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Gyászközlemények MEGEMLEKEZES HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, 

DR. AN DÓ MIHÁLY 
ny. egyetemi docens 

életének 75. évében elhunyt. 
Végső búcsúztatására 2003. április 2-án, 14 órakor 

a Belvárosi temetőben kerül sor. 
A gyászoló család 

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen 
a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te 
sosem leszel halott, ötökké élni fogsz, mint 
a csillagok." 
Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik is-
merték, szerették, hogy drága édesapánk, 

TÓTH MIKLÓS 
2003. március 22-én, életének 79. évében 
elhunyt. Temetése 2003. április 2-án, 13 óra-
kor lesz az Alsóvárosi temetőben, 
ón«,«! Gyászoló gyermekei 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 
édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, 
dédmamánk, 

ÖZV. SÁRSZEGI GYÖRGYNÉ 
GOMBOS ILONA 

életének 89. évében elhunyt. Temetése 2003. 
április 1 -jén, 13 órakor lesz a Dugonics teme-
tő ravatalozójából. 

Gyászoló család 

„Csendben elmentél, itthagytál minket, a 
fájdalmat, a szenvedést oly sokáig tűrted. 
Szívünkben maradsz, nem feledünk téged, 
hogy eddig velünk voltál, hálát adunk az ég-
nek." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

VASS KÁLMÁNNÉ 
BOZÓKI TERÉZIA 

(volt zákányszéki, majd Szeged, Tisza L. u.-i 
lakos], édesanya, testvér és rokon, életének 88. 
évében örökre itthagyott bennünket. Teme-

tése 2003. április Tjén, 15 órakor a református temető ravatalozójából. 
ffiu»u Gyászoló család 

Ajkamra nem tudott panaszt csalni sem kin, sem fájdalom, de a halál 
legyőzött, nem volt irgalom. Emlékem, azért itthagyom köztetek, min-
denkitől búcsúzom, Isten veletek. 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, 

DR. BABA ISTVÁN 
ügyvéd 

március 21 -én csendesen elhunyt. Kívánságára szűk családi és baráti kor-
ben helyeztük örök nyugalomra. Gyászmiséje április 4-én, pénteken, 16.30 
órakor lesz a dómban. 

A gyászoló család 
D1USMU w 

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy 

OZV. NAGY VENDELNE 
SÓS JOLÁN 

84 éves korában elhunyt. Ham-
vait március 26-án végső nyug-
helyére helyeztük. 
oiKM« Gyászoló családja 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

HORVÁTH JÓZSEF 
műköves 

életének 64. évében elhunyt. Bú-
csúztatása április 2-án, 11 órakor 
lesz a Dugonics temetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, ismerősök-
nek, akik 

GOGÁN ZOLTÁN NÉ 
BOGÁR ERZSÉBETET 

utolsó útjára elkísérték. 
02X556450 A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

DUDÁS ISTVÁN 
temetésén részt vettek és fájdal-
munkban osztoztak. 

Gyászoló családja 
02X456759 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, ismerősök-
nek, akik 

GOGÁN ZOLTÁN NÉ 
BOGÁR ERZSÉBETET 

utolsó útjára elkísérték. 
02X556450 A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

ÖZV DR. SÍPOS 
LÁSZLÓNÉ 

temetésén megjelentek, fájdal-
munkban osztoztak. 

Gyászoló családja 
02X447173 ' ' 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

BIRGÉS ANDRÁS 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 
022647349 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

ÖZV DR. SÍPOS 
LÁSZLÓNÉ 

temetésén megjelentek, fájdal-
munkban osztoztak. 

