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Megrendülten értesültünk volt osztálytársunk,

KÁDÁR ZOLTÁN

elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak és oszto-
zunk fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Az 1963-ban végzett Tamási Áron Gimnázium XI.C. osztálytársai – 
Székelyudvarhely

287619

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek és tisztelőknek, akik drága halottunk, 

VISKI-MICZI MIHÁLY

temetésén megjelentek, örök nyughelyére virágot helyeztek, levél-
ben, telefonon vagy személyesen osztoztak mély fájdalmunkban.

A gyászoló család
287560

Hálás szívvel szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
szeretett édesanyám,

ÖZV. CZIKÓ GYULÁNÉ
szül. Gál Irén

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó útjára, sírjára virágot és ko-
szorút helyeztek, a nehéz percekben mellettem álltak. Isten fi zesse! 

Id. Czikó László
287609

ELHALÁLOZÁS CSÍKSZÉK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS CSÍKSZÉK

MEGEMLÉKEZÉS UDVARHELYSZÉK

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS UDVARHELYSZÉK

Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl 
meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: 
gyere haza.

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy a szerető édesanya, 
nagymama, rokon és jó szomszéd,

SZABÓ KLÁRA

életének 78. évében, 2020. június 30-án csendesen elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványait 2020. július 2-án, ma 11 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíkpálfalvi temetőbe. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes!

A gyászoló család
287601

Istenem, óvd és öleld át helyettünk,
mert csak te tudod, mennyire szerettük.

Fájó szívvel emlékezünk 1999. július 2-ára,

ANTAL KÁROLY RÓBERT

halálának 21. évfordulóján. A megemlékező szentmise július 12-én 
16 órakor lesz a csibai templomban. Uram, adj neki örök nyugodal-
mat!

Bánatos szülei és testvére
287591

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Fájó szívvel emlékezünk 2018. július 2-ára

PÉTER LEVENTE

halálának 2. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei – Székelyudvarhely
287600

Elmentél egy végtelen hosszú útra, melyről vissza- 
nézni lehet, de visszajönni soha. Hazafelé nem
építenek utat, de mégis lenne egy irány,
mely otthonod felé mutat: ugye hazajönnél?
Visszahozna a szeretet, letörölnéd arcunkról
az érted hulló könnyeket.

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára 2019. július 
3-ára,

MOLNÁR JÓZSEF

halálának első évfordulóján. Lelkéért az engesztelő szentmise 2020. 
július 3-án 18 órakor lesz a madéfalvi Jézus Szíve templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Szerető családja – Madéfalva
287607

„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk, nem halljuk már hangod.
Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján! Szíved már nem 
fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat,
szenvedést szeretteid érzik.”

Megrendült szívvel, soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, gondviselő édesapa, gyermek, testvér, unoka, unoka-
testvér, sógor, vej, rokon, koma, szomszéd, ismerős és jó barát,

TANKÓ SZILÁRD (SZIKA)

jóságos szíve életének 32., házasságának 9. évében nehéz, de 
türelemmel viselt szenvedés után szülőföldjétől távol, 2020. március 
6-án megszűnt dobogni. Drága halottunk hamvait 2020. július 4-én 
11 órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi 
temetőben. Szerető férjem, drága jó édesapánk, megköszönjük 
néked azt a szerető gondoskodást, melyet értünk tettél. Fájó szívvel 
búcsúzunk Tőled: feleséged, két kislányod: Dorka és Vivien, szüle-
id, testvéred. Nyugalmad legyen csendes, emléked áldott.

A gyászoló család
287614

MEGEMLÉKEZÉS CSÍKSZÉK




