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Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk, 

ID. SZŐCS TIBOR 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise december 14-én 
18 órakor lesz a csíktaplocai katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
284739

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
(Ézsaiás 43:1b) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

ÖZV. SZÉKELY SZABOLCSNÉ 
szül. Szécsi Margit 

életének 84. évében, 2019. december 10-én elhunyt. 
Földi maradványait 2019. december 12-én, csütörtökön délután 
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház
szertartása szerint, a székelykeresztúri timafalvi temetőben. 
Nyugalma legyen csendes, emléke szívünkben él. 

Szerettei – Székelyudvarhely
284795

Fájó szívvel emlékezünk október 31-ére, 

SZABÓ ROZÁLIA 
szül. Adorján 

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért a megemlékező szentmise 
december 13-án, pénteken 18 órakor lesz a csíkszeredai 
Szent Ágoston-templomban. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

Szerettei – Csíkszereda
284777

Hálás szívvel mondunk köszönetet a székelyudvarhelyi Kórház 
belgyógyászati osztályán Dr. Szöllősi Enikőnek és az egész 
munkaközösségnek, amiért szeretett hozzátartozónkat, 

PAP GYULÁT 

betegségében ápolták. 
A gyászoló család – Kobátfalva

284735

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, 
testvér, unokatestvér, sógor, barát, 

BÁLINT BARNA 

szerető szíve életének 42. évében, 2019. november 14-én tragikus 
körülmények között megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2019. december 13-án 11 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Kalász negyedi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Nyugodjon békében! 

A gyászoló család – Csíkszereda és környéke
284789

Fájó szívvel emlékezünk 2019. október 28-ára, 
drága halottunk, 

ANTALKA SÁNDOR 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. december 
13-án, pénteken 18 órakor lesz a Millenniumi-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda
284768

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

PAP GYULA 

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

A gyászoló család – Kobátfalva
284734

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

ÖZV. BENKŐ JÓZSEFNÉ 
szül. Jakab Juliánna 

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

A gyászoló család – Székelyudvarhely
284717

Kövesse térségünk híreit
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!

Számunkra Te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok. 
Drága jó szívét, két dolgos kezét, áldd meg Atyánk 
s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesapánk.

Megállt egy fáradt szív, mely értünk dobogott, 
megpihent két dolgos kéz, mely értünk dolgozott. 
Elment tőlünk, mint lenyugvó nap, 
de szívünkben él és örökké ottmarad.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, 
rokon, szomszéd és jó ismerős,

AMBRUS JÁNOS
nyugalmazott biztosítási felügyelő

életének 89., házasságának 59. évében, 2019. december 8-án 
csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2019. december 13-án 
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 végtisztességtevőket, hogy kegyeletüket pár szál virággal róják le. 

A gyászoló család – Székelyudvarhely
284778

Ha valaki a jóságnak és a szeretetnek egy morzsáját, 
az igazságnak és a fénynek csak egy sugarát hozta a világba. 
Már nem élt hiába: életének megvolt az értelme.
(P. Alfred Delp) 

December 12-én 12 éve, 
hogy eltávozott szerettei köréből, 

KÖPEFALNAGY ISTVÁN. 

Szívünkben az örök szeretet fényével emlékezünk.

Nem lesz könnyebb idővel, mindössze annyi történik, 
hogy az ember (valamennyire) beletörődik. 
Soha nem szűnik meg hiányolni elveszett szerettünket.
(Jennifer Niven)
284793

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

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. december 13-ára, 

KELEMEN TAMÁSNÉ 
szül. Ferencz Gizella (Csobot) 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. december 13-án, pénteken reggel 6 órakor lesz a csíkcsicsói 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda, Csíkcsicsó
284792

Egy váratlan percben életed véget ért, 
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. 
Megállt egy fáradt szív, mely élni vágyott, 
pihen két áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Két keze munkáját mindenütt látjuk, 
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. 
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
találj odafent örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. december 13-ára 
a drága jó feleség, édesanya, 

KÁNYA ERZSÉBET 
szül. Páll 

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. december 13-án reggel 6 órakor lesz a csíkszentkirályi régi 
templomban. Akik ismerték és szerették gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerettei: férje és lánya – Csíkszentkirály
284738

Elment csendesen, zajtalan, 
mosolygós arca némán hallgatag. 
Elmúlt, sivár, üres lett helye, 
az élet derűje is elszállott vele. 
Utána sóhaj, égő könny fakad, 
mint árny csupán az emléke maradt. 

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

PÉTERFI ERZSÉBET 

halálának 6. hetén. Az érte mondott szentmise december 17-én este 
6 órakor lesz a Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszereda
284580

Örökre velünk maradsz, őrizzük mosolyodat!
(Edda) 

Fájó szívvel emlékezünk 
2015. december 12-ére, 

LADÓ KÁROLY 

halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2019. december 13-án, pénteken reggel 6 órakor lesz 
a Szent Ágoston-templomban. Emlékét szívünkben őrizzük! 

Szerettei – Csíkszereda
284781

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK

Előfizetésért hívja szerkesztőségünket!

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




