokon, szomszéd és jó barát, 

NAGY P. VILMOS 

életének 68., házasságának 42. évében, 2020. január 6-án délelőtt 
9 órakor hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
2020. január 9-én délelőtt 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkmindszenti ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló család – Csíkmindszent
285114

Kimegyünk a temetőbe, 
könnyünk pereg le egy kőre, 
ez a kő nem fed mást, 
mint egy kedves Édesanyát. 
Nehéz itt e helyen megállni, 
jobb volna ilyenkor meghalni. 
Hisz nem szól már az Édesanya, 
kinek kincs volt minden szava, 
óvott, védett minden bajtól, 
de leginkább a hazug szótól. 
Ám egy téli reggelen elment tőlünk hirtelen, 
elment oda hol angyalok vezetik, 
hol az Úr Jézus karjai őrizik. 
Ha még egyszer láthatnánk, 
átölelnénk, és elmondanánk, 
tiszta szívből, örökké szeretünk drága Édesanyám, Nagymamánk! 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2013. január 8-ára, 

INCZE SÁNDORNÉ 
szül. Jáger Anna 

halálának 7. évfordulóján. A megemlékező Istentisztelet 
2020. január 12-én délelőtt 11 órakor lesz a csíkszentsimoni napközi 
óvodatermében. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentsimon
285084

S ha véget érnek próbák, földi harcok, 
megint meglátjuk azt a kedves arcot. 
Ott, hol nem választ el soha semmi, 
és soha többé nem kell búcsút venni. 

Fájó szívvel emlékezünk 2006. január 8-ára, 

ID. BALOGH FÉLIX 

 hirtelen halálának évfordulóján. Emléke legyen áldott. nyugalma 
csendes! 

Szerettei – Csíkszentmiklós, Borzsova
285098

Egyetlen titka volt jóságos lelkednek: 
mosoly, hit és tiszta szeretet. 

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk, 

FAZAKAS JULIANNA 
szül. Szentes 

halálának első éves évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. január 9-én délután 5 órakor lesz a csíkszépvízi templomban. 
Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet. 

Szerettei – Csíkszereda.
285092

Ha rám gondoltok, köztetek leszek, 
de fáj, ha látom könnyetek. 
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, 
mert én már Istennél vagyok. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 8-ára, 

HAJDU JULIANNA 

halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért a szentmise 2020. január 
18-án lesz a csíkmadarasi római katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkmadaras
285102

Megállt a drága szív, mely élni vágyott, 
pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Nélküled üres és szomorú a házunk, 
nem hiszük el, hogy téged hiába várunk. 
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. január 4-ére, 
drága jó gyermek, férj és édesapa, 

JUHÁSZ JÓZSEF 

halálának 4. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkmadaras

285106

Szívünk mély fájdalmával vettünk tudomást volt kollégánk, 
és barátunk 

DR. PROF. ING. BIRÓ KÁROLY, 

a kolozsvári műszaki egyetem professzorának halálhíréről. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

Fájdalommal búcsúznak az 1957-ben végzett kollégái, barátai és 
jó ismerősei – Székelyudvarhely

285115

A gyászoló család megköszöni mindenkinek, aki 

GYÖRGYICZE IGNÁC 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család
285091

Ha egy könnycsepp gördül, 
az azért van, mert szerettünk. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amelyet tőlünk soha senki el nem vehet. 
Még fáj s talán örökre így marad, 
de te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2008. január 4-ére, drága jó édesanyánk, 

ÖZV. TÓTH JULIÁNNA
szül. Fazakas 

halálának 12. évfordulóján. Szerető édesanyánk köszönjük 
a Jóistennek, hogy téged adott nekünk. Emléked szívünk mélyén 
őrizzük. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott! 

Gyermekei és unokái – Csíkszereda, Madéfalva, Ausztria
285086

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

Fájó szívvel emlékezünk 2015. január 8-ára, 
de annak 5 éve hogy, 

HORVÁTH GYULA 

búcsú nélkül távozott a szerettei köréből. 
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére. 

Özvegye, gyermekei, unokái – Szentegyháza, Homoródalmás 
Testvére és családja – Csíkszereda

285088

Elmentél tőlünk hideg téli napon, 
azóta tiéd a csend, a nyugalom. 
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban. 
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, 
míg a földön élünk, nem fogunk feledni. 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. január 11-ére, 

SZŐKE ANTAL 
szűcsmester

halálának első évfordulóján. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 
január 9-én 17 órakor lesz a csíkszentsimoni templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Szerettei – Csíkszentsimon
285111

Január volt, mikor életed véget ért, 
bánatot ránk hagyva örökre elmentél. 
Egy jaj szó nem sok, annyit nem mondtál, 
csak elmentél a halál hosszú útján. 

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

ID. ANDRÁS TERÉZIA 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2020. január 9-én reggel 7.30 órakor lesz a csíkszeredai 
Szent Ágoston-templomban.
285090

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

Szomorúan emlékezünk 
2015. január 3-ára, 

BODOR ILONA 

halálának 5. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíksomlyó, Csíkszereda
285107

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

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

DEÁK ELEK 

életének 75., özvegységének 27. évében, 2020. január 6-án rövid 
betegség után elhunyt. Nemes jó szíve, mellyel úgy szeretett minket, 
megszűnt dobogni. Dolgos kezei örökre lehanyatlottak. Példás élete, 
önfeláldozó szeretete a legfájóbb és legszentebb emlékünk marad, 
melyet soha el nem felejtünk. Drága halottunkat 2020. január 9-én, 
csütörtökön 15 órakor helyezzük örök nyugalomra, a Szent 
Miklós-hegyi római katolikus ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás 
a temetés előtt egy órával. Kérjük a végtisztességtevőket, hogy 
kegyeletüket pár szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

Hogy egy édesapa milyen drága kincs, 
csak az tudja, akinek már nincs. 
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, 
nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag. 
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, 
hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. 
De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy, 
utat mutatsz, mert szívünkben örökké itt maradsz. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. január 8-ára, 

PÉTER LÁSZLÓ 

halálának 9. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 
Szerettei – Csíkbánkfalva

285046




