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Mely fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk. 

MEZEY JÓZSEF 
IMRÉNÉ 

Klaskó Erzsébet 
volt BV-egészségügyi dol-
gozó 81 éves korában el-
hunyt. Temetése december 
20-án, 11 órakor lesz az Új-
szegedi temető ravatalozó-
jából. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy a szeretett fele-
ség, édesanya, nagymama, 

JAKABJENONÉ 
Szatmári Katalin 

életének 71. évében, hosz-
szú, türelemmel viselt be-
tegség után elhunyt. Teme-
tése december 22-én, 11 
órakor lesz a dorozsmai te-
metőben. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szereteti édesapa és nagy-
apa, 

ÁBRAHÁM 
SZILVESZTER, 

Röszkc, Szántó K. u. 20. 
szám alatti lakos elhunyt. 
Temetése december 19-én, 
10 órakor lesz a Röszkci te-
metőben. 

Gyászoló család. 
Ásotlhalom. Szeged 

Mély fájdalommal tuda-
tom. hogy szeretett testvé-
rem. 

FENYVESI JÁNOSNÉ 
Diószegi Etelka 

85 éves korában, hosszú 
szenvedés után elhunyt. 
Temetése 19-én 11 órakor 
lesz a Kisteleki temetőben. 

Gyászoló testvére 

Fájó szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik 
szerették és ismer-

ték, hogy 

id. FLOCK MIHÁLY 

rövid szenvedés után 78 
éves korában elhunyt. Te-
metése december 19-én 
kedden. 14-kor lesz a Kis-
kundoro/smai temetőben. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 
akik szercttünket, 

KEREKES GYULÁT 

utolsó útjára elkísétek. 
Gyászoló felesége 

és hozzátartozó^ 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
drága szerettünk, 

BAKOS BALÁZSNÉ 
elhunyta miatt személyesen 
vagy levélben fejezték ki 
együttérzésüket. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak. akik 

id. MELEG JÓZSEFET 
utolsó útjára elkísérték. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünk. 

KÖKÉNY GYÖRGYNÉ 
temetésén megjelentek és 
gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünket, 

ZELENÁK GYULÁT 
utolsó útjára elkísérték. 

Gyászoló család 

gyászközlemények 

Szeged és környéke 

gyászhír 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, 
dédtata és após, 

SÖTÉT ISTVÁN 

életének 71., házasságának 46. évé-
ben váratlanul elhunyt. Temetése de-
cember 21-én, 11 órakor lesz a Dugo-
nics temetőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szeret-
tünk, 

SEBŐK JÁNOS 
67 éves korában, hosszan tartó, súlyos 
betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása december 20-án, 13 órakor 
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szere-
tett férj, édesapa, nagyapa, 

I). NAGY JÁNOS 
ny. r. alezredes 80. életévében, 2000. de-
cember 13-án rövid, súlyos betegségben 
elhunyt. Temetéséről lésőbb intézke-
dünk. 

Gyászoló felesége, leányai, unokái 

A Szegedi Tudományegyetem, 
a Szegcdi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 

és a Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Nyelvészeti Tanszéke 

fájdalommal tudatja, hogy 

dr. NYÍRI ANTAL 

egyetemi tanár, a nyelvtudomány doktora életének 94. 
évében, 2000. december 13-án elhunyt. Temetése 2000. 
december 21-én, 15 órakor lesz a szegedi református te-
metőben. 

Az elhunytat a Szegedi Tudományegyetem 
saját halottjának tekinti. 

köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik szerettünk, 

JAKAB GUSZTÁV 
(Patkós) 

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, barátok-
nak, ismerősöknek, akik 
szerettünk, 

HUHN LAJOSNÉ 
Zácsfalvi Edit 

temetésén megjelentek és 
gyászunkban velünk voltak. 

Gyászoló család 

megemlékezés 

NAGY SANDORNE 
Hódi Anna 

Bánatot hagyva rám, egy éve elmentél 
csendesen. Örök álom zárta le drága 
szemed, megpihenni tért dolgos kezed. 

' Szerető lányod, unokád 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy sze-Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy sze-
rettünk. 

SEBŐK LAJOSNÉ 
JtL S Huszár Erzsébet 

79 éves korában, rövid szenvedés után 
elhunyt. Temetése december 19-én, 15 

S é ö m T L ; órakor lesz az Alsóvárosi temető ravata-

tsf* Ifi lozójából. 
Gyászoló család Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett ha-
lottunk, 

özv. BULLÁS 
JÓZSEFNÉ 

temetésén megjelentek, 
részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család 

Hódmezővásárhely és környéke 

gyászhír 

„Élete nem volt más csak munka és 
fájdalom, örök álmát őrizze béke és 
nyugalom." 

Az örök elmúlás mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága 
édesapa, após, imádott nagyapa, 
gyermek, testvér, sógor, nász, rokon, 
barát, ismerős. 

id. HETENYI SÁNDOR, 

Hódmezővásárhely, Csiga u. 7. szám alatti lakos 62 éves ko-
rában váratlan hirtelenséggel elhunyt. Drága szerettünket de-
cember 18-án 14.30 órakor kísérjük utolsó útjára a katolikus 
temetőben. 

A gyászoló család 
Minden külön értesítés helyett 

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy drága szerettünk, 
özv. NEMES JÁNOSNÉ 

Kntormán Eszter, 
Hódmezővásárhely, Város-
ház u. 2. szám alatti lakos, 
életének 91. évében el-
hunyt. Temetése december 
19-én, 11 órakor lesz, a vá-
sárhelyi Kincses temető-
ben. 

