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Csak az hal meg, akit elfelednek, 
de örökre él, kit igazán szeretnek. 

Mély megdöbbenéssel és megrendüléssel értesültem kezelőorvosom, 

PROF. DR. BENEDEK ISTVÁN 

elhunytáról. Őszinte részvétem és együttérzésem a hozzátartozóknak. 
Egy betege, Tőke Csilla Csíkszeredából, akinek 

az életét megmentette!
288515

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik férjem, 
édesapánk, nagytatánk, apósunk, 

CSISZÉR LÁSZLÓ 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak, segítséget nyújtottak a jó szomszédok. 
Isten fi zesse meg! 

A gyászoló család
288514
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- elhunyt elszállítása a családi háztól

- balzsamozás, öltöztetés, hűtőkamrás megőrzés

- koporsók, temetkezési kellékek, koszorúk

- sírásás, kísérés, hantolás, padmaly, koszorúleszedés

- hamvasztás, exhumálás

- bel - és külföldi elhunyt szállítás

- hitelt biztosítunk a temetkezési segély felvételéig

- síremlék készítése

Ahogyan volt, soha nem lesz már, 
tested-lelked messze jár. 
Ahogyan volt, az elmúlt rég, 
szélben szálló szellemkép.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. augusztus 11-ére 

MIKLÓS PÁL 

halálának 9. évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 
2020. szeptember 4-én 18 órakor lesz a csíktaplocai ravatalozóház 
előterében. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család
288516

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

Fájó szívvel emlékezünk 1998. szeptember 3-ára 

MEZEI DOMOKOS 

halálának 22. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Szerettei – Göröcsfalva
288512

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 
akik segítettek és utolsó útjára kísérték 

FARKASHÁZI LÁSZLÓT, 

a szeretett férjet és édesapát, és fájdalmunkat 
enyhítve mellettünk álltak. 

A gyászoló család
288517

Volt nekünk egy édesapánk, 
haja deres volt már. 
Dolgos keze soha meg nem álló, 
csak akkor, mikor lelke mennybe szállt. 
Elvitte tőlünk egy szeptemberi nap, 
azóta vigyázza léptünket. 
Fent az égből nézi feleségét és lányát, 
lelkünk soha meg nem szűnik, 
mert édesapánkat nem pótolja senki. 

Fájó szívvel emlékezünk 
2013. szeptember 3-ára 

ERŐSS ANTAL 

halálának 7. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, áldozzanak 
egy percet lelki nyugalmáért. Nyugodjon békességben! 

Felesége, gyermekei és unokája – Csíkszereda
288503

Elhull, elillan minden kedvesünk, 
akit hozzánk köt sorsa drága szállal, 
amíg sötét körben ketten leszünk az altatódalt dúdoló halállal.
Áprily Lajos 

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a drága jó 
férj, édesapa, nagytata, testvér és jó barát, 

DR. KELEMEN JÓZSEF 
főorvos, az orvostudományok doktora 

elhunytának 6. évfordulóján. Áldott emlékét örökre megőrizzük. 
Lelki üdvéért az engesztelő szentmise 2020. szeptember 4-én, 
pénteken 19 órakor lesz a csíkszeredai Millenniumi templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei
288506




