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Öleld át Istenem, s fogadd kegyelmedbe, 
mert hozzád költözött, az örök békességbe. 

Mély fájdalommal, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk,hogy a szeretett édesapa, nagytata, déditata, após, rokon 
és jó szomszéd, 

ID. FERENCZ ANDRÁS 

életének 93., özvegységének 4. évében, 2019. november 11-én 
csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 
2019. november 13-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentkirályi temető ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 

A gyászoló család – Csíkszentkirály
284248

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 
szívünk örökké őrzi emlékedet. 

Fájó szívvel emlékezünk 

JÁNOS ANTAL 

halálának 10. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
284239

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, testvér, após, rokon, 
szomszéd és jó barát,

KOSZA JÁNOS

életének 73-ik, özvegységének 7-ik évében rövid szenvedés után 
2019. november 11-én szerető szíve megszünt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 2019. november 13-án, 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkdánfalvi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

A gyászoló család – Csíkdánfalva

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk,

ID. ALBERT MÁRTON 

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

Gyászoló család
284247

Soha el nem múló szeretettel és szívünk örök 
fájdalmával emlékezünk 2016. november 12-ére,

JAKABFFY JOLÁN 
szül. Lörincz

halálának 3. évfordulóján. 

Úgy mentél el tőlünk, hogy búcsút nem mondtál, 
szeretnénk, ha itt lennél, mert a miénk voltál. 
Egy váratlan percben életed véget ért, búcsút nem intettél. 
Elhagytad a házat és minket, kiket úgy szerettél. 
Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
amíg csak élünk, velünk lesz drága emléked!

Szerettei – Fiatfalva, Székelyudvarhely, Varság
284209

Élni akartál, de jött a sors, a kegyetlen halál. 

Szomorú szívvel jelentjük, hogy a jó férj, édesapa, 
nagytata, és nagyszámú rokonságunk tagja, 

GERGELY JÁNOS 

életének 66., házasságának 41. évében 2019. november 10-én 
elhunyt. Temetése 2019. november 13-án szerdán 10 órakor lesz 
a csíkszentmártoni ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek. 

Szerettei – Csíkszentmárton
284235

Volt egy hang, egy mosolygós arc, 
életed munka volt és harc. 
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, 
elváltál azoktól, akiket szerettél. 
Amikor már nem bírtad, mert nagyon fájt minden, 
akkor csöndesen átölelt az Isten. 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, nagynéni, 
sógorasszony, rokon és jó szomszéd, 

ÖZV. SALAMON JÓZSEFNÉ 
szül. Csutak Erzsébet 

szerető szíve életének 88., özvegységének 16. évében 
2019. november 9-én 16.30 órakor megszűnt dobogni. 
Drága halottunkat 2019. november 12-én 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a göröcsfalvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Nyugodjon békességben, 
az Úr Jézus szent nevében! 

A gyászoló család – Göröcsfalva
284238

Fájó szívvel emlékezünk 
2004. november 12-ére,

INCZE FERENC

halálának 15. évfordulóján. 

Bús temető csendes susogása, 
oda megyünk hozzád, az maradt csak hátra. 
Jóságos szíved pihen a föld alatt, 
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat! 

Bánatos felesége, lánya, fia és családja – Ége
284229

Csillag volt, mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökre ott marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 14-ére, 

IFJ. SÁNTA ISTVÁN 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise november 
14-én 18 órakor lesz a csíkzsögödi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
284245

November volt, mikor életed véget ért, 
bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. 
Egy jaj szó, nem sok, annyit sem mondtál, 
csak elmentél a halál hosszú útján. 
Egy mécses lángja lobban most a szélben, 
így emlékezünk rá minden évben. 
Tegyük össze kezünk gyertyák fénye mellett, 
kérjünk nyugalmat neki, s békességet. 
Emlékezzünk rá örök szeretettel, 
mert emléke bennünk él, most és mindörökre. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 12-ére, 

ANTAL IMRE 

halálának 2. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet lelki nyugalmáért. Nyugodjon békében! 

Szerettei – Csíkmadaras
284240

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése M
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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ötöt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tízezer

személy olvassa




