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

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, 
rokon, szomszéd és jó barát,

ANTAL DÉNES
szobafestő

szerető szíve életének 87., házasságának 55. évében 
2018. szeptember 4-én megszűnt dobogni. Temetése 2018. 
szeptember 7-én 14 órától lesz a csíkszentmiklósi temető 
ravatalozójából. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!  
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

A gyászoló család
274738

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk 

PRÉDA ANTAL ATTILÁRA,

aki 2018. június 5-én távozott közülünk. 

A megemlékező szentmise szeptember 7-én 19 órakor lesz 
megtartva a Szent Ágoston-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Özvegye
274673

Megköszönjük mindazoknak, 
akik részt vettek 

BÍRÓ ATTILA 

temetésén, együttéreztek velünk a legnehezebb órákban, 
napokban. 

A gyászoló család
274740

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

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. március 6-ára, 

RÁCZ ERZSÉBET 
szül. Balázs 

halálának 6. hónapján. 

A megemlékező szentmise egy későbbi időpontban lesz. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
2 7 4 7 1 2

Hiába borul Rád a temető csendje, 
Szívünkben élni fogsz mindörökre. 
A halál nem jelent feledést és véget, 
amíg élnek azok, akik szerettek Téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 

CSILLAG IMRE 
(Virág) 

halálának 25. évfordulóján. 

Az engesztelő szentmise szeptember 11-én, a hidegségi Szent 
Imre-templomban este 18 órától lesz. 

Szerettei
274733

Két éve már, hogy minket örökre itt hagytál, 
drága emlékeddel örökre szívünkbe maradtál. 
Bármilyen csodás is e világi élet, 
pótolni nem tudna soha senki téged. 
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, 
halálod, míg élünk, fájó emlék marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 

BIRTA ÁRPÁD 

halálának 2. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise szeptember 8-án
18 órától lesz a csíkdelnei Úr-kápolnában. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
274747
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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ö
töt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tíz
ezer

személy olvassa

 

Lapkihordóinkat eléri 
az alábbi telefonszámokon:

Ajnád – 0748–957336
Borzsova – 0752–759185
Csíkcsicsó – 0742–648396
Csíkpálfalva – 0743–068509
Csíkrákos – 0755–517482
Csomortán – 0743–912502
Dánfalva – 0751–328596
Delne – 0755–597933
Göröcsfalva – 0755–517482
Gyimesközéplok – 0751–376791
Gyimesfelsőlok – 0751–376791
Jenõfalva – 0747–635925
Karcfalva – 0743–343745
Madaras – 0753–017508,
0744–110841 
Madéfalva – 0745–925143
Szentdomokos – 0757–081196,
0741–498908
Szentmihály – 0746–389247
Szentmiklós – 0746–350229
Szenttamás – 0740–520597
Szépvíz – 0755–543038
Vacsárcsi – 0744–180521

Bánkfalva – 0755–460787
Csatószeg – 0726–517049
Csíkkozmás – 0747–104612
Csíkszentgyörgy – 0727–008044
Csíkszentimre – 0742–839204
Csíkszentkirály – 0728–186167 
Csíkszentlélek – 0753–436028
Csíkszentmárton – 0728–117141
Csíkszentsimon – 0749–853240 
Fitód – 0749–372801
Kászonfeltíz – 0720–926810
Kászonújfalu – 0732–215706
Lázárfalva – 0734–184946
Menaság – 0732–633241
Mindszent – 0749–622027
Újtusnád – 0724–592235
Verebes – 0266–334507

Felcsík Alcsík

HIRDESSEN
HELYBEN!

A KEGYELET temetkezési üzlet az elhunyt hozzátartozói 
gondjainak megoldásában teljes temetkezési 

szolgáltatásokat ajánl.

Mindezeket helyben intézheti a megyei kórház szomszédságában működő üzletünknél, 
munkanapokon 8–16, szombaton 8–13 óra között.

Cím: Csíkszereda, Dr. Dénes László utca 2. sz. n.;
Telefon: 0744–472196; 0744–541062; 0744–470231;

0266–372265 (8–16 óra között).

Teljes körű kegyeleti szolgáltatásainkkal próbáljuk megteremteni 
partnereink számára a fájdalmas veszteség, az elmúlás feldolgozását

és annak könnyebb elviselését.

Új szolgáltatás: hamvasztás

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




