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Gyászközlemények 
— — 

SZEGED 

GYÁSZHÍR 

„Lélekben itt vagy velünk, 
álmunkban fogod a kezünk. 
Innen mit üzenhetnénk: 
hiányzol, nincs más, csak az emlék." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága pici 
lányunk, 

MIKLÓS JUDIT 
12 éves korában, tragikus balesetben életét 
vesztette. Búcsúztatása: 2003. április 29-én, 
12 órakor a Tápéi temetóben. 

Gyászoló családja 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, 

BENYÓ LÁSZLÓNÉ 
DICSŐ LUCA 

(volt Retek utcai lakos) 89 éves korában el-
hunyt. Temetése április 29-én, 15 órakor lesz 
a Dugonics temetőben. 

QI30M062 Gyászoló család 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 

IFf. NEMETH LAJOS 

2003. április 18-án, Röszkén váratlanul el-
hunyt. Temetése 2003. április 30-án, a 
Röszkei katolikus temetőben 15 órakor, előt-
te 14 órakor gyászmise. 

Gyászoló család 
o2.ro6.mr 

„Mostan bocsátod el uram a te szolgádat 
A Tfc beszéded szerint békességben: 
mert látták az én szemeim a te üdvösségedet." 

Luk. 2:29-30. 
A gyászoló család 

és a Szegcdi Tudományegyetem 
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kara 

mély fájdalommal tudatja, hogy 

DR. HUSZKA TIBOR, 
az élelmiszeripari főiskolai kar nyugalmazott főiskolai tanára, volt 
tanszékvezetője, kari igazgatója, főigazgató-helyettese, díszpolgára és 
a Kari Tanács tiszteletbeli tagja, a Pedagógus Szolgálati Emlékérem, a 
Nagyváthy János Emlékérem, valamint számos szakmai és társadal-
mi kitüntetés tulajdonosa, 2003. április 22-én, életének 70. évében, 
türelemmel viselt, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. 
Személyében a főiskola egykori kiváló oktatóját, a szegedi felsőfokú élel-
miszer-ipari szakemberképzés alapítóját és fejlesztőjét, az élelmiszer-
technológiai felsőoktatás és kutatás elismert művelőjét, a hallgató if-
júság fáradhatatlanul tevékenykedő nevelőjét, a család felejthetetlenül 
szeretett férjet, édesapát, nagyapát és rokont veszített el. 
Nagyrabecsült tanárát az élelmiszeripari főiskolai kar saját halottjának 
tekinti. 
Búcsúztatása 2003. április 30-án, 14 órakor lesz Szegeden, a Belváro-
si temetőben, a református egyház szertartása szerint. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Gyászoló család (6727 Szeged, Otthon u. 6.) 
SZTE Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar 

(6724 Szeged, Mars tér 7.) 

„Amikor kigyulladnak az esti 
csillagok, Téged várunk. Hidjuk, 
hogy nem jössz, mégis jó várni. 
Hazudni a szívnek, hogy ne tud-
jon fájni. Elmentél csendesen, de 
nekünk nagyon hiányzol, hisz 
Édesanyja minden embernek 
csak egy van a világon." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

ÖZV. LELE LAJOSNÉ 
PIPÓ RÓZA 

55 éves korában, hosszú betegség 
után elhunyt. Temetése április 
29-én, 13.00 órakor lesz az Algyői 
temetóben. 
U2.W64127 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

OROSZ JÁNOSNÉ 
BÁRKÁNYI 
ERZSÉBET, 

balástyai lakos 78 éves korában, 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése 29-én, 11 órakor lesz 
a Balástyai temetőben. 

Gyászoló család 
maoMM» 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
BALOGH SÁNDOR, 

BaUstya, Kóródy u. 3. sz. alatti la-
kos 80 éves korában elhunyt. Te-
metése 29-én, 9.30 órakor lesz a 
Balástyai temetőben. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

ÖZV. SAS JÓZSEFNÉ 
PODONYI ETELKA 

97. évében elhunyt. Temetése áp-
rilis 30-án, 14 órakor lesz az Al-
győi temetóben. 
022963139 Gyászoló családja 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

SZÉLL BÉLÁNÉ 
KÓSZÓ ROZÁLIA 

életének 100. évében elhunyt. 
Temetése április 29-én, 15 órakor 
lesz a Röszkei temetőben. 
cn.wu.ire Gyászoló család 

„Értünk éltél, bennünket szeret-
tél, a halál sem választ el tőlünk. 
Tovább élsz szívünkben, s bár-
hová nézünk, csak Rád emléke-
zünk." 
TUdatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy 

SZALAI ISTVÁN 
89. évében elhunyt. Temetése az 
Alsóvárosi temetőben április 29-
én, 15 órakor lesz. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünket, 

CSÁSZÁR JÁNOST 
utolsó útjára elkísérték. 
023063844 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

TEMESVÁRI JÓZSEF 
temetésén megjelentek és gyá-
szunkban osztoztak. 
022962471 Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik drága sze-
rettünk, 

VIDÁCS 
SÁNDOR 

temetésén megjelentek, fájdal-
munkat részvétükkel enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló családja 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 

