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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

ID. FALUDI JÁNOSNÉ
szül. Simó Marcella

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

A gyászoló család – Felsőboldogfalva
282469

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

ANDRÁS BENEDEK 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
és mély gyászunkban együttéreztek. 

A gyászoló család – Csíkszentkirály
282493

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratával tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, hogy a drága jó feleség, édesanya, 
nagymama, rokon és jó szomszéd,

MIHÁLY MÁRTA
szül. Csulak

életének 73., házasságának 47. évében tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2019. augusztus 16-án 
de. 10 órakor, a gyászmise bemutatása után helyezzük örök 
nyugalomra a kalász-negyedi temetőben. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott.

A gyászoló család – Csíkszereda
282492

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

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy a drága 
jó férj, édesapa, após, nagytata, dédnagyapa, testvér, apatárs, 
nagybácsi, rokon, jó szomszéd és barát, 

CSISZÉR LAJOS
– nyugalmazott tanár –

életének 86., özvegységének 17. évében, rövid szenvedés után 2019. 
augusztus 10-én szerető szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait 2019. augusztus 14-én, szerdán 15 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíkszeredai állomás melletti régi temető 
ravatalozójából, a római katolikus egyház szertartása szerint. 
Fájó szívvel búcsúzunk Tőled! Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
1 órával fogadunk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család
282475

Pihenj, pihenj a csendes hant alatt,
adja meg a túlvilág azt, amivel az élet adós
maradt! Mikor a jó Isten magához szólított,
kik téged szerettünk, mindenki zokogott.
Két kezed munkáját mindenütt látjuk,
áldott szép emléked szívünkbe zárjuk.
Hisszük és reméljük, hogy jó helyre mentél,
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 14-ére,

DERZSI JÓZSEF

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

Szerettei – Székelyudvarhely, Csíkszereda
282487

Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp,
Telő hold fényénél fájdalmas emlékek.
Kérlek, kisfi am, nyújtsd felém a kezed,
Csak még egyszer halljam dobogó szíved.
Csendes a temető, nem jön felelet,
Arcomat mossák a keserű könnyek.
Hideg sírköveden kezem pihentetem,
Itt vagyok gyermekem, rád emlékezem.

Fájdalommal emlékezünk 2009. augusztus 13-ára,

CZERJÁK IBOLYA

halálának 10. évfordulóján.

Édesanyja és testvérei – Székelyudvarhely
282491

Hiába múlik el az élet, az emlékek örökké élnek,
s amíg élünk, őrizzük őket.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. augusztus 14-ére,

KOVÁCS ANDRÁS

halálának 2. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel!

Szerettei – Csíkszereda
282447

Fájó szívvel emlékezünk 2018. augusztus 10-ére,

ID. INCZE DOMOKOS

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
augusztus 16-án, péntek este 7 órától lesz a Milleniumi-templomban. 
Emléked szívünkben örökké élni fog. Nyugodjál békében! 

Csíkszereda
282448

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK
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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ötöt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tízezer

személy olvassa

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK




