
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.

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

GUBÁS JULIANNA
szül. Gál

szerető szíve életének 65. évében hirtelen megszűnt dobogni. 
Temetése 2018. szeptember 13-án, csütörtökön 11 órakor lesz a 
családi háztól az újtusnádi temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Újtusnád

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. július 19-ére, 

BALLÓ KÁROLY ÁKOS 

halálának 6. hetén. 

Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. szeptember 13-án 
19 órakor lesz a csíkszentimrei templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
274835

Csillag lett ő, mert szívből szeretett, 
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de a szívünkben él, és örökre ott marad. 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
2012. szeptember 12-ére, 

SZABÓ MÁRIA 
szül. Vitos 

halálának 6. évfordulóján. 

Odafentről, messzeségből kezeid felénk nyújtod, vigyázol 
ránk most is, tudjuk, ugyanúgy, mint régen, ezért sose fele-
dünk el téged. Nyugodjál békében! 

Szerettei – Csíkszentmárton
274886

A temető csendje ad nekik nyugalmat, 
emlékük szívünkben örökre megmarad. 
Jézusom, te adtál erőt minden szenvedésben, 
adj örök nyugalmat lelküknek a mennyben! 

Fájó szívvel emlékezünk 

SZABÓ JÓZSEF 
halálának 34. 

és 

SZABÓ ANNA 
szül. Gál 

halálának 20. évfordulóján. 

Szeretteik – Csíkdánfalva
274898

Drága életedért köszönetet mondunk, 
Sírod felett fejet hajtva imádságba fogunk. 
Leperegnek emlékeink, mint homokóra, csendben, 
Isten oltalmában nyugodj békességben! 

Fájó szívvel emlékezünk 
2014. szeptember 10-ére, 

MÁRTON HAJNAL 
szül. Bogács 

halálának 4. évfordulóján. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszenttamás, Csíkjenőfalva

274842

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 életünk legszomorúbb napjára, a 
csíkszenttamási 

PÉTER KLÁRA 

halálának 5. évfordulóján. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkszentdomokos
274897

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás és nyugalom. 

Fájó szívvel emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, 

GÁBOR KAROLINA 
szül. Bőjte 

halálának 9. évfordulóján. 

Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet és emlékezés! 

Gyermekei – Csíkjenőfalva és Csíkszenttamás
274908

2 0 1 8 .  S Z E P T E M B E R  1 2 . ,  S Z E R D A H I R D E T É S 1 5
ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

M
ié

rt
 h

ir
de

ss
en

a 
Sz

ék
el

yh
on

 n
ap

il
ap

ba
n

?

Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ö
töt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tíz
ezer

személy olvassa

 

Értesítjük az érintetteket, 
hogy a következő napra kért gyászjelentőket 

16.00 óráig fogadjuk.

Lapkihordóinkat eléri 
az alábbi telefonszámokon:

Ajnád – 0748–957336
Borzsova – 0752–759185
Csíkcsicsó – 0742–648396
Csíkpálfalva – 0743–068509
Csíkrákos – 0755–517482
Csomortán – 0743–912502
Dánfalva – 0751–328596
Delne – 0755–597933
Göröcsfalva – 0755–517482
Gyimesközéplok – 0751–376791
Gyimesfelsőlok – 0751–376791
Jenõfalva – 0747–635925
Karcfalva – 0743–343745
Madaras – 0753–017508,
0744–110841 
Madéfalva – 0745–925143
Szentdomokos – 0757–081196,
0741–498908
Szentmihály – 0746–389247
Szentmiklós – 0746–350229
Szenttamás – 0740–520597
Szépvíz – 0755–543038
Vacsárcsi – 0744–180521

Bánkfalva – 0755–460787
Csatószeg – 0726–517049
Csíkkozmás – 0747–104612
Csíkszentgyörgy – 0727–008044
Csíkszentimre – 0742–839204
Csíkszentkirály – 0728–186167 
Csíkszentlélek – 0753–436028
Csíkszentmárton – 0728–117141
Csíkszentsimon – 0749–853240 
Fitód – 0749–372801
Kászonfeltíz – 0720–926810
Kászonújfalu – 0732–215706
Lázárfalva – 0734–184946
Menaság – 0732–633241
Mindszent – 0749–622027
Újtusnád – 0724–592235
Verebes – 0266–334507

Felcsík Alcsík

HIRDESSEN
HELYBEN!




