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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
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HIRDESSEN
HELYBEN!

Szomorúan értesültünk lakótársunk, 

Pataki Franciska 

elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. 
A Müller László utca 13/A lépcsőház lakóközössége  (264806)

Részvétnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

Varga Erzsébet 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és fájdalmukban 
osztoztak. A gyászoló család (264821)

Köszönetnyilvánítás

Megpihen a dolgos, jó apai szív, 
Áldás és hála övezi e sírt. 

Szerető gyermek, férj voltál,
drága édesapa, após, testvér, nagytata, 

Bánatos családodnak most az őrangyala. 

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunk, 

id. Gyenge Miklós 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2017. szeptember 16-án, 
este 7 órakor lesz megtartva a csíkkarcfalvi templomban. 

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. 

A gyászoló család – Csíkjenőfalva  (264728)

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
Emlékét őrizze béke és nyugalom. 

Érted imádkozunk halkan, csendesen, 
Áldott legyen a föld, mely ráhullt koporsódra.

A virág, mely sírodat takarja. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Keresztes Brigitta 

halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csekefalva, Kotormány  (264807)

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 

Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, őrizzük, óvjuk emlékedet.” 

Szomorú szívvel emlékezünk 2007. szeptember 14-ére, 

Both Erzsébet 
szül. Pál 

halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei  (264816)

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, 
enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. 

Az ész megérti, de a szív soha, 
hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. 

Az élet múlik, de akit szeretünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. szeptember 14-ére, 

id. Szőcs Béla 

halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei  (264769)

Megemlékezés

Hiányzol nekünk, a helyed üres lett, 
egy váratlan pillanat a sírba temetett. 
Úgy mentél el, hogy nem is búcsúztál, 

csak a sok emlék maradt, amit itt hagytál. 

Fájó szívvel emlékezünk 2007. szeptember 14-ére, 

id. Gál János 

halálának 10. évfordulóján. Akik tisztelték és szerették, áldozzanak egy percet 
emlékének. Szerettei (264768)

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánk, 

Pál Andrásné 
szül. Antal Erzsébet  

halálának 18. évfordulóján. 

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet. 

Érted imádkozunk, hogy fenn a mennyben 
angyalok őrizzék jó szívednek örök álmát. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkdánfalva, Csíkszereda, Budapest  (264757)

Kövesse
térségünk híreit

megújult 
hírportálunkon,
a Székelyhonon!

Igazság több van,
valóság egy!




