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„Mint az égő fáklya, mely setétben lángol,
S magát megemésztve másoknak világol.” (Batsányi János)

Isten akaratában megnyugodva, mély fájdalommal tudatjuk minda-
zokkal, akik ismerték és szerették, hogy

TAMÁS SÁNDOR

életének 69., házasságának 44. évében, 2020. július 10-én türelem-
mel viselt, rövid betegség után csendesen elhunyt. Életét fáradha-
tatlan nevelői és közéleti munka jellemezte, tanítványait tágabb 
családjaként szerette. Drága halottunkat 2020. július 14-én, kedden 
14 órakor kísérjük utolsó útjára a Kalász negyedi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

Gyászolják: felesége, gyermekei és unokái
287755

„Csillag volt, mert szeretett, s mi úgy szerettük, 
ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó 
nap, de szívünkben él és örökké ott marad.” /
„Mikor a lelkem roskadozva vittem,
csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagy-
mama,

BOKOR GYÖRGYNÉ
szül. Pampel Anna

életének 77., házasságának 56. évében, 2020. július 8-án váratlanul 
elhunyt. Drága halottunkat 2020. július 14-én, du. 1 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, 
a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőbe. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! Kérjük a végtisztességtevőket, hogy 
kegyeletüket pár szál virággal róják le.

A gyászoló család – Székelyudvarhely
287773

Istennek köszönjük, hogy miénk volt, és az is marad,
mert aki szeretettel szívünkben tovább él, nem hal meg,
csak távol van. (Szent Ágoston)

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 14-ére, drága édesanyánk,

ÖZV. LAKATOS JÓZSEFNÉ CSIKI,
szül. Füstös Apollónia

halálának első évfordulóján. Lelki üdvösségéért július 18-án, este 
18 órakor imádkozunk a csíksomlyói templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugodjon csendesen.

Szerető családja – Csíksomlyó
287749

„Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk leomlik,
Istentől kapunk lakóházat: örök hajlékot
a mennyben, amit nem emberkéz rakott” (Szent Pál) 

Fájdalommal és a viszontlátás reményével emléke-
zünk 2018. július 15-ére

ANDRÁS BENJAMIN,

mennyei hazába történő távozásának 2. évfordulóján. Az engesztelő 
szentmise-áldozat 2020 .július 15-én 19-órakor lesz Millenniumi 
templomban a Mindenhatónak bemutatva.

Szeretteid
287757

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresnünk, 
aki nincsen már. A temető csendje ad neki
nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 07. 14-ére,

IFJ. HANNER GYÖRGY

halálának 9. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. 

Özvegye és két fia – Csíkvacsárcsi
287764

Ha könnycsepp gördül arcunkon, az azért van,
mert szerettünk és hiányzol nagyon.

Fájó szívvel emlékezünk

KATÓ FERENCZ

halálának 12. évfordulóján. Nyugodjál békességben, Jézus, Mária 
szent nevében.

Gyászoló szerettei – Csíkkarcfalva
287766

Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, hisz lélekben én 
is ott vagyok veletek. Szeressétek egymást, s össze-
tartsatok, az égből is gondolok és vigyázok rátok.

Fájó szívvel emlékezünk 2019. július 14-ére,

ÁBRAHÁM ISTVÁN

halálának 1. évfordulóján. A megemlékező szentmise 2020. július 
19-én 10 órakor lesz a szécsenyi templomban.
287756

„Bocsánat, ha most könnyes szemmel szemléled 
ezt, Így az idő távlatából már minden másképp fest. 
Egyszerű ember voltam, egyszerű szavakkal,
tele félelemmel, ja hatalmas falakkal!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, megtisztelőknek, akik

KATONA JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló szerettei – Csíkdánfalva
287762

Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak munkatársunk,

MAFTEI CLAUDIU-EMILIAN

elvesztése miatti fájdalmában!

A CEC Bank munkaközössége
287775

Ha lelkünkben lehull egy csillag, nyomában égő seb fakad,
de vér-rubinttól fényes útja örökre fáj a fény alatt.

Fájó szívvel emlékezünk 2010. június 10-ére,

BÚZÁS LÁSZLÓ

és 2010. november 30-ára,

BÚZÁS LÁSZLÓNÉ
szül. Sánta Terézia

haláluknak 10. évfordulóján. A megemlékező szentmise július 
16-án, reggel 7 órakor lesz a Szent Kereszt templomban. Emlékük 
legyen áldott, nyugalmuk csendes!

Szeretteik – Csíkszereda
287025

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉKELHALÁLOZÁS UDVARHELYSZÉK

Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 33. szám, tel.: 0749–508654

- 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