Gyászoló családja 
02X447173 ' ' 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

BIRGÉS ANDRÁS 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 
022647349 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

GERGELY JÓZSEF 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal mély fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 
022647«» Gyászoló család 

Köszönjük mindazoknak, akik 
KÁRÁSZ SÁNDORT 

utolsó útjára elkísérték, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 
022657404 7 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

GERGELY JÓZSEF 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal mély fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 
022647«» Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

GERGELY JÓZSEF 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal mély fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 
022647«» Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédok-
nak és jó ismerősöknek, akik 

MAGONY JÓZSEFET 
utolsó útjára elkísérték, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Szerető gondviselői, 
Zákány család és Dékányné, 

022657545 Sándorfalva 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédok-
nak és jó ismerősöknek, akik 

MAGONY JÓZSEFET 
utolsó útjára elkísérték, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Szerető gondviselői, 
Zákány család és Dékányné, 

022657545 Sándorfalva 

Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik testvérem, 

MARÓTI FERENC 
temetésén megjelentek és fájdal-
mamat enyhíteni igyekeztek. 
D226S8279 Gyászoló húga 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédok-
nak és jó ismerősöknek, akik 

MAGONY JÓZSEFET 
utolsó útjára elkísérték, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Szerető gondviselői, 
Zákány család és Dékányné, 

022657545 Sándorfalva 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédok-
nak és jó ismerősöknek, akik 

MAGONY JÓZSEFET 
utolsó útjára elkísérték, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Szerető gondviselői, 
Zákány család és Dékányné, 

022657545 Sándorfalva Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 

HÓDI PÁLT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 
022658461 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédok-
nak és jó ismerősöknek, akik 

MAGONY JÓZSEFET 
utolsó útjára elkísérték, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Szerető gondviselői, 
Zákány család és Dékányné, 

022657545 Sándorfalva Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 

HÓDI PÁLT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 
022658461 

„Búcsúztam volna tőletek, 
de erőm nem engedett, 

így búcsú nélkül szívetekben tovább 
élhetek." 

DÉKÁNY ISTVÁN 
halálának 2. évfordulóján fájó szívvel 

emlékezünk. 
Szerető családja 

022657701 

Drága gyermekem, 
a mai napig is hiányzol nekem. Kis gyer-
mekként mentél el, másfél évig vigyáztam re-
ád, de lehet, hogy nemsokára Te vigyázol re-
ám. Az a pár szó, amit kimondtál, most is 
itt cseng a fülembe: Anya, Apa. 

JÓNÁS BÉLUSKA 
halálának 35. évfordulójára. 

Drága édesanyád 

Fájó szívem felzokog érted. Örökké szeret-
lek és nem feledlek téged. Ha beteg szívem 
megszűnne dobogni, hozzád tesznek megpi-
henni. 

BARÁTH LAJOS 
26. éves évfordulójára. 

Szerető feleséged és a Tóth család 

Napsugár voltál életünkben. 
Nélküled szomorú, üres a 

házunk, most sem hisszük el, 
hogy hiába várunk. 

Fájdalommal emlékezünk 
MENCZ NÁNDOR 

halálának 1. évfordulóján. 
Gyászoló szerettei 

Fájó szívvel emlékezünk 
ZAKAR MIHÁLYNÉ 
TOMBÁCZ MÁRIA 

halálának 1. évfordulóján. 
Szerető férje és családja 

1I226.S79.13 

„Szívetekben nem volt más, csak 
jóság és szeretet, szorgalom és 
munka volt az egész életetek. 
Nem múlnak Ők el, akik a szí-
vünkben élnek. Hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek. Ők itt ma-
radnak bennünk csöndesen." 
Fájó szívvel emlékezünk drága 
szerettünkre, Édesapám: 

ENGI ANTAL 
(volt csatornaőr), 

Édesanyám: 
ROZSNYAI ILONA 

halálának 1., illetve 
5. évfordulójára. 

Szerető lányuk Ilona, vejük Károly, 
unokáik, unokamenyük és Zsa-
H C l t musiuxn 

SZENTES MAKD 

GYÁSZHÍR GYÁSZHÍR 

„Annyira akartam élni, betegsé-
get legyőzni, búcsúztam volna 
tőletek, de erőm nem engedett, 
így búcsú nélkül szívetekben to-
vább élhetek." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga édesanya, testvér és nagyma-
ma, 

ÖZV KÖKÉNY 
ANTALNÉ 

ÉGETŐ KLÁRA, 
Szentes, Bercsényi u. 53. sz. alat-
ti lakos 62 éves korában elhunyt. 
Temetése március 31 -én, hétfőn, 
14 órakor lesz a Szeder temető-
ben. 

