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Gyászközlemények 

SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett 
édesapa, gyermek, 

LÁZÁR FERENC 
(kecskéstelepi lakos) 51 éves korában el-
hunyt. temetése március 27-én, 13 óra-
kor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozó-
jából. 

Gyászoló család 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 
hogy kislányunk, 

SZANKA HAJNALKA 
20 éves korában, tragikus körülmények 
között elhunyt. Végső nyughelyére már-
cius 26-án, 11 órakor kísérjük a Balás-
tyai temetőben. 

Gyászoló szülei 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

MEGGYESIISTVÁNNÉ 
FÜLÖP ILONA 

életének 72. évében, türelemmel viselt, 
hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasz-
tás utáni búcsúztatója március 27-én, 15 
órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalo-
zójából. 
oi2U4WA Gyászoló család, Szentmihály 

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, 
szerették és tisztelték, hogy 

DR. DURÓ LAJOSNÉ 
DR. LÉVAI 
ROZÁLIA 

nyugalmazott egyetemi ad-
junktus 2002. március 14-
én, életének 64. évében, hir-
telen támadt, súlyos beteg-
ség következtében itthagyott 
bennünket. Hamvait márci-
us 28-án, 11 órakor helyezzük 
örök nyugalomba Szegeden, 
az Alsóvárosi temetőben. 

A gyászoló család 

„Fognám még a kezed, simogat-
nám, könnyem hiába hull, 
utadra indultál, drága Édes-
anyám." 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett édesanya, nagymama 
és rokon, 

ÖZV HORVÁTH 
JÓZSEFNÉ 

DOBÓ PIROSKA 
80 éves korában, hosszú szen-
vedés után elhunyt, temetése 
március 27-én, 11 órakor lesz 
az Alsóvárosi temetőben. 
ni«8476» Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
rettünk, 

MIHÁLYFI 
VILMOSNÉ 

SOLTÉSZ ROZÁLIA 
(volt algyői és szegedi lakos) 
életének 86. évében váratlanul 
elhunyt. Búcsúztatása márci-
us 27-én, 15 órakor lesz a Bel-
városi temető ravatalozójából. 

Gyászoló 
hozzátartozói 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

ZSOMBÓ ISTVÁN 
61 éves korában váratlanul el-
hunyt. temetése március 26-
án, 12 órakor lesz a Belvárosi 
temető ravatalozójából. 
oh™™ Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, 
anyós, nagymama, dédnagy-
mama, 

ID. DEME BÉLÁNÉ 
FARKAS ANNA 

83 éves korában elhunyt. Teme-
tése március 26-án, 11 órakor 
lesz az Üllési temetőben. 
Gyászmise 10 órakor. 

Gyászoló család 
11175847(14 ' 
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Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy 

GYŐRI ANTALNÉ 
LENNER PIROSKA 

76 éves korában elhunyt. Szűk 
családi körben örök nyuga-
lomba helyeztük. 

Gyászoló fiai és unokái 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy 

BERTA SÁNDOR 
89 éves korában elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása már-
cius 25-én, 11 órakor a Belvá-
rosi temetőben lesz. 

A gyászoló család 

MAK0 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

KISAPÁTI 
ÁGOSTONNÉ 

LIPPAI JULIANNA 
65 éves korában elhunyt. Teme-
tése március 26-án, 14 órakor 
lesz a Zsombói temetőben. 
Gyászmise 13 órakor. 

Gyászoló család 

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy szeretett édes-
apa, nagyapa, após, rokon, 

DEZSŐ IMRE GÉZA 
életének 79. évében csende-
sen elhunyt. Temetése márci-
us 28-án, 15 órakor a Belváro-
si temetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünket, 

PÁJÁN BÉLÁNÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

Gyászoló család 
012584080 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

GERA ISTVÁNNÉ 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 
012584078 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szerettün-
ket, 

LAJKÓ KÁROLYNÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

Gyászoló család 
012584088 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

NÉMETH LÁSZLÓ 
temetésén megjelentek és fáj-
dalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család 
012584899 ' 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

ÚJVÁRI ISTVÁN 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. 

012584068 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

REGDON JÓZSEFNÉ 
BACSA MARGIT 

ANNA 
temetésén megjelentek, utol-
só útjára elkísérték. 

Gyászoló családja 
012584904 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

SZŰCS JÁNOSNÉ 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 
012584885 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünket, 

SZÖGI 
SZILVESZTERT 

utolsó útjára elkísérték, gyá-
szunkban velünk osztoztak. 
012584123 Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

„Nem bírtad hát tovább, tested megszö-
kött. De lélekben itt maradtál szeretteid 
között. 
Hiába omlik rád sír komor göröngyre, 
emléked itt marad szívünkben örökre." 

NAGY FERENC 
nyugalmazott rendőr alezredes halálának 
1 éves évfordulójára. 

Gyászoló felesége és gyermekei 
OI238I824 

A fájdalom végtelen, a szere-
tet is örökké tart, és így össze-
törve emlékezünk, 

HOJSZA JÁNOS 
halálának 3. évfordulójára. 

Mindig szomorú feleséged 
és családod 

012584423 

Fájó szívvel tudat juk mind-
azokkal, akik szeretettel emlé-
keznek 

MÁRIAFÖLDY 
JULIANNA 

HALMOS EMILNÉRE, 
matematika-fizika-ének sza-
kos középiskolai tanárra, hogy 
2002. február 7-én, közlekedé-
si baleset következtében el-
hunyt. Röviddel utána férje is 
követte őt. 

