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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, 

özv. Nagy Piroska 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély 
fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család  (266524)

Hálás és megtört szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága édesanyánk, 

Gál Béláné 
szül. Cseresznyés Anna  

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és mély 
fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló szerettei – Csíkszentgyörgy  (266527)

Köszönetnyilvánítás

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

Fájó szívvel emlékezünk 1997. november 14-ére, 

Mihály Sándorné 
szül. Veress Margit

halálának 20. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2017. november 18-án, 
szombaton 16 órakor lesz a kászonjakabfalvi templomban. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei (266513)

Fájó szívvel emlékezünk 
2004. november 23-ára,

Balló Enikő 
szül. Erőss 

halálának 13. évfordulóján. Akik szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 
Az emlékező szentmise 2017. november 15-én, szerdán 18 órakor lesz 
a Millenniumi-templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei  (266164)

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

Fájó szívvel emlékezünk 2015. november 12-ére, 

Csibi Béla 

halálának 2. évfordulóján. Az engesztelő szentmiseáldozat 
2017. november 19-én 9 órától lesz bemutatva a fitódi imaházban. 

A gyászoló család  (266501)

Mikor a Jóisten magához szólított, 
kik téged szerettünk, mindenki zokogott. 

Üres az udvar, csendes a ház, 
mert nincs többé a jó feleség, drága édesanyánk. 

Két keze munkáját mindenütt látjuk, 
áldott, szép emlékét szívünkbe zárjuk. 

Fájó szívvel emlékezünk 2017. szeptember 27-ére, 

Nagy Józsefné 
szül. Vaszi Erzsébet 

halálának 6. hetén. A megemlékező szentmise 2017. november 14-én, ma 18 órától 
lesz a csíkszentimrei templomban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család  (266520)

Nagyon szomorú, fájó szívvel emlékezünk 2002. november 14-ére, 
édesapám, nagytatánk elhunytára,

G. Kovács Ernő 
ref. lelkész 
(Ernő bácsi) 

halálának 15. évfordulóján. 
Bánatos szerettei: lánya Csilla, unokái és dédunokái  (266507)

Megemlékezés

Szomorúan értesültünk 

Gyöngyösi Hajnal 

édesanyja elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. 
A Fűzfa utca 2/B lépcsőház lakóközössége  (266528)

Mélyen megrendített volt munkatársunk, 

Bartha Sándor 

halála. Őszinte részvétünket tolmácsoljuk családjának. 
Sanyika! Elmentél, de az együtt töltött évek szép emlékeit itt hagytad nekünk! 

Dénes Magdolna és Dénes László – Csíkszentmárton  (266504)

Részvétnyilvánítás

A KEGYELET temetkezési üzlet az elhunyt hozzátartozói 
gondjainak megoldásában teljes temetkezési 

szolgáltatásokat ajánl.

Mindezeket helyben intézheti a megyei kórház szomszédságában működő üzletünknél, 
munkanapokon 8–16, szombaton 8–13 óra között.

Cím: Csíkszereda, Dr. Dénes László utca sz. n.;
Telefon: 0744–472196; 0744–541062; 0744–470231;

0266–372265 (8–16 óra között).

Teljes körű kegyeleti szolgáltatásainkkal próbáljuk megteremteni 
partnereink számára a fájdalmas veszteség, az elmúlás feldolgozását 

és annak könnyebb elviselését.

Új szolgáltatás: hamvasztás

Nem tudunk mi érted, már csak annyit tenni, 
sírodra virágot s egy szál gyertyát vinni, 
s összekulcsolt kézzel érted imádkozni. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Bálint Emma 
szül. Szántó 

halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei  (266509)

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 
2008. november 14-ére, 

ifj. Varga István 

halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei  (266506)
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