A gyászoló család 

köszönetnyilvánítás 

„Elcsitult a szív, mely ér-
tünk, dobogott , pihen a 
kéz, mely értünk dolgo-
zott. Számunkra Te sosem 
leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok." 
Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy drága szeret-
tünk, 

KIS LAJOS 
Öcsi, 

Hódmezővásárhely, Gerle 
u. 4., volt Ilona utcai la-
kos, 56 éves korában, vá-
ratlan hirtelenséggel el-
hunyt. Temetése decem-
ber 19-én, 13 órakor lesz a 
Kincses temetőben. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondok kö-
szönetet mindazoknak, 
akik édesapám, 

FERENCZI MÁRTON 

temetésén megjelentek. 
Külön köszönöm a Cse-
resnyés Kollégium dolgo-
zóinak az együttérzését. 

Lánya Jutka, veje Sanyi, 
unokái Judit, Endre 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, munkatársaknak, 
mindazoknak, akik 

FÖLDHÁZI IMRE 
temetésén megjelentek. Kö-
szönjük háziorvosának oda-
adó fáradozását. 

Gyászoló család 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközlemény 

megrendelésekor kérjük 
a személyi igazolvány 

bemutatását! 
Köszönjük! 

M a k á és környéke 

gyászhír 

I 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 

HALUSKA PÁL 
nyomdász 

76 éves korában Budapesten csendesen elhunyt. 
Gyászoló gyermekei, unokái és a család 

Budapest és Makó 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

MEDGYESI MIHÁLYNÉ, 
Makó, Töltés u. 7. szám alatti lakos elhunyt. Temetése 2000. 
december 18-án, 14 órakor, a Kiskunfélegyházi alsóvárosi te-
metőben lesz. 

„Fognánk még a kezed, simogatnánk. Könnyünk hiába 
hull, de te utadra indultál." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kedves szerettünk, 

ifj. LAKI LAJOS, 
Székkutas, Petőfi út 15. sz. alatti lakos, 47 éves korában el-
hunyt. Temetése 2000. 12. 18-án, 13 órakor, a Székkutasi te-
metőben. 

Gyászoló szülei, testvére és annak családja 

köszönetnyi lvánítás 

Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonok-
nak, barátoknak, ismerősöknek és mindazoknak, akik szeret-
tünk, 

EERENCSIK ISTVÁNNÉ 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

Szentes és környéke 

gyászhír 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, 
OVOS DÁNIELNÉ 

Tisza Erzsébet, 
Szentes, Bocskai u. 8. szám alatti lakos, 62 éves korában, tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. Temetése december 18-án. hétfőn, 
12 órakor lesz a szentesi Kálvária temető ravatalozójából. 

Gyászoló családja, Szentes 

köszönetnyi lvánítás 

„Játék, nem kicsi a tét. Játék, s oly 
fukar az élet. Játék, nézd meg hova 
lépsz. A szél ne hordjon szét!" 

Köszönjük mindazoknak, akik 

HANKÓ ATTILA LÁSZLÓ 

színészt utolsó útjára elkísérték, éle-
tében szeretetet adtak neki, szeretetét 
pedig elfogadták. 

Megtört szívű családtagjai 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága szerettünk, 

SZEPESI JÁNOS 
temetésén megjelentek, síijára koszorút, virágot helyeztek, gyá-
szunkon enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló családja, Fábiánsebestyén 

+ „Elmentél Tőlem 
messzire, oly távol, 
de szívemben itt le-

szel míg élek e világon." 
Hálás szívvel mondok kö-
szönetet a közeli és távoli 
rokonoknak, ismerősök-
nek, jó szomszédoknak, 
akik drága férjem, 

BALOG ISTVÁN 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, mély fájdalma-
mat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló felesége, 
Szentes 

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak a 
közeli és távoli rokonok-
nak, ismerősöknek, bará-
toknak, jó szomszédok-
nak, régi kézilabdásoknak, 
valamint munkatársainak, 
akik drága szerettünk 

BORBÁS BÉLA 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, valamint rész-
véttáviratokkal fájdalmun-

kkal enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család, 
Szentes, Budapest 

H a Ö n m é g n e m e l ő f i -
z e t ő j e l a p u n k n a k , n e m 
kell m á s t tennie , m i n t a 
m e l l é k e l t m e g r e n d e l ő -
sze lvény t k i tö l tve v i s z -
s z a k ü l d e n i a k i a d ó c í -
mére : D é l m a g y a r o r s z á g 
K ö n y v - , L a p k i a d ó é s 
N y o m d a i p a r i Kf t . , S z e -
ged , Pf . : 153. 6 7 4 0 . 

További 
információért hívja 

ingyen hívható. 
terjesztési zöld 

számunkat: 
06-80/821-821. 

M E G T A K A R Í T Á S 
FÉLÉVES 

ELŐFIZETÉSNÉL: 

ÉVES ELŐFIZETÉSNÉL: 

% Megrendelés 

1 -jétől Igen, megrendelem a D é l m a g y a r o r s z á g o t 200 

• 1 hónapra 1 059 Ft 

• negyedévre 3 177 Ft 

• félévre 6 354 Ft 

• 1 évre 12 708 Ft 

Vállalom, hogy az előfizetési díjat a nálam jelentkező hírlapkézbesítőnél (vagy a 

számú átutalási számláról) kiegyenlítem. 
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