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

Gráncsa Mária 

szerető szíve életének 85. évében 2018. június 13-án megszűnt dobogni. 
Temetése 2018. június 15-én 10 órától lesz a csíktaplocai temető ravatalozójából. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy 

órával fogadunk. A gyászoló család – Csíktaploca  (272473)

Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, 
azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. 

Bennünk él arcod, végtelen szereteted, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Vízi István 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkajnád  (272469)

Minden mulandó ezen a világon, 
mint harmat a letört virágon. 

Csak egy van, ami a sírig vezet, 
szívünkben az örök emlékezet. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Hajdu Margit 
halálának 5. és 

Hajdu Lázár 
halálának 18. évfordulóján. 

Lelkükért az engesztelő szentmise 2018. június 16-án, reggel 8 órakor lesz 
a csíkmadarasi templomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! 

Gyászoló szeretteik – Csíkmadaras  (272487)

Istenünk, kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt, 
Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt! 

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 2018. április 29-ére, 

Fülöp Sándor 

halálának 6. hetén. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 2018. június 15-én, 
pénteken 18 órától lesz a csíkpálfalvi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 

csendes! Gyászoló szerettei – Csíkpálfalva, Csíksomlyó  (272430)

Megemlékezés

MegemlékezésElhalálozás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk, 

Csiszér Tibor 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban 
osztoztak, és segítő kezet nyújtottak. A gyászoló család – Csíkszentkirály  (272461)

Köszönetnyilvánítás

Szomorúan emlékezünk 
2014. június 17-ére, 

Safta Zsolt 

halálának 4. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2018. június 15-én, pénteken 18.30 órakor lesz a Szent Ágoston-

templomban. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet és emlékezés. 
Szerettei – Csíkszereda  (272333)

Ezen a napon minden más, 
Újra mélyen érint meg a gyász. 

Kicsordul könnyünk állva a sírodnál, 
Mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál. 

Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál, 
Érettünk küzdöttél, értünk dolgoztál. 

Szívünkben tovább élsz, emléked nem száll tova, 
Mert akit nagyon szeretünk, nem hal meg soha. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. május 3-ára, 

Gergely Béla 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. július 5-én, este 7 órától 
lesz megtartva a csíkszentimrei templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 

csendes! A gyászoló család  (272395)

Fájó szívvel emlékezünk 
2008. június 14-ére, 

id. Fülöp József 

halálának 10. évfordulóján. Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 
2018. június 29-én 9,30 órakor lesz a csíkpálfalvi templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló családja (272471)

Fájó szívvel emlékezünk 
2015. június 15-ére, 

Hajdu Angéla 
szül. Mag 

halálának 3. évfordulóján. 
Lelke üdvéért az engesztelő szentmise június 16-án szombaton 18 órától lesz 

a hargitafürdői kápolnában. Áldott emléked, jóságod, szereteted 
szívünkbe örökké élni fog. A Jóisten adjon neki csendes pihenést! 

Szerettei – Hargitafürdő  (272406)

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
nyugalmadat nem zavarja senki. 

Panasz nélkül, befelé könnyeztél, 
búcsúzás nélkül, csendesen elmentél. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Horváth Árpád 

halálának 5. évfordulóján. Lelke üdvéért az engesztelő szentmise 2018. június 16-án, 
reggel 8.30 órakor lesz a csíkmadarasi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Gyászoló szerettei – Csíkmadaras  (272480)

Árván maradt minden, amit annyira szerettél, 
drága kezeiddel, amit teremtettél. 

Ha megkérdeznéd, hogy mi bajunk, 
mi csak annyit felelnénk, hogy hiányzol nagyon. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2017. június 14-ére, 

Jakab Ferencz 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise június 14-én 19 órától lesz 
a csíkmenasági templomban. Áldott legyen a föld, amely fáradt testét fedi! 

Nyugodjál békességben, az Úr Jézus szent nevében! 
Özvegye és gyermekei – Csíkmenaság  (272410)
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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

Miért fizessen elő?

Csíkszék napilapja

Mert korán reggel olvashatja.
Lapkézbesítőnk időben házhoz szállítja.




