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Gyászközlemények m ^ m m m 

SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, testvér és rokon, 

BÉRES MIHÁLY 
52 éves korában váratlanul el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása január 24-én, 15 óra-
kor lesz a Belvárosi temetőben. 

Gyászoló családja 

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy szeretett férj, 
édesapa, nagyapa, 
KOVÁCS JÁNOS TIBOR 

életének 65. évében hirtelen 
elhunyt. Temetése 2003. január 
24-én, 11 órakor lesz a Dugonics 
temetőben. 

Gyászoló családja 

Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették, hogy a szeretett 
édesanya, nagymama, anyós, 
testvér, 

CSÚCS MIKLÓSNÉ 
HAJDÚ ILONA 

2003. január 3-án, 64 éves korá-
ban örökre itthagyott bennün-
ket. Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása január 24-én, 13 órakor lesz 
a református temetőben. 

Gyászoló család 
<1717<3<107 ' 

Fájdalomtól megtört szívvel tuda-
tom, hogy szeretett Édesanyám, 

TÖRÖK ISTVÁNNÉ 
SZŰCS PIROSKA 

75 éves korában elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása janu-
ár 24-én, 14 órakor lesz a Balás-
tyai temetőben. 

Gyászoló lánya és unokái 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

LEHOTAI MIHÁLY 
75 éves korában elhunyt. Ham-
vasztást búcsúztatás január 24-
én, 11 órakor a Belvárosi teme-
tőben. 
niixum Gyászoló család 

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy drága szerettünk, 
PELESKEI ZOLTÁNNÉ 

MIHÁLY GYÖRGYI 
életének 52. évében váratlanul 
elhunyt. Temetése január 24-én, 
13 órakor lesz az Újszegedi teme-
tőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

CSÍSZÁR GYÖRGYNÉ 
búcsúztatásán megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

CSONKA ISTVÁNNÉ 
temetésén megjelentek, virága-
ikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló család 
mI'JJOAA ' 

Köszönetet mondunk a rokonok-
nak, barátoknak, munkatársak-
nak, szomszédoknak és mind-
azoknak, akik szerettünket, 

BULLÁS SÁNDORT 
utolsó útjára elkísérték és osz-
toztak fájdalmunkban. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

SZÁSZ ANTAL 
temetésén megjelentek, mély fáj-
dalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család 
<17I 744077 ' 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drápa szerettünket, 
DR. LUKACS LÁSZLÓT 

utolsó útjára elkísérték, mély fáj-
dalmunkban osztoztak. Külön 
köszönet a deszki szakkórház-
nak az önzetlen segítségért a te-
metés lebonyolításában. 

A gyászoló család 

Köszönjük mindazoknak az 
együttérzését, akik drága szeret-
tünk, 

POLGÁRNÉ 
FODOR ETELKA 

temetésén megjelentek, részvétü-
ket kifejezték, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek. 
o!i74W83 A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

CSÖKE BÉLA 
temetésén megjelentek és végső 
búcsút vettek tőle. 

Gyászoló család 
nli 7xcnu4t ' 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 

ID. VAJAS FERENCET 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

OZV CSONKA IMRENE 
VIGH ILONA 

7 éve, hogy dolgos keze megpihent. 
Emlékét örökre megőrizzük. 

Fia, menye, testvérei, unokái és 
dédunokái 

„Számunkra Te sosem leszel halott, örök-
ké élni fogsz, mint a csillagok." 

Fájó szívvel emlékezünk 
ID. TOMBÁCZ JÓZSEF 

halálának 5. évfordulójára. 
Szerető felesége, fia, lánya, menye, veje 

és unokái 

GYÁSZHÍR 

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy 

ÖZV. FRANCISZTI 
LAJOSNÉ 

KOVÁCS ERZSÉBET, 
Hódmezővásárhely, Ádám u. 5. 
szám alatti lakos 81 éves korában 
váratlanul elhunyt. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása január 23-án, 
13 órakor lesz a vásárhelyi római 
katolikus temetőben. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, testvér és rokon, 

BITÓ MIHÁLYNÉ 
TÓTH MAGDOLNA 
volt Aracsi Istvánné, 

Hódmezővásárhely, Ábray K. u. 
47. szám alatti, korábban Jókai 
utcai lakos 67 éves korában el-
hunyt. Temetése január 23-án, fél 
3 órakor lesz a vásárhelyi Kincses 
temetőben. 
02174X083 Gyászoló család 

„Értünkéltél, bennünket szeret-
tél, a halál sem választ el tőlünk. 
Tovább élsz szívünkben, s bár-
hová nézünk, csak rád emléke-
zünk." 
Megtört szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

RÁKOS JÓZSEFNÉ 
NAGY JUSZTINA, 

Hódmezővásárhely, Vörösmarty 
u. 36. szám alatti lakos rövid, 
súlyos betegség után, 69 éves ko-
rában elhunyt. Temetése január 
24-én, fél 11 órakor lesz a vásár-
helyi Dilinka temetőben. 

