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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!

Elment egy lélek ma ismét a Földről, 
Kit szívünk többé el sosem feled, 

Csendesen figyelsz ránk már odafentről... 
Legyen helyettünk: Isten veled! 

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy drága édesanyánk, nagymamánk, 

Bors András Lászlóné 
Darvas Irén 

2018. június 13-án, életének 70. évében hazatért Megváltójához. Hamvait 
végakaratához híven 2018. július 12-én 10 órakor, a csíkszentkirályi temetőben 

helyezzük végső nyugalomra, szeretett szülei sírjába. 
A gyászoló család  (273252)

Elhalálozás

Virágot viszünk egy néma sírra, 
de ezzel téged már nem hozhatunk vissza. 
Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, 

találj odafent örök boldogságot. 
Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban. 

Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nekünk, soha nem feledünk. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2018. május 26-ára, 

Péterfi Sándor 

halálának 6. hetén. Lelkéért az engesztelő szentmise 2018. július 12-én 19 órától lesz 
a csíkszentimrei templomban. Gyászoló szerettei  (273260)

Megemlékezés

Árván maradt minden, amit annyira szerettél, 
drága kezeiddel, amit teremtettél. 

Ha megkérdeznéd, hogy mi bajunk, 
mi csak annyit felelnénk, hogy hiányzol nagyon. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2018. május 25-ére, 

Péter Róbert

 halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2018. július 12-én, 
csütörtökön 19 órától lesz megtartva a Millenniumi-templomban. 

Drága halottunk, nyugodjál békében! Gyászoló szeretteid – Csíkszereda  (273257)

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

Eltelt egy év, feledni nem lehet, 
nagyon hiányzol nekünk, nagyon rossz nélküled. 

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk 
2017. július 11-ére, 

Molnár József 

halálának első évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel! 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család – Csíkszereda  (273131)

Feltöltőkártyapontok a Csíki Hírlapnál és az újságosbódéinkban
Partneri viszonyban vagyunk a kommunikáció terén tevékenykedő nyolc szolgáltatóval, 
hogy így könnyítsük meg az Önök munkáját. Feltöltheti SIM-kártyáját a Csíki Hírlap 
szerkesztőségében, illetve több újságosbódénkban (az Igazságügyi Palota mellettiben, 
a Nagy István Művészeti Középiskola mellettiben és a BRD Bank közelében lévőben), 
amennyiben az alábbi szolgáltatókat veszi igénybe: 
Orange, Telekom, Vodafone.

És ez még nem minden! Amennyiben a Nobel, az Iristel, 
Lycamobile cégek nemzetközi hívókártyáit megvásárolná vagy 
feltöltené, azt is megteheti. Ugyanakkor a paysafe kártyáját is 
feltöltheti nálunk.

Vegye igénybe szolgáltatásainkat. 




