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ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. 
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál.

Fájó szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, anyós, anyatárs, nagynéni, rokon, jó szomszéd,

SZAKÁCS RÓZA

szerető szíve életének 95., özvegységének 13. évében, 2019. novem-
ber 26-án hosszú, de türelemmel viselt betegség után megszűnt 
dobogni, és visszaadta lelkét a Teremtőjének. Drága halottunk földi 
maradványait 2019. november 28-án 11 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkszeredai Kalász negyedi temetőben. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkszereda
284504

Értesítjük a rokonokat, barátokat, ismerősöket és csapattársakat, 
hogy,

PUSKÁS LAJOS HUBA

hamvait 2019. november 27-én (ma) 14 órakor helyezik örök 
nyugalomra a németországi Celle temetőjében. Emlékezzünk rá 
kegyelettel.
284510

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 csendesen átölelt az Isten.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, 
hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, 
anyatárs, sógornő, rokon, szomszéd és jó barát,

BARABÁS MÁRIA MAGDOLNA
szül. Szopos

életének 61., házasságának 41. évében hosszas és türelemmel viselt 
betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi 
maradványait november 27-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi temetőbe. Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt másfél órával fogadunk. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíktaploca
284483

Fájó szívvel emlékezünk 2011. november 27-ére,

ID. BARTA ANDRÁS

halálának 8. évfordulóján.

Évente csak egyszer van halottak napja,
de naponta fáj, kinek halott az apja.
Azon gondolkozom, nem fogtam a kezét,
mikor kiadta utolsó leheletét.
Hiába tudom, hogy ott akartam lenni,
elkéstem, neki előbb el kellett menni.
Addig szeresd te is, amíg még teheted,
mert ha már késő lesz, hiába keresed.
Mintha csak most mondta volna, hogy „szeretlek”,
én pedig, míg élek, sohasem feledlek.
Akárhány határ is válasszon el tőle,
mi még találkozunk kint a temetőben!

Bánatos felesége, 13 gyermeke, 19 unokája – Székelyudvarhely
284501

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, 2009. november 27-ére,

KOVÁCS ILONA
szül. Trinfa

halálának 10. évfordulóján.

Imádtad családod, mindenkit szerettél,
az volt boldogságod, ha örömet szereztél.
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,
annyira féltettünk, de legyőzött a halál.

Bánatos férje, gyermekei, menyei, unokái Milán és Nóra 
– Székelyudvarhely

284437

Fájó szívvel emlékezünk 2016. november 27-ére 

ID. RÁCZ DÉNES (ÖCSI)

halálának 3. évfordulóján.

Úgy mentél el tőlünk, mint ősznek virága,
sírba szállt veled szívünk boldogsága.
Nélküled az élet üres és sivár, hiába díszíti sírodat virág,
könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük, fájó szívvel csak rád 
emlékezünk.

Szerettei – Felsőboldogfalva
284445

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

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 27-ére, 

BÍRÓ ELVIRA
szül. Bartó

halálának 4. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerettei – Csíkmadaras
284496

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága édesanyánk

ÖZV. PÁLL GYÖRGYNÉ
szül. Dobos Anna

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, segítsé-
get nyújtottak és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család – Csíkdánfalva
284505

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen drága halottunk,

CSEDŐ FERENCZ

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak, valamint koszorú megváltásként pénzt 
adományoztak.

A gyászoló család – Csíkszereda
284511

Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
találd meg odafent az örök boldogságot.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk,

GYÖRPÁL ILDI
szül. Udvari

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise november 
28-án, csütörtökön reggel 7.30 órakor lesz a csíkszeredai Szent Ágos-
ton templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Csíkszereda
284497

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

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