Gyászoló család, Vásárhely 
02174.3064 ' 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

CSILLAG JÁNOSNÉ 
KUN JUSZTINA, 

Hódmezővásárhely, Királyszék 
u. 33. szám alatti lakos 80 éves 
korában elhunyt. Temetése ja-
nuár 24-én, 13 órakor lesz a vá-
sárhelyi Kincses temetőben. 

Gyászoló gondviselője 
(Pl 74̂ 1*» ' ° 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Szorgalom és munka 
volt az egész életed." 
Most a messzeségbe indultál, s utadon fénylenek a csillagok... 
Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, or-
vos- és gyógyszerészkollégáknak, munkatársaknak, iskolatársaknak, ba-
rátoknak és ismerősöknek, akik » 

DR. KISS ZSUZSANNA 
temetésén megjelentek, sírját koszorúkkal, virágokkal borították, rész-
vétüket táviratban fejezték ki. 
Köszönetet mondok az Erzsébet Kórház és Rendelőintézet főigazgatójá-
nak, igazgatóságának és dolgozóinak, a gyermekosztály főorvosának, gaz-
dasági nővérének részvétnyilvánításukért, megtisztelő jelenlétükért. 
Hálás szívvel köszönöm meg az intenzív osztály főorvosának, dolgozó-
inak, valamint a belgyógyászati rehabilitációs osztály főorvosának, fő-
nővérének, ápolójának, nővérkéinek áldozatos, lelkiismeretes, odaadó 
munkájukat. Köszönöm a Brunszvik Teréz Óvoda és a Toyota márka-
képviselet dolgozóinak együttérzését. 

Gyászoló gondviselője 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
édesanyánk, 

TÖRÖK IMRÉNÉ 
temetésén megjelenésükkel, virá-
gaikkal, részvétnyilvánításukkal 
fájdalmunkban osztoztak. 
021744903 Gyászoló család 

Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik 
ÖZV, SZÉL MIHÁLYNÉ 
MOLNÁR ERZSÉBET 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek. 
02,74476, Gyászoló gondviselője 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

FÖLDI ELEKNÉ 
MACZELKA MÁRIA 

január 14-én elhunyt. Végakara-
ta szerint csendben eltemettük. 
Köszönjük a részvétnyilvánítást 
és a küldött virágokat. 

A gyászoló család 
(PIAJJglA 0 / 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik szerettünk, 
ÖZV HAJDÚ JÁNOSNÉ 

temetésén megjelentek, utolsó 
útjára elkísérték, sírjára virágot 
helyeztek. 

Gyászoló család 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: 

Cs. M.-i Kegyeleti Kft.. 
6800 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. 

Tel./tax: 62/534-985,62/534-986 
Servio Temetkezési Szolgálat 

6800 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. 
Tel.: 62/246-605.62/248-775 

Köszönet azoknak, akik 
KONCZ PÁL 

temetésére koszorút hoztak, ez-
zel fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

Gyászoló felesége, gyermeke 
02,7448,, é s unokája 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy drága szerettünk, 

DR. ZSOLDOS FERENC 
nyugalmazott sebész főorvos, 

Szentes város díszpolgára 82 éves korában elhunyt. Temetéséről 
Szentes Város Önkormányzata saját halottjaként gondoskodik. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2003. január 25-én, szombaton, 
10 órakor lesz az alsó református temető központi ravatalozójából. 

Gyászoló család, Szentes Város Önkormányzata 

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem sokat, de tovább már nem le-
het, csak a csend ölel át és a szeretet, szívetekben tovább élhetek. Isten 
veletek." 

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, 
ÖZV MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ 

VIRÁGOS TERÉZIA 
77 éves korában elhunyt. Temetése 2003. január 24-én, pénteken, 14 
órakor lesz a Szeder temetőben. 

Gyászoló lánya, fia, veje, menye, unokái és dédunokái 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

ÖZV SZÉLL GYULA, 
Nagyhegy, 302. alatti lakos 72 
éves korában elhunyt. Temetése 
2003. január 24-én, pénteken, 
délelőtt 11 órakor lesz a Szeder 
temetőben. 