A gyászoló család 

&zögi és Zsa 
Temetkezési Iroda Szeged 

Mikszáth K.-Török u. sarok. 
Tel.: 62/425-K47. H.-Cs.: 8-16-ig. P.: 

8—I5-ig 
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, 

LEBONYOLÍTÁSA 
A L E G K E D V E Z Ő B B ÁRON. 
OTP-HITELLEHETŐSÉG. 
Költségkalkulációért keresse lel irodánkul! 

Halotts/állításl ügyelet: trádiótelefon) 
06-30/9557-556: 0 -24 - ig 

Csongrád Megyei 
Kegyeleti Kft. 

Szeged-belvárosi 
temetkezési 

irodája-iizlete, 

a Paloma 
Virágáruházban. 

Tisza L. krt. 55., 
Attila u. sarok. 

Teljes körű szolgáltatás. 

Tel.: 423-869. 
Ügyelet: 60/382-298. 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanyánk, 

ÖZV ZSÓTÉR 
JÓZSEFNÉ 

SIKET MÁRIA, 
Makó, Eötvös u. 36/a szám 
alatti lakos 77 éves korában, 
rövid, súlyos betegség után el-
hunyt. temetése március 25-
én, hétfőn, 13 órakor lesz a 
makói Belvárosi református 
ótemetőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett nagymamánk, 

ÖZV KÜSZ 
SÁMUELNÉ 

DÖME JULIANNA, 
makói lakos 86 éves korában el-
hunyt. temetése március 26-
án, kedden, 11 órakor lesz a 
makói Belvárosi református 
ótemetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik sze-
rettünk, 
ID. KOVÁCS BÁLINT 

hamvasztás utáni búcsúztatá-
sán részt vettek, virágaikkal, 
részvétnyilvánításaikkaf fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönjük a belgyógyá-
szati osztály orvosainak, nővé-
reinek lelkiismeretes munkáját. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik sze-
rettünk, 

BÁRDOS ISTVÁN 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és 
fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

Gyászoló család, 
Apátfalva, Makó 

01258494» * 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik sze-
rettünk, 

NÓVÁK LAJOS 
temetésén rész vettek, virága-
ikkal, részvétükkel fájdalmun-
kon enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család, 
nmiugiM Apátfalva, Makó 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

TAMÁS ANTAL, 
Makó, Sírkert utcai lakos te-
metésén megjelentek, részvé-
tükkel fájdalmunkban osztoz-
tak. 
012584050 Gyászoló család 

CSONGRÁD 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drá-
ga szerettünk, 

ÖZV FORGÓ 
IMRÉNÉ 

TÓTH KATALIN 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, s 
ezzel gyászunkon enyhíteni 
igyekeztek. 
012584606 Gyászoló családja 

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

GYÓNI SÁNDOR 
temetésén megjelentek, sír-
jára koszorút, virágot helyez-
tek, s ezzel gyászunkon eny-
híteni igyekeztek. 

Gyászoló családja 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
————-

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
ÖZV. KOVÁCS 

BÁLINTNÉ 
TÖRÖK ESZTER, 

Hódmezővásárhely, Tbmpa u. 
33. sz. alatti lakos életének 88. 
évében, hosszan tartó beteg-
ségben elhunyt, temetése már-
cius 25-én, 14.30 órakor lesz a 
Kincses temetőben. 

A gyászoló hozzátartozói 
012584645 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

ÉGETŐ SÁNDOR, 
Mártély, Petőfi S. u. 12. szám 
alatti lakos 64 éves korában el-
hunyt. Temetése március 26-
án, 9 órakor lesz a Mártélyi te-
metőben. 
0125849)0 Gyászoló család 

SZENTES 
„Nem hal meg, akit eltemet-
nek, csak az, kit elfelednek." 
Megrendülten tudatjuk, hogy 
szeretett édesapa, após, nagy-
apa, testvér és rokon, 

ID. BODROGI 
SÁNDOR, 

Hódmezővásárhely, Rákóczi ut-
ca 102. sz. alatti lakos 88. évé-
ben elhunyt. Temetése márci-
us 26-án, 13 órakor lesz a Kin-
cses temetőben. 

Gyászoló család 
m ísw.iwi u ' 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

KOVÁCS SÁNDOR, 
Szentes, Nyíri u. 27/A szám 
alatti lakos 59 éves korában el-
hunyt. temetése március 26-
án, kedden, 13 órakor lesz a 
Szentesi alsó református te-
metőben. 

Gyászoló család, Szentes 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközlemény megrendelésekor kériük 

a személyi Igazolvány bemutatását! Köszönjük! 

012584(186 

„Én éreztem valami szépet, de most már 
vége végleg. Tudnád, milyen fájdalmas így, 
hogy sírok utánad már megint. Amikor 
megfogtad a kezem, éreztem már, hogy 
ennek vége, most már vége mindennek, 
várnak a mennyben az angyalok." 
Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, 

DÁVID LAJOS 
76. évében elhunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása 2002. március 25., 13 órakor 
a Dugonics temetőben lesz. 

Gyászoló felesége, Tülkős és Balogh család 


