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„Örök hiánynak maradni örök jelenvalónak” 
(Kányádi Sándor) 

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, 
édesanya, nagymama, testvér, anyós, rokon, szomszéd és barát, 

Lászlófy Juliánna

 életének 77. évében 2017. július 14-én hosszas, de türelemmel viselt betegség 
után elhunyt. Temetése 2017. július 18-án, 17 órakor lesz Csíkszeredában, 
a Kalász negyedi temetőben. Részvétnyilvánítást egy órával a temetés előtt 

fogadunk. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísé-
rik, és mély gyászunkban osztoznak. Emléke örökké szívünkben él! 

A gyászoló család  (263201)

Részvétnyilvánítás

Megrendülten értesültünk 
Lászlófy Pál István, az RMPSZ 
örökös tiszteletbeli elnökének 

felesége, 

Lászlófy Juliánna

 elhunytáról. Együttérzéssel 
osztozunk a család fájdalmában. 

Pihenése legyen csendes. 
Az RMPSZ Országos Elnöksége 
és az Apáczai Csere János 
Pedagógusok Háza munkaközössége  

(263183)

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

drága halottunk, 

Molnár József 

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

és fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család – Csíkszereda  (263122)

Istennek köszönjük, hogy a minék voltál, és az is maradsz, 
mert aki szeretettel szívünkben tovább él, nem hal meg, csak távol van.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, 
após, rokon, koma és jó szomszéd,

id. Karda Attila

szerető szíve életének 58. évében türelemmel viselt szenvedés után, 
2017. július 16-án megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait

 2017. július 18-án reggel 9 órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentdomokosi temetőbe. 

A gyászoló család

Téged elfeledni soha nem lehet, 
Csak meg kell tanulnunk 

élni nélküled. 
Az idő sem gyógyítja sebeinket, 

Mert te igazán 
szerettél bennünket. 

Szomorú szívvel emlékezünk 
2009. július 15-ére, 

Balázs János 

halálának 8. évfordulóján. 
A megemlékező szentmise 
július 18-án 18 órakor lesz 

a zsögödi templomban. 
Nyugodjál csendesen! 

Gyászoló szerettei – Csíkszereda, 
Zsögöd (263186)

Nélküled üres lett a házunk, 
még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. 
Nem halljuk már hangod, nem simogat kezed, 
Nem mosolyog arcod. Nem mondtál semmit, 

csak csendesen elmentél a halál hosszú útján. 
Ő már ott van, ahol nincs fájdalom.

 Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
2017. június 4-ére, a szerető férjre, gondviselő édesapára, 

apósra és nagytatára, 

Both B. András 

halálának 6. hetén. Az engesztelő szentmise 
2017. július 18-án, reggel 7 órától lesz a csíkcsicsói templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló szerettei– Csíkcsicsó (263161)

Oly kedves voltál szívünknek, 
De egy nap elhívtak a fények. 

Megmaradt a keserű bánat és a fájdalom, 
Keserves könnycsepp csordul le arcunkon. 

Az emléked szívünkben él, 
Míg élünk, téged soha el nem feledünk. 
Tovább élsz itt legbelül a szívünkben, 

Ez elkísér egész életünkben. 

Fájó szívvel emlékezünk

Sárig Csaba 

halálának 22. évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 

Szerető két lánytestvére és azok családja  (263191)

„Küzdöttél, de már nem lehet. 
A csend ölel át és a szeretet. 

Csak az hal meg, akit elfelejtenek. 
Örökké él, akit nagyon szerettek.” 

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

Molnár Margit 
szül. Kedves 

szerető szíve életének 57., házasságának 39. évében 
türelemmel viselt betegség után 2017. július 14-én megszűnt dobogni. 

Drága halottunk földi maradványait 2017. július 18-án 9 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszenttamási ravatalozóból a helyi temetőbe. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!  (263199)

Van fájdalom, 
mely a földön maradt, 

Van szeretet, 
mely síron túl is ugyanaz. 
Van élet a léleknek odaát, 

Van, hová küldeni érted egy imát. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Biró István 
(Pista bácsi) 

halálának 22. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! 
Szerettei  (263181)

„Elcsitult a szívem, többé már nem dobog
Itthagyta a lelkem a földi világot.

De odafenn a mennyben is rátok gondolok,
Az angyalkák vigyáznak reám, és
Néktek leragyognak a csillagok.”

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, 

anyatárs, testvér, rokon és szomszéd, 

özv. Márton Terézia 
szül. Czikó Terézia

életének 66., özvegységének 6. évében 
2017. július 15-én rövid, de türelemmel viselt betegség után elhunyt. 

Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik, 
a halál fájdalmát csak az élők érzik. 

Hiába hordjuk sírodra a virágot, 
eltemettük veled az egész világot. 

Elfelejteni téged nem lehet, 
csak megtanulni élni nélküled.

Drága halottunk földi maradványait 2017. július 17-én, 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a Szentlélek utcai ravatalozóból a helyi temetőbe.

Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! 
A gyászoló család

Csak az élet az, ami hamar elszalad, 
De kedves, szép emlékük örökre megmarad. 
Drága szüleink hiánya egy örökös fájdalom, 

Földi jóságukat kísérje mennyei jutalom. 

Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleinkre, 

Szőcs Szilveszter 
halálának 20. és 

Szőcs Erzsébet 

halálának 2. évfordulóján. Lelkük üdvéért a szentmiseáldozat 
2017. július 18-án 18 órakor lesz a csíkszentgyörgyi plébániatemplomban. 

Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Szerető lányaik és azok családja  (263092)

Hiányoztok! 

Fájó szívvel emlékezünk szüleink, 

dr. Szőke Adalbert
(Béla) 

halálának 5. és 
Szőke Lenuța

(Nuți) 

halálának 8. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2017. július 17-én 19 órakor 
lesz a Millenniumi-templomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Gyermekeik és azok családja  (263200)

Kövesse térségünk híreit
megújult hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Mindenkinek lehet igaza, de valóság csak egy van.

     

Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




