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ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

„Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt és az 
is marad, mert aki szeretettei szívében él, nem hal 
meg, csak távol van.” 
Szent Ágoston

Fájdalommal, ugyanakkor Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy

CSEDŐ JÁNOS ANTAL
életének 80., házasságának 55. évében, váratlanul, 
2021. március 27-én visszatért Teremtőjéhez.
Temetése a járványügyi előírások miatt zártkörű.
Lelki üdvéért az engesztelő szentmise a temetés után, 
2021. március 30-án 15 órakor lesz a csíktaplocai templomban.
Nyugodjon békességben! Emlékét örökre szívünkben őrizzük.

Gyászoló szerettei 

„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, 
Melyet türelemmel viseltél magadban. 
Hiányod elviselni nagyon nehéz,
Örökre megtart szívünkben az emlékezés.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratá-
ban megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, testvér, após, sógor, koma, rokon, 
barát és jó ismerős, 

id. DARÓ LAJOS 
életének 62., házasságának 38. évében, 2021. március 25-én 17 óra-
kor, rövid szenvedés után visszatért Teremtőjéhez. 
Temetése 2021. március 29-én 10 órakor lesz a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából a helyi temetőbe. Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége, 
lánya, veje, unokái, valamint a nagyszámú rokonság. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család

Egy váratlan percben életed véget ért, 
hosszú útra mentél, búcsút nem intettél. 
Elhagytad a házat, s akiket szerettél, 
legyen áldott a föld, ahová megpihenni tértél. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. március 28-ára 

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

Szerettei - Csíkszentlélek
291570

Felidézzük szeretetét, hangját, arcát és mosolyát. 
Könnyes szemmel, fájó szívvel őrizzük emlékét 
egy életen át. 

Fájó szívvel emlékezünk 2001. március 31-ére 

TÖRÖK DÉNES FERENCZ 
halálának 20. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 2021. március 30-án 18 órakor lesz a 
csíksomlyói Kegytemplomban. 

Szerettei - Csíksomlyó
291608

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, 

özv. KÉZDI ANTALNÉ 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és fájdal-
munkban osztoztak. 

A gyászoló család
291619

Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni, nem igaz, hogy 
el lehet feledni. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett! 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. március 29-ére 

id. HALUNGA PÉTER 
halálának 5. évfordulóján. 

Szerettei - Székelyudvarhely
291588

Az ő szíve pihen, a miénk pedig vérzik, a fájdalmat 
csak az élők érzik. Nem az a fájdalom, melytől 
könnyes lesz a szem, hanem amelyet a szívünkben 
hordunk egy életen át csendesen. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2008. 
március 28-ára 

KIS ÁRONNÉ, szül. György Margit 
halálának 13. évfordulóján. 

Szerettei – Székelyudvarhely
291609

„Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
míg élünk, szeretjük s nem feledjük őket.” 

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, 

KÖNCZEI ISTVÁNRA 
halálának 21. évfordulóján
és 

KÖNCZEI MÁRIÁRA,
szül. Kánya
halálának 16. évfordulóján. 
Drága emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Lányuk és családja - Csíkkozmás
291594

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert 
összeköt minket az örök szeretet. Jézusom, te adtál 
erőt minden szenvedésben, adj örök nyugodalmat 
lelkének a mennyben! Édes jó Istenünk, öleld át he-
lyettünk, mert egyedül te tudod, mennyire szerettük. 

Fájó szívvel emlékezünk 2020. április 4-ére 

id. DEMETER BÉLÁNÉ, 
szül. Abos Katalin 
halálának első évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2021. március 29-én 18 órakor lesz a borzsovai templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szeretteik - Csíkborzsova, Csíkszereda
291613

Nem múlhat az idő emlékeik nélkül, 
mert kiket szerettünk, emlékük soha el nem évül. 

