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A magyarországi Honvédkórház munkaközössége őszinte részvétét 
fejezi ki a gyászoló családnak, 

MÁTÉ GYÖRGY

elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében!
285864

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
halottunk,

ÖZV. JAKÓCS JÁNOSNÉ, szül. Csiki Berta

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

A gyászoló család – Zetelaka
285788

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk,
Sok meleg szó, melyet felidézve könnyes lesz szemünk,
Milliónyi mosoly, mit szereztél nekünk,
Köszönjük, hogy itt voltál velünk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, 
após, apatárs, rokon, barát és szomszéd,

CSÁSZÁR ZOLTÁN

az Elektromaros volt dolgozója, és a December 21 Marosvásárhely 
Mártírváros Egyesület alapító elnöke 2020. február 15-én, 
életének 77. évében, hosszas betegség után megpihent. 
Temetése kedden, február 18-án, 15 órától a Jeddi úti temetőben lesz.

Búcsúzik tőle lánya, Tünde, és fia, Zoltán, családjukkal együtt.

Emlékét örökké megőrizzük.

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged.

Fájó szívvel emlékezünk 2020. január 3-ra,

DOMOKOS ISTVÁN

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. február 
18-án 17 órakor lesz a csobotfalvi Betlehem-kápolnában. Emléked 
legyen áldott, nyugalmad csendes!

A gyászoló család – Csíksomlyó

,,Megértem nagyon sok szenvedést,
öröm és bánat is volt benne nem kevés.
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szerető szívvel itthagylak titeket
szívetekben ti is őrizzetek.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, dédmama, 
sógornő, rokon, szomszéd és jó ismerős,

ÖZV. DOMOKOS ILONA
szül. Urszuly 

életének 96., özvegységének 39. évében, 2020. február 14-én rövid 
szenvedés után elhunyt. Temetése 2020. február 18-án, délután 14 
órakor lesz az újtusnádi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. 

A gyászoló család

Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örökre megmaradt 
emlékeket és az örök szeretetteket.

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk,

BARTIS ZOLTÁN

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
február 17-én 17 órakor lesz megtartva csíkszentkirály-poklondfalvi 
kápolnában.

Édesanyja és testvérei – Csíkszentkirály
285740

Fájó szívvel emlékezünk 1990. február 15-ére, 

BIRÓ ÁRPÁD 
– pék –

halálának 30. évfordulóján.
Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, az maradt csak 
hátra. Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könny-
csepp nyugtassa álmodat.

Felesége, fia, menye, leánya, veje, unokái és dédunokája – Zetelaka
285833

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat 
nem zavarja semmi. Úgy volnál jó, ahogy voltál, 
bárcsak lennél, bárcsak volnál.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. február 15-ére 

LEONHARDT JÁNOS (HANZI)

halálának 2. évfordulóján.
Szerettei – Székelyudvarhely

285850

Fájó szívvel emlékezünk 2015. február 17-ére

MOLNÁR KÁROLYNÉ
szül. Orbán Anna

halálának 5. évfordulóján. Az idő elszállhat, 
múlhatnak az évek, míg élünk, velünk lesz drága emléked. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Székelyudvarhely
285851

Fájó szívvel emlékezünk 2010. február 17-ére, id. 

BÁLINT LAJOS

halálának 10. évfordulóján.
A mélybe csak a tested merült el, csak ő tűnt el
a föld alatt, de lényed lényege ezerfelé szóródva is köztünk maradt.

Gyerekei és családjaik – Székelyudvarhely, Homoródkeményfalva
285856

Bennünk él egy arc és egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki, soha el nem vehet.

Fájó szívvel emlékezünk 2013. február 17-ére

ID. VAJNA LAJOS

halálának 7. évfordulóján.
Szerettei – Székelyudvarhely

285859

„Küzdöttél, de már nem lehetett, csend ölel át
és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)

Fájó szívvel emlékezünk 2009. február 17-ére, 
életünk legszomorúbb napjára,

MÁTYÁS RÓZÁLIA

halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Leánya és családja – Székelyudvarhely
285863

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

Fájó szívvel emlékezünk 2016. február 16-ára,

GERGELY JAKABNÉ, szül. Cseke Rozália

halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. február 
17-én, ma 18 órakor lesz a csíkkozmási templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíkkozmás
285861

A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. 
A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár 
inspirál. (William George Ward)

Fájó szívvel emlékezünk 2018. február 17-ére,

KORODI ANA

tanárnő halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!

Gyászoló szerettei
285832

Mintha most lett volna, pedig már 5 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 érte egy imát.

Fájó szívvel emlékezünk 2015. február 17-ére,

PÉTER MÓZES

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

Szerető családja – Székelyudvarhely
285784

„Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél.
Istennek országa lett a Te hazád,
nyugodj békében drága édesanyám.”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó édesanya, nagyma-
ma, dédnagymama, testvér, anyós, sógornő, rokon, szomszéd, és jó 
ismerős,

ÖZV. ÜLKEI ANDRÁSNÉ
szül. Szabó Juliánna

életének 85., özvegységének 10. évében, 2020. február 14-én hosszas 
betegség után csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2020. február 17-én, du. 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. Kérjük a vég-
tisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
285865

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS MAROSSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába 
szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak 
bennünk csöndesen.” (Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleink,

KOVÁCS EMMA (EMMUSKA)
halálának 11. évfordulóján valamint

KOVÁCS ERNŐ

halálának 2. évfordulóján. Lelkükért az engeszte-
lő szentmise február 18-án, kedden reggel 7 óra-
kor lesz megtartva a Szent Kereszt templomban. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Lányaik és családjaik – Csíkszereda
285834




