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Lapkihordóinkat eléri az alábbi telefonszámokon:

Ajnád – 0748–957336
Borzsova – 0752–759185
Csíkcsicsó – 0742–648396,
0749–506671
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 – 0741–783100
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!

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp szemünkben érted él, 

egy gyertya az asztalon érted ég. 
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 

amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 

szívből szeretünk, s nem feledünk téged! 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, 

após, apatárs, sógor, koma, keresztapa, szomszéd, 

Potyó Gábor 
(született 1948. szeptember 3.)

szerető szíve életének 70., házasságának 48. évében, tragikus hirtelenséggel 
2018. május 15-én 21.30 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 

maradványait 2018. május 18-án 10 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkkozmási 
temetőbe. Nyugodjon békében! A gyászoló család (271705)

Emlékező szentmise 

Bálinth Gyula 
(1920-1988) és 

Bálinth Borbála 
szül. András 

(1922-2008) 

haláluk évfordulóján, 2018. május 18-án 19 órakor a csíktaplocai plébánia- 
templomban. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes!  (271593)

Megemlékezés

MegemlékezésElhalálozás

Nem az a fájdalom, melytől könnyes lesz a szem, 
hanem amelyet a szívünkben hordunk mélyen, csendesen. 

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk 

Darvas Ignác 

halálának 6. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. május 18-án, 
pénteken 18,30 órától lesz a Szent Ágoston-templomban. Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! Szerető családja – Csíkszereda, Székelyudvarhely (271632)

A temető csendje ad neked nyugalmat, 
Szívünk fájdalma örökre megmarad. 

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2012. május 11-ére, 

Tankó Ervin 

halálának 6. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. május 19-én, 
este 7 órakor lesz megtartva a csíkszentimrei templomban. 

Szerettei – Csíkszentimre  (271654)

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 

Lorenzovics Tibor 

halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. május 17-én 18 órakor 
lesz a csíkszentmiklósi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei  (271643)

A temető csendje ad neked nyugalmat, 
Szívünk fájdalma örökre megmarad. 

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, 
Míg élünk, velünk lesz szeretett emléked. 

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk május 16-ára, 

Borsos Rozália 
szül. Birta 

halálának első évfordulóján. A megemlékező szentmise május 18-án, este 6 órától 
lesz a csobotfalvi Szent Péter-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Férje, gyermekei és azok családjai  (271677)

Angyalként vigyáz örökké rám 
Zordan sosem szólt hozzám drága jó édesanyám. 

Énnekem ő volt a mindenem, 
Napom, sajnos, már nélküle pereg. 
Angyalok közt, érzem, segít nekem 

Porrá lett a teste,…de lelke nem! 
Áldása kíséri mindvégig utamat, 

Megédesíti gondolataimat. 

Fájó szívvel, örök hálával emlékezünk május 17-ére, 
a csíkmadarasi 

Biró Erzsébet 

halálának 24. évfordulóján. Megköszönjük a gondoskodó, féltő, aggódó, fáradságot 
nem ismerő jóságát és szeretetét, aki 31 évesen drága jó édesapánkat elvesztette, és 
7 éven át egyedül nevelte 5 árva gyermekét. Nagyon hiányzol nekünk. Megköszönjük, 

hogy ő lehetett a mi drága jó édesanyánk. A Jóisten adjon neki örök boldogságot! 
Gizi és családja, illetve testvérei – Csíkmadaras  (271695)

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 2016. május 19-ére, 

id. Császár Lászlóné 
szül. Moldován Éva 

halálának 2. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. május 18-án, 
este 7 órától lesz megtartva a csíkgöröcsfalvi templomban. Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! Szerettei (271692)
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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ö
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Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tíz
ezer

személy olvassa




