
HIRDETÉS15 Csíki Hírlap  2017. szeptember 13., szerda

Nem simogathatjuk őszülő fejed, 
Nem láthatjuk értünk aggódó szemed, 

Marad a csend. 
Megállt a drága szív, mely élni vágyott, 

Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Nélküled üres és szomorú a házunk, 

Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. 
Nem vársz bennünket ragyogó szemekkel, 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 

De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagyapa, após, apatárs, rokon, koma és ismerős, 

Vas Imre 

szerető szíve életének 71., házasságának 45. évében 2017. szeptember 12-én 
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. szeptember 14-én 

15 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család  (264791)

Lapkihordóinkat eléri az alábbi telefonszámokon:

Ajnád – 0748–957336
Borzsova – 0752–759185
Csíkcsicsó – 0742–648396,
0749–506671
Csíkpálfalva – 0743–068509
Csomortán – 0743–912502
Dánfalva – 0751–328596
Delne – 0755–597933
Göröcsfalva – 0755–517482
Gyimesközéplok – 0751–376791
Gyimesfelsőlok – 0751–376791
Jenõfalva – 0747–635925
Karcfalva – 0754–507455
Madaras – 0753–017508,
0744–110841 
Madéfalva – 0745–925143
Csíkrákos – 0755–517482
Szentdomokos – 0757–081196,
0741–498908
Szentmihály – 0746–389247
Szentmiklós – 0746–265983
Szenttamás – 0740–520597
Szépvíz – 0749–979324
Vacsárcsi – 0744–180521

Bánkfalva – 0757–294789
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
Újtusnád – 0723–307237
Lázárfalva – 0734–184946
Menaság – 0746–664805
Mindszent – 0749–622027
Verebes – 0266–334507

Felcsík Alcsík

HIRDESSEN
HELYBEN!

Elhalálozás

Még mindig fáj, de örökre így marad, 
mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. 

Fájdalmas az út, amely sírodhoz vezet, 
A Jóisten őrködjön pihenésed felett! 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 2015. szeptember 13-ára, 

Kedves Áron 

halálának 2. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, egy imával emlékezzenek 
rá! Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei – Csíkjenőfalva  (264705)

Megemlékezés

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel téged nem hozhatunk 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 és megtört szívvel emlékezünk 
2012. szeptember 12-ére, 

Szabó Mária 
szül. Vitos 

halálának 5. évfordulóján és névnapján. Áldott emléked végigkíséri életünket. 
Szívünkben örökké élni fogsz! Szerettei – Csíkszentmárton (264781)

Bús temető csendes susogása, 
Odamegyünk hozzád, az maradt csak hátra. 

Minden évben eljön az a nap, 
Amely számunkra fájó emlék marad. 

Ez a nap az emlékezés napja, 
Érted imádkozunk halkan, zokogva. 

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, 
Találj odafent örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk 2016. szeptember 13-ára, 

Lakatos Vilmos György 

halálának első évfordulóján. Lelkéért a megemlékező szentmise 
2017. szeptember 16-án, szombaton 7.30 órakor lesz 

a csíkszentkirályi templomban. 
Gyászoló szerettei (264770)

Még nagyon fáj, s talán örökre így marad, 
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is szalad. 

Az évek múlnak, feledni nem lehet, 
Nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Sipos Géza 

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda  (264425)

     

Előfizetésért hívja a 0266-371100-as telefonszámot

A napi események széles körű, átfogó ismertetése