Gyászoló család, Szentes, 
022663074 Gyöngyös, New York 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

SZABÓ LAJOS, 
Makó, Alma utcai lakos 73. évé-
ben, hosszú betegség után el-
hunyt. Szűk családi körben örök 
nyugalomba helyeztük. Köszön-
jük a kegyelet virágait és a rész-
vétet. 
02764791, Gyászoló család, Makó 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„A mennyország a szívünkben 
van..." Mély megrendüléssel tu-
datjuk, hogy 

SZÉNÁSI FERENC 
rövid, súlyos betegség után, 2003. 
március 20-án örökre itthagyott 
bennünket. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása 2003. április 3-án, 
15 órakor lesz a Hékédi temető 
ravatalozójában. Kérjük, hogy a 
végső tisztességre szánt virágaik 
helyett egy szál gyertyát hozzanak 
magukkal. Hamvait legszűkebb 
családi körben helyezzük el a vég-
akarata szerinti helyen. Részvé-
tüket köszönjük. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk azoknak a 
rokonoknak, jó barátoknak, 
szomszédoknak, volt munkatár-
saknak, ismerősöknek, akik sze-
rettünk, 

NÉMETH ISTVÁN 
temetésén részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak, sírjára a ke-
gyelet virágait elhelyezték. Kü-
lön mondunk köszönetet a deszlti 
tüdőkórház orvosainak és nővé-
reinek odaadó munkájukért. 

Gyászoló család, Makó 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

+ Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk, 
ÖZV KOVÁCS 

JÓZSEFNÉ 
PUSKÁS MÁRIA 

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyzetek, s ez-
zel gyászunkat enyhíteni igye-
keztek. 

A gyászoló család, 
Derekegyház, Nagymágocs 

„Annyira akartam élni, a beteg-
séget legyőzni. Búcsúztam volna 
tőletek, de erőm nem engedett, 
így búcsú nélkül szívetekben to-
vább élhetek." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

FORGÓ LÁSZLÓ, 
makói lakos 58 éves korában, sú-
lyos betegség után elhunyt. Teme-
tése március 31-én, 10 órakor 
lesz a római katolikus temető-
ben. 
022658492 Gyászoló család, Makó 

GYASZKÖZLEMENYEK 
FELVÉTELE: 

Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, 
Május 1.u. 31. Tel.: 60/482-325 

Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó, 
Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 
Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, 
Megyeház u.1. Tel.: 211-347 

Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, 
Kórház u. 13. Tel : 62/213-514 

GYÁSZHÍR 

Tudatjuk a családdal, rokonokkal, ismerő-
sökkel, szomszédokkal, hogy 

MADARÁSZ JÓZSEF 

búcsúztatása április 2-án, fél 2 órakor lesz 
a Derekegyházi temetőben. 

Gyászoló család 

022648209 

Szomorúan tudatjuk, hogy 
OLASZ ISTVÁN 

Rizi, 
Hódmezővásárhely, Botond u. 
40. szám alatti lakos hosszú, sú-
lyos betegség után, 2003. márci-
us 26-án, 50 éves korában el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása április 10-én, fél 11 
órakor lesz a vásárhelyi Dilinka 
temetőben, a családi sírnál. 

Gyászoló gondviselője 
6,7664461 ' 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 
ÖZV TÓDOR JÁNOSNÉ 

CSALA JULIANNA, 
Hódmezővásárhely, Temesvár u. 
64. szám alatti lakos 80 éves ko-
rában, Isten akaratába megnyu-
godva visszaadta életét Teremtő-
jének. Temetése március 31-én, 
fél 11 órakor lesz a vásárhelyi ró-
mai katolikus temetőben. 

Gyászoló család 
niixcnaco ' 

„Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül is le-
dőltem. Most szívemből kérem tőletek, szeressétek egymást, mert én már 
ne leszek." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, 

HARANGOZÓ KÁROLY 
cipészmester, 

Hódmezővásárhely, Szabadság tér 91. szám alatti lakos 80 éves korában 
elhunyt. Temetése 2003. március 31-én, 13 órakor lesz a Kincses teme-
tőben. 