Gyászoló gondviselői 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága Édesanyánk, 

HARSÁNYI-NAGY 
JAKABNÉ 

NAGY ROZÁLIA, 
Szentes, Horváth-telep 7. (volt 
Dózsa köz 5.| szám alatti lakos 
81 éves korában elhunyt. Teme-
tése január 25-én, szombaton, 
11 órakor lesz a szentesi Kálvá-
ria temető ravatalozójából. 

Gyászoló család, 
Szentes, Csongrád 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

ÖZV. BARNA IMRÉNÉ 
KOZMA ROZÁLIA, 

Derekegyház, Petőfi S. u. 22. sz. 
alatti lakos 82 éves korában el-
hunyt. Temetése január 24-én, 
pénteken, 11 órakor lesz a Dere-
kegyházi temetőben. 

Gyászoló család, 
<ui 74.341KI Szentes, Debrecen 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

SZABÓ GÁBOR, 
Nagymágocs, Kossuth u. 1. szám 
alatti lakos 58 éves korában el-
hunyt. Temetése január 23-án, 
csütörtökön, 11 órakor lesz a 
szentesi Szeder temetőben. 

Gyászoló család, 
0 ! „ w , Szentes, Nagymágocs 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

IFJ. KOVÁCS PÉTER 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, gyá-
szunkon enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család, Tompahát 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 
ÖZV SZABÓ ISTVÁNNÉ 

VAS TERÉZIA 
temetésén részt vettek és virága-
ikkal gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló család, Szentes 

Hálás szívvel mondok köszö-
netet mindazoknak a rokonok-
nak, ismerősöknek, barátoknak, 
volt munkatársaknak, jó szom-
szédoknak, akik szeretett fér-
jem, 

BEREZVA 
SÁNDOR 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, s 
ezzel fájdalmamon enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló felesége, Szentes 

GYÁSZHÍR 

„Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendben és szerényen, drága 
lelked nyugodjon békében!" 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
drága édesapa, após, testvér, 
nagyapa, dédnagyapa, nász, 

LAKATOS 
JÁNOS, 

Földeák, Arany J. u. 14. szám 
alatti lakos 72 éves korában el-
hunyt. Temetése január 22-én, 
10 órakor lesz a Földeáki te-
metőben. 

Gyászoló család, Földeák 

Tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték, hogy 

SZÉKESI FERENCNÉ 
SZÖLLŐSI ERZSÉBET, 

Makó, Verebes utcai lakos 66 
éves korában elhunyt. Hamvasz-
tás utáni búcsúztatása január 23-
án, 14 órakor lesz a református 
ótemetőben. 
„„„,... Gondviselői 

„Nem hal meg, akit eltemet-
nek, csak az, akit elfelednek." 
Mély fájdalomtól megtört és 
bánattól megrendült szívvel, de 
Isten akaratában megnyugodva, 
szomorúan tudatjuk, hogy sze-
retett és felejthetetlen feleség, 
testvér, anyós, nagymama, déd-
nagymama, 

PAP ANTALNÉ 
(volt Fodor Imréné) 

NÉMETH JULIANNA, 
makói lakos 72 éves korában, 
súlyos betegség után csendben 
megpihent. Temetése január 
22-én, 13 órakor lesz a Makói 
református ótemetőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

SÍPOS FERENCNÉ 
TÖRÖK VIKTÓRIA, 

makói lakos 63 éves korában, 
hosszan tartó, súlyos betegség 
után hirtelen elhunyt. Búcsúz-
tatása január 23-án, 12 órakor 
lesz a Makói református új teme-
tőben. 

Gyászoló család, 
021744836

 M a k ó ' Püspökladány 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

BAJUSZ JÓZSEF 
ácsmester, 

Makó, Hold u. 14. szám alatti la-
kos 63 éves korában, rövid, súlyos 
betegségben elhunyt. Temetése 
2003. január 23-án, 13 órakor 
lesz a Makói görög katoükus te-
metőben. 

Gyászoló család 

CSONGRÁD 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
CSABA SÁNDORNÉ 
NAGYISTÓK MÁRIA 

temetésén megjelentek, részvétüket bármilyen formában nyilvánították. 
Gyászoló család 

<171 7448411 ' 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközleményeket a megjelenés előtti munkanapon 

9 óráig tudunk eHogadni. 
Gyászközlemény megrendelésekor kériök 

a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük! 


