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MegemlékezésMegemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 15-ére, 

Péter József 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2017. augusztus 14-én 18 órakor lesz a csíkszentléleki templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei  (263918)

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, 
s akit szeretünk, azt nem feledjük el. 

(Shakespeare) 

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a csíkzsögödi 

Gál Imréné 
szül. Koncsag Anna 
halálának 15. és férje, 

Gál Imre 

halálának 38. évfordulóján. 
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Szeretteik  (263864)

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, 
míg a földön élünk, nem fogunk feledni. 

Kegyelettel emlékezünk 1977. augusztus 7-ére, 

Balla Imre 

halálának 40. évfordulóján. A megemlékező szentmise 
2017. augusztus 12-én, reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei  (263921)

Részvétnyilvánítás

Szomorúan értesültünk kollégánk, 

Nagy Endre 

elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. 
A Hargita Megyei Autófelügyelet (RAR) munkaközössége  (263891)

Téged elfelejteni soha nem lehet, 
Sajnos, meg kell tanulni élni nélküled. 

Csak az hal meg, akit elfelejtenek. 
Fájó szívünk fel-felzokog érted, 

Örökké szeretünk, nem feledünk téged. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 20-ára, 

Bálint Richárd

 halálának első évfordulóján. Elhunyt szerettünkért 
a megemlékező szentmise augusztus 11-én este 18.30 órakor lesz 

a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban. 
Gyászoló szerettei (263904)

Emlékezünk Rád örök szeretettel,
 Mert emléked bennünk él most és mindörökre. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Lőrincz Lajos 
szabómester 

halálának 10. évfordulóján. Nyugodjál békében! 
Lánya és családja  (263850)

Tizenhat éve, hogy nincs közöttünk ő, 
Azóta otthona neki a temető. 

Itt maradtunk nélküle, semmi sem olyan már, 
Éljük a napokat, de belül valami fáj. 

Szomorú szívvel emlékezünk 2001. augusztus 12-ére, 

Biró Lajos 

halálának 16. évfordulóján. 
Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékének! 

A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat! 
Szerettei – Csíkszereda  (263897)

Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, 
Fülünkben újra megcsendül a hangod. 
Könnyes szemmel nézünk fel az égre, 

Szeretünk mi téged most és mindörökre. 
Bár a szíved többé már nem dobog, 

Az emléked bennünk örökké élni fog! 

Fájó szívvel emlékezünk 2013. augusztus 14-ére, 

id. Kerekes Ferenc 

halálának 4. évfordulóján. Az évfordulós szentmise 
2017. augusztus 13-án, vasárnap reggel 9 órakor lesz a csíktaplocai templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei (263896)

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. 

Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. 
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 

hiányzol nekünk, soha nem feledünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. augusztus 11-ére,

 Szőcs István
 topográfus 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise
 2017. augusztus 13-án, vasárnap 9,30 órától lesz a csíkcsomortáni templomban. 

Emléked szívünkben örökké élni fog! Nyugodjál békében! 
Bánatos szerettei – Csíkszereda, Sopron  (263825)
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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ö
töt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tíz
ezer

személy olvassa

Kövesse térségünk híreit
megújult hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Mindenkinek lehet igaza, de valóság csak egy van.
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KÉRDÉS és VÁLASZ

Korosztályok: 
3–4, 4–5, 5–6, 10–11 év

Terjesztési hálózatunkban a szállítás INGYENES!
webáruházunkban, ,  és a 0744-755579-es telefonszámon.-755579755579-es telefonszámon.l f á

15%
kedvezmény

Régi ár: 30 lej  Új ár: 25 lej