ÖZV. JENEI 
FERENCNÉT 

utolsó útjára elkísérték. 
Gyászoló család 

niituiinn • 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

DEÁK ISTVÁN 
temetésén részt vettek és mély 
gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló családja 
martítzci/i ' 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

KELEMEN ISTVÁN 
temetésén megjelentek és végső 
búcsút vettek tőle. 
024064373 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

FRANK MIHÁLY 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. 
023063562 Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

„Már kilenc éve, hogy messzire mentél tő-
lem, csillag képében ragyogsz fenn az égen, 
dolgos két karod nem ölel már engem, bol-
dog már sosem lesz az árván hagyott szívem. 
Egyedül az élet nem ér már semmit, nincs 
ki letörölje arcomról a könnyet." 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
NAGY GYÖRGY 

halálának 9. évfordulójára. 
023063958 Szerető felesége, Tápé 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

SZABÓ SÁNDOR, 

Szentes, Somogyi B. u. 53. sz. 
alatti lakos 64 éves korában el-
hunyt. Temetése április 28-án, 
hétfőn, 11 órakor lesz az evan-
gélikus temetőben. 

Gyászoló család 

„Elcsitul a szív, mely értünk do-
bogott, pihen a kéz, mely értünk 
dolgozott. Számunkra Te sosem 
leszel halott, örökké élni fogsz, 
mint a csillagok." 
Megrendülten tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

BARTUCZ ANDRÁS 
61 éves korában, súlyos beteg-
ségben váratlanul elhunyt. Te-
metése április 29-én, 10 órakor 
lesz Fábiánsebestyénen. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

T Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik drága 
szerettünket, 
FEKETE-NAGY 

LAJOSNÉT 
utolsó útjára elkísérték és fájdal-
munkban osztoztak. 

Gyászoló családja 
m VMAT, ' 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

NAGYANDRÁSNÉ 
SZÉLL ILONA 

temetésén megjelentek, utolsó 
útjára elkísérték. 

Gyászoló család 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: 
Ambrus József, 6762 Sándorialva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg Henrikrcé, 6754 
Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-325 Cs. M.-i Kegyeleti Kit., 6791 Szeged, Széksósl út 6. 
Tel.: 62/461-039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel: 62/212-840 6786 Rúzsa, Határór u 2. Tel 
62/285-197 6800 Hódmezővásárhely, Bakay u 16. Tel./lax: 62/534-985, 62/534-986 
Márvány Kit. 6760 Kistelek, Temető sor 1 Tel: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kit, 6600 
Szentes, Sima F u 45. Tel.: 63/400-162 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra 
Center Kft, 6722 Szeged, Usza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, 
Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér, 8. pave-
lon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-
864 6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, Kórház 
u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi 
és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Törők u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht Algyő, Kas-
télykert u. 16. Tel: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat 6800 Hódmezővásárhely, Hősök te-
re 7. Tel.: 62/246-605,62-248-775, Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Si-
ma F. u. 31. Tel./fax: 63 /400-889 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR 

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgo-
zott. Fáradt tested megpihent már, de emléked szívünkbe zár. Számunk-
ra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, 

TÓTH MARGIT, 
Tanya 3276. szám alatti lakos 49 éves korában, tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Temetése április 28-án, 13 órakor a Kincses temetőben lesz. 

Gyászoló család, Hódmezővásárhely, Kövegy 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünk, 
PRECZERJÓZSEFNÉ 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszön-
jük helybeli és vidéki rokonainknak, jó barátainknak, volt munkatársa-
inak megjelenését és részvétnyilvánításukat. 

Gyászoló családja és élettársa 

„Fognám még a kezed, simo-
gatnám, könnyem hiába hull, 
bár még szólnál hozzám, szí-
vem szakad meg, hogy 
itthagytál." 
Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szerettünk, 

ID. DETKIISTVÁNNÉ 

temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

„Segítő szavad örökké halljuk, 
dolgos kezed mindig érezzük, 
könnyes szemmel már csak a sí-
rodat nézzük." 
Fájó szívvel emlékezünk 

CZ. MOLNÁR JÁNOS 
halálának 1. évfordulójára. 

Gyászoló felesége és fiai 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, ismerősök-
nek, szomszédoknak, a Márté-
lyi Idősek Otthona gondozói-
nak, akik szerettünket, 

ÖZV BODROGI 
MÁRTONNÉT 

utolsó útjára elkísérték. 

Gyászoló család 

Szél Testvérek Kft. 
SZEL ISTVÁN 

polgári búcsúztató szónok (szertartásvezető) 
SZÉL GÁBOR 

orgonista (szertartások zenei biztosítása) 

A már évek óta közismert 
és elismert, magas színvonalú 

szertartások levezetése. 
INGYENES TANÁCSADÁS, 

DÍJTALAN KISZÁLLÁS beszédek 
felvételére. Ingyenes gépzene. 

Köztemetéseken 67% engedmény! 
Tel.: (30) 252-5458, 

(62)249-215 lll|| J 
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak a közeli és tá-
voli rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik szerettünk, 