Fájó szívvel emlékezünk szüleink, 

id. FANCSALI BÁLINT 
(1911-1988) 
halálának 33., valamint neje, 

id. FANCSALI VIKTÓRIA, 
szül. Pakot (1912-1997) 
halálának 24. évfordulóján 
és fi uk, 

FANCSALI ANTAL-TIKÓ 
(1937-1989) 
halálának 32. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, szenteljenek egy percet 
emléküknek! 

Szeretteik - Székelyudvarhely, Farkaslaka
291591

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 
Juhász Gyula 

Fájó szívvel emlékezünk 2019. március 28-ára 

LÁZÁR ILONA 
halálának 2. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Székelyudvarhely, Isaszeg (Magyarország)
291611

Kimegyek a temetőbe, könnyem pereg le egy kőre. 
Ez a kő nem fed mást, mint egy kedves Édesapát! 
Nehéz itt, e helyen megállni, jobb volna ilyenkor 
meghalni. Hisz nem szól már az Édesapa, kinek 
kincs volt minden szava. Óvott, védett minden 
bajtól, de leginkább a hazug szótól! Ám egy tavaszi 
reggelen elment tőlünk hirtelen. Elment oda, hol 
angyalok vezetik, hol az Úr Jézus karjai őrzik! 
Ha még egyszer láthatnám, átölelném és elmondanám: 
Tiszta szívből, örökké szeretlek, drága Édesapám! 

Fájó szívvel emlékezünk 

id. OLTI DONÁT 
nyugalmazott vasutas 
halálának 10. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyermekei és azok családjai - Csíkmadaras, Madéfalva
291617

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 
Juhász Gyula

Fájó szívvel emlékezünk 2013. május 18-ára

MÁRTON JÓZSEFNÉ, 
szül. Fazakas Julianna 
halálának 8., valamint 2014. március 28-ára 

MÁRTON JÓZSEF 
halálának 7. évfordulóján. 
„Úgy mentetek el tőlünk, mint tavasznak virága, sírba szállt veletek 
szívünk boldogsága. Nélkületek az élet üres és sivár, hiába díszíti 
sírotokat virág, könnyes szemmel már csak a virágokat nézzük, fájó 
szívvel csak rátok emlékezünk.” 

Öt gyermekük, 7 unokájuk és 14 dédunokájuk 
- Lövéte, Székelyudvarhely, Tusnádfürdő

291612

„Valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én 
tüzemnél egy új csillagot” 
Kányádi Sándor

Szomorú szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szerető testvér, édesanya, nagymama, dédanya, rokon, 
szomszéd és barát,

özv. SZABÓ SÁNDORNÉ,
szül. Szabó Margit
életének 93., özvegységének 28. évében, 
2021. március 26-án elhunyt.
Drága halottunkat 2021. március 30-án 14 órától helyezzük örök 
nyugalomra a homoródalmási unitárius temetőben.
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei

„Én Istenem, az idő hogy szalad! 
Ma még vagyunk, holnap már nem leszünk, 
Múlt és emlék: minden elmarad” 

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, rokon, szomszéd és jó ismerős, 

MOLNÁR CSABA 
szerető szíve életének 79. évében, 2021. március 26-án megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat 2021. március 31-én 10 órakor kísérjük 
utolsó útjára a csíkszeredai Szentlélek utcai ravatalozóból a helyi 
temetőbe. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fele-
ség, édesanya, nagymama, testvér,

HADHÁZI EMESE
tanítónő
2021. március 27-én, életének 79. évében, türe-
lemmel viselt, súlyos betegségben otthonában 
elhunyt. Drága halottunkat 2021. március 30-án 14 órakor 
a székelyudvarhelyi unitárius temetőben kísérjük utolsó útjára.
Emlékét szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, 
Élettárs, Nagymama, Testvér, Nagynéni,

SZÁSZ ILONA, szül. Simon
2021. március 26-án, életének 73. évében távozott közülünk. 
Felejthetetlen halottunk búcsúztatását a Kalász negyedi temetőben 
2021. március 30-án tartjuk 15 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

ELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

Holnapután
eredményt hoz!

apro@szekelyhon.ro
www.hirdetes.szekelyhon.ro




