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Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, 
testvér, após, rokon és jó szomszéd, 

Tompos György 

szerető szíve életének 85., özvegységének 22. évében 2018. július 9-én megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2018. július 14-én 15 órakor helyezzük 

örök nyugalomra a tusnádfürdői ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugodjon békében! 
A gyászoló család  (273274)

Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, 
Amit még utoljára akartál mondani. 

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, 
após, apatárs, sógor, rokon és jó szomszéd, 

id. Kelemen János 

szerető szíve életének 74., házasságának 46. évében, rövid szenvedés után 
2018. július 11-én, hajnali 5 órakor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2018. július 13-án, de. 10 órakor helyezzük örök nyugalomra 

a csíkszépvízi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Imádkozó 2018. július 12-én, este 8 órától lesz a helyi katolikus 

templomban. A gyászoló család  (273299)

Úgy mentél el, mint a madár, 
elköszönni már nem tudtál. 
Tied a csönd, a nyugalom, 

miénk a könny és fájdalom.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, após, rokon, koma és jó szomszéd,

Vízi Domokos

szerető szíve életének 68., házasságának 46. évében 2018. július 10-én hirtelen 
megszűnt dobogni. Temetése 2018. július 13-án, 14.00 órától lesz a csíkdánfalvi 

ravatalozóból a helyi temetőbe. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 
Szerettei

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad, 
Mert aki szerettei szívében el, az nem hal meg, csak távol van. 

(Szent Ágoston) 

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, rokon és jó szomszéd, 

Csibi Sándor 

szerető szíve életének 90., özvegységének 23. évében 2018. július 10-én megszűnt 
dobogni. Temetése július 13-án, pénteken 15 órakor lesz a gyergyóremetei 

római katolikus temető ravatalozójából. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! 
A gyászoló család  (273282)

Eljött az emlékezés napja, 
Neked szól a templom harangja. 

Érted imádkozunk halkan, zokogva, 
Legyen áldott a föld, mely koporsód takarja. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
2017. július 15-ére, 

Antal Dénes 

halálának első évfordulóján. Az engesztelő szentmise 2018. július 13-án, pénteken 
lesz a csíkmadarasi templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Csíkmadaras  (273279)

Megemlékezés

Megemlékezés

Elhalálozás

Csillag voltál és lehulltál, 
míg éltél, nekünk ragyogtál. 

Sohasem halványul szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2010. július 12-ére, 

Péter Mónika 

halálának 8. évfordulóján. Áldott emléked végigkíséri életünket. 
Nyugodjál csendesen! Gyászoló szeretteid – Csíkszereda (273292)

Köszönöm, hogy lelked a lelkembe írtad, 
Nincs felettünk hatalma a sírnak. 

Örök az arcod, nem száll el a szavad, 
Minden mosolyod a lelkemben marad. 
Temethet a halál, pusztíthat vízözön, 
Élsz a szívemben, ezt is köszönöm. 

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk 
2014. július 14-ére, 

Kedves József 

halálának 4. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2018. július 13-án, 
pénteken 19 órakor lesz a csíkszeredai Millenniumi-templomban. A legszebb emlék 

a szeretet, amit mások szívében hagyunk magunk után. Emléked legyen áldott, 
nyugalmad csendes! Szeretteid (273285)

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már. 

Keresünk, de nem vagy már sehol, 
mégis itt vagy mindig valahol. 

Talán egy napsugárban, talán a holdfényben, 
Vagy csillag lettél fenn az égen. 

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk 
2009. július 15-ére, 

Balázs János 

halálának 9. évfordulóján. A megemlékező szentmise július 13-án, este 6 órakor lesz 
a zsögödi templomban. Nyugodj békében! Legyen csendes pihenésed! 

Őt mindig gyászoló hozzátartozói – Csíkszereda, Zsögöd  (273280)
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Feladhatja vidéki

lapkihordóinknál

Négy apróhirdetést

fizet, ö
töt kap

Apróhirdetése a 

hirdetes.szekelyhon.ro

oldalon is megjelenik

Több tíz
ezer

személy olvassa

#szórólap

#plakát

#önkormányzati lap 

#termékkatalógus #kereskedelmi  kiadvány

Ki ne szeretné, ha szórólapja, katalógusa
közvetlenül eljuthatna a lehetséges ügyfelekhez? 

Mi viszont tudjuk rá a megoldást!

 

A

hatékonyság.

Cégünk saját terjesztési hálózatával vállalja szórólapok
és egyéb reklámkiadványok terjesztését.

A Csíki Hírlap mindent visz! 

kérjük, keresse  

a személyre szabott ajánlatért!

Sok elégedett partnerünkhöz hasonlóan 
küldjön velünk ön is reklámkiadványt!