Gyászoló felesége, gyermekei, unokái és dédunokái 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

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

SZABÓ PÁLNÉ 
SZABÓ ERZSÉBET 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, gyá-
szunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

„Tiéd a csend és a nyugalom, mi-
énk a könny, a fájdalom." 
Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazon közeli és távoli ro-
konoknak, ismerősöknek, jó 
szomszédoknak, akik drága sze-
rettünk, 
ÖZV BARICSA ERNŐNÉ 

KÁDÁR LÍDIA 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. Ezúton sze-
retnénk köszönetet mondani há-
ziorvosának, az Erzsébet kórház 
kezelőorvosainak és nővéreinek 
áldozatos munkájukért. Köszö-
net a tiszteletes úrnak a szívhez 
szóló beszédért. 
022648355 Gyászoló család 

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

ÖZV VIRÁG KIS 
MIHÁLYNÉ 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fáj-
dalmunkon enyhíteni igyekez-
tek. 

Gyászoló család 
6,7647,74 ' 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, barátoknak, 
akik drága szerettünk, 
ID. HORVÁTH KÁLMÁN 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek. Kü-
lön mondunk köszönetet a Hód-
Mezőgazda Rt. vezetőinek, dolgo-
zóinak, a Cs. M. Közútkezelő ve-
zetőinek, dolgozóinak, a Hód-
Menza vezetőinek, dolgozóinak. 

Gyászoló család, 
022658464 Vásárhely, Baks 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet a rokonoknak, ismerősök-
nek, jó szomszédoknak, akik drá-
ga szerettünk, 

DIÓSZEGI PÁL 
temetésén részt vettek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek és fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
022556684 Gyászoló család 

CSONGRÁD 

GYÁSZHÍR 

Ezúton fejezzük ki köszönetün-
ket mindazoknak, akik drága ha-
lottunk, 

LUCZÓ KÁLMÁN 
végtisztességadásán megjelentek 
és Őt utolsó útjára elkísérték. 
Köszönjük a Luczó, Molnár és 
Tárkány családnak, az építész-
társaknak, volt munkatársaknak, 
kedves ismerős családoknak, ked-
ves jó szomszédoknak, jó bará-
toknak a részvételt és az együtt-
érzést. Köszönjük az együttérzést 
kifejező táviratokat, telefonokat, 
a sok-sok szép virágot, valamint 
a temetkezési bt. közreműködé-
sét. Külön köszönjük a szép bú-
csúbeszédet. 
0226584,6 Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik szerették és tisztelték, 
hogy 
ÖZV BACSA JÓZSEFNE 

GUT EMÍLIA, 
Csongrád, Iskola u. 11. szám 
alatti lakos türelemmel viselt be-
tegségében, 92 éves korában el-
hunyt. Temetése 2003. március 
31-én, 9 órakor lesz a Csongrá-
di temetőben. 
022658i9i Gyászoló szerettei 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 
FELVÉTELE: 

Mécses 2001 Bt. -
(Temetkezési Szolgáltató Bt.) 

- csongrádi 
fióktelephelyének címe: 6640, 

Csongrád, Fő u. 34/A. Tel./fax: 
06-63/481-125 

„Szerettek, szerettem, nap csókol-
ta arcom, nem vagy adósom, élet, 
nem haragszom." 

E y ^ j k Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akara-
I tában megnyugodva tudatjuk, hogy drága 

HbC&L J j ^ ^ H szerettünk, édesanyánk, nagymamánk, dédi-
I R Í S L J ^ ^ É N m a m á n k , 

^ ^ P S P * ] SZEBERÉNYISÁNDORNÉ 
M W L J ~ GÁL ERZSÉBET, 
** • —Cl volt Hódmezővásárhely, Fűz utca 12. szám 

alatti lakos életének 96. évében csendesen, örökre itthagyott bennün-
ket. Búcsúzunk tőle 2003. április 2-án, 13 órakor a katolikus temető ra-
vatalozójából, az evangélikus temetőben. 
022658457 Gyászoló család 


