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Ezúton mondunk köszönetet Dr. Csíki Csongor úrnak,
valamint a székelyudvarhelyi onkológia osztály minden
asszisztensének és alkalmazottjának, hogy drága szerettünket

LUKÁCS ELEKET

betegségében ápolták, enyhítettek fájdalmán. A jó Isten fi zesse meg. 

A gyászoló család – Székelykeresztúr
284490

Köszönetet szeretnék mondani a székelykeresztúri nőszövetségnek, 
az énekkarosoknak, Dr. Tódor Csabának és a jelenlévő további öt 
lelkésznek és Tódor Évának, hogy férjem,

LUKÁCS ELEK

temetésén jelenlétükkel enyhítették fájdalmamat 
és együttéreztek velem.

Gyászoló özvegye – Székelykeresztúr
28449

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk,

TÖRÖK GYÖRGY

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, segítő 
kezet nyújtottak és mély fájdalmunkban osztoztak.
A Jóisten fi zesse meg.

A gyászoló család – Csíksomlyó
284474

Volt egy hang, egy mosolygós arc,
életed munka volt és harc. Itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél. 
Amikor már nem bírtad, mert nagyon fájt minden, 
akkor csendesen átölelt az Isten.

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

BARABÁS MÁRIA MAGDOLNA
szül. Szopos

életének 61., házasságának 41. évében hosszas és türelemmel viselt 
betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi 
maradványait november 27-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíktaplocai ravatalozóból a helyi temetőbe. Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt másfél órával fogadunk. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család – Csíktaploca
284483

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívünkből szeretünk , s nem feledünk téged.

Fájó szívvel emlékezünk 2018. november 28-ára,

LÁSZLÓ SÁNDOR

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. no-
vember 27-én, szerdán 18 órakor lesz a csíkzsögödi templomban. 

Szerettei – Csíkzsögöd
284477

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.
Lelked, mint a fehér galamb,
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem 
talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt
a legfényesebb te vagy, utat mutatsz,
mert szívünkben örökké itt maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk 2019. október 21-ére, drága halottunk

SZÁVUJ JÓZSEF

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. novem-
ber 27-én, reggel 7:30-kor lesz a csíktaplocai templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család
284478

Addig élsz, amíg az utolsó ember, aki emlékszik rád.

Fájó szívvel emlékezünk

BALÁZS IMRE halálának 8. évfordulóján, valamint

BALÁZS ERZSÉBET

halálának 2. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2019. novem-
ber 27-én 18 órakor lesz a Csíksomlyói Kegytemplomban. Emlékük 
legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Gyászoló szeretteik – Csíksomlyó
284486

Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudtuk, hogy nem jössz, de oly jó várni,
hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. november 26-ára

GYÖRGY GERGELY

halálának 7. évfordulóján.
Szerető családja – Zetelaka

284146

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk,

LUKÁCS ELEK

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család – Székelykeresztúr
284489

Fájó szívvel emlékezünk 2011. november 26-ára 

ABRÁN ZSIGMOND

halálának 8. évfordulóján.

Keresünk, de nem vagy már sehol, mégis itt vagy,
mindig valahol. Talán egy napsugárban, talán a holdfényben.
Vagy csillag lettél fenn az égen.

Szerettei – Székelyudvarhely, Székelydálya
284493

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 26-ára 

DOBAY ANNA (ANIKÓ)
szül. Gergely

halálának 2. évfordulóján.

Már csak álmainkban jársz el hozzánk, számunkra ez mégis valóság, 
nekünk Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Szerető férje, valamint testvére Ilona – Székelyudvarhely
284452

Örök álom zárta le drága két szemed,
és megpihenni tért dolgos két kezed.
A földön küzdöttél, de már nem lehet,
odaát a csend ölel át és a szeretet. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a drága jó édesanya, testvér, sógornő, rokon, 
szomszéd és jó barát,

GÖRGICZE JOLÁN
szül. Albert

életének 86. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után 
2019. november 23-án nemes szíve megszűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait 2019. november 27-én 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a Szentlélek utcai temető ravatalozójából a helyi 
temetőbe. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család – Csíkszereda
284488

„Csak néma fejhajtás, s egy könnycsepp,
mint virág. Ne tudja senki más, hogy ami bent 
pihen, az egy egész világ.” (Wass Albert)

Fájó szívvel emlékezünk 2016. november 26-ára,

SZABÓ ISTVÁN
– bányamérnök –

halálának 3. évfordulóján.
Gyászoló család – Csíkszereda

284469

„Nem fogjuk már elgyengült kezed,
nem simítjuk őszülő fejed. Nem tekint ránk
aggódó szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. 
Drága jó édesanyánk, Isten veled.”

Fájó szívvel emlékezünk 2019. október 13-ára, 
drága halottunk

VRENCEAN MÁRIA

halálának 6. hetén. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá 
kegyelettel. Lelkéért az engesztelő szentmise 2019. november 27-én 
18 órától lesz a Millennium templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.

A gyászoló család – Csíkszereda
284481

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

Miért hirdessen
a Székelyhon
napilapban?

Feladhatja vidéki lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést fizet, ötöt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tízezer személy olvassa




