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Nem tudunk mi érted már csak annyit tenni, 
sírodra virágot s egy szál gyertyát vinni, 
s összekulcsolt kézzel érted imádkozni. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. február 11-ére, 

SÓFALVI GYÖRGY 

halálának 4. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. február 27-én reggel 7. 30 órakor lesz a csíksomlyói 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető hozzátartozói – Csíkszentimre
285734

Kegyelettel emlékezünk 2013. február 11-ére, 

KÓSA EMMA 

halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Madéfalva

285619

Fájó szívvel emlékezünk 2002. február 13-ára, 

FERENCZY ENDRE 

halálának 18. évfordulóján. Az engesztelő szentmise 2020. február 
13-án 18 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
285727

Te a jóságodat két marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál jónak és rossznak. 
Mindig egy célod volt, a családért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni. 
Oly szomorú nélküled élni, 
téged mindenütt hiába keresni. 
Téged várni, ki nem jön többé, 
szeretni foglak mindörökké. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2014. február 11-ére,

ÖZV. FORRÓ ETELKA 

halálának 6. évfordulóján. 
Szerető lánya és családja – Telekfalva

285753

Megkondult a fájó harangszó, 
könnyektől ázik egy gyászos koporsó. 
Küzdelmes élete véget ért, 
dolgos két keze pihenni tért. 

Szívem mély fájdalmával tudatom, hogy a drága jó férj, testvér, 
rokon és jó ismerős, 

MÁTÉ GYÖRGY
született Gyergyóújfaluban, volt gépkocsivezető 

életének 76., házasságának 50. évében hosszas, súlyos betegség 
után 2020. február 8-án csendesen elhunyt. Temetése 2020. február 
12-én, szerdán 11 órakor lesz a csíkszeredai Szentlélek utcai 
temetőben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Nyugodjon békességben az Úr Jézus szent nevében. 
Imádkozó lelki üdvösségéért 2020. február 11-én 16 órakor lesz 
a Szent József kápolnában. 

Bánatos özvegye Máté Julianna (Juci) – Csíkszereda
285750

Minden évben eljön az a nap, 
mely számunkra fájó emlék marad. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafönt örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 2015. február 11-ére,

KOVÁCS MIKLÓS 

halálának 5. évfordulóján. 
Testvére Magdi és családja – Székelyudvarhely

285719

Életünk végén csak a szeretetet visszük magunkkal.

Fájó szívvel emlékezünk, 

BORSOS LÁSZLÓ-ATTILA
(Öcsi)
közgazdász

halálának 15. évfordulóján. A megemlékező szentmise február 12-én 
reggel 7 órakor lesz a csíkszeredai Szent Kereszt-templomban. 

Szerettei – Csíkszereda
285716

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. 

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk 2017. február 11-ére, 

VAJDA SÁNDOR 

halálának 3. évfordulóján. 
Szerető családja – Székelyudvarhely

285752

Felidézni hangját, arcát és mosolyát, 
könnyes szemmel szeretni egy életen át. 
Elfogadni az élet kegyetlen igazát, 
de remélni, hogy találkozunk majd odaát. 

Fájó szívvel emlékezünk, 

TÖRÖK TAMÁS 

halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda

285731

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

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó édesanya, nagymama, 
dédnagymama, anyós, testvér, sógorasszony, rokon, szomszéd, 
jó barát és ismerős, 

ÖZV. NAGY FERENCNÉ
szül. András Veronika

életének 81., özvegységének 24. évében, 2020. február 9-én hosszas 
betegség után csendesen elhunyt. Őrizzétek szívetekben halványuló 
mosolyom, s csak a jóra emlékezzetek, ha rám gondoltok. 
Drága halottunkat 2020. február 12-én délután 3 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, 
a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család – Székelyudvarhely

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 drága jó feleség, 
testvér, sógorasszony, nagynéni, keresztszülő és jó szomszéd,

MIKLÓS JÁNOSNÉ
szül. Gyergyai Etelka

életének 68. boldog házasságának 46. évében, 2020. február 9-én 
23 órakor szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2020. február 12-én, de. 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a szentmise bemutatása után a csíkszentsimoni temető 
ravatalozójából. Drága jó feleségem! Egy dolgos, munkás élet után, 
örök pihenőre tértél. Értem hozott áldozataidért, szeretetedért most 
a búcsú pillanatában könnyes szemmel mondok köszönetet, 
önfeláldozó életed legszentebb emlékem marad. 
Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében.

A gyászoló család – Csíkszentsimon

Fájó szívvel emlékezünk 2010. február 11-ére,

VASS ISTVÁN 

halálának 10. évfordulóján. 

Minden virág beszél, amit a sírodra teszünk, 
minden virág mondja, mennyire szeretünk. 
Nincs már holnap, ennyi volt az élet, 
sirassatok csendben, szívetekben élek. 

Szerettei – Székelyudvarhely
285758

Örökre megpihent dolgos két keze, amellyel egész életén keresztül 
fáradhatatlanul munkálkodott szeretteiért. Te, aki nagyon szerettél 
élni a családod körében, itt hagytál bennünket.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága 
jó édesapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd és jó 
barát, 

SIMÓ LAJOS 

életének 70., özvegységének 3. évében, 2020. február 9-én, rövid 
betegség után csendesen elhunyt. Lehanyatlottak munkás kezei, 
megszűnt dobogni szerető szíve, felejthetetlen emléke szívünkben 
örökké élni fog. Temetése 2020. február 11-én, kedden, délután 3 
órakor lesz a református egyház szertartása szerint, a belvárosi 
református ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítást a temetési szertartás 
kezdete előtt egy órával fogadunk. Az egyház kérésére koszorú 
helyett szálas virággal emlékezzünk meg az elhunytról. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285746

Nem vársz minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben 
Érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk s nem felejtünk Téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 2001. február 11-ére, 

IFJ. JAKAB JÓZSEF
(Tóni)

halálának 19. évfordulóján. Örök álma fölött őrködjön a soha el nem 
múló szeretet. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerető családja, szülei és testvére
285732

Küzdöttem, míg éltem,
családomért mindent megtettem, 
az ég áldjon meg érte. 

Fájdalommal emlékezünk 2015. február 11-ére,

VAS ZAKARIÁS 

halálának 5. évfordulóján. 
Szerettei – Székelydálya, Szentegyháza

285654

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 
2018. február 11-ére,

ID. SZTOJKA JÁNOS 

halálának 2. évfordulóján. 
Szerető családja – Székelyudvarhely, Farkaslaka

285735

„... akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, 
hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.”
(Róm 8.28)

KOPACZ ISTVÁN 
nyugalmazott tanár 

eltávozott az örök hazába megalkuvást nem ismerő, hosszú 
imádságos élet után, Isten akaratát elfogadva. Utolsó útjára 
2020. február 12-én 12 órakor kísérjük a csíkszeredai római katolikus 
temetőbe (vonatállomás mellett). Részvétnyilvánítás 30 perccel 
a temetés előtt. A szerető Atya fogadja karjaiba!
285748

Fájó szívvel emlékezünk 2019. február 9-ére, 

ID. BIRÓ ANDRÁS 

halálának első évfordulóján. A megemlékező 
szentmise 2020. február 11-én, ma 17 órakor lesz a 
csíkszentsimoni templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszentsimon
285736
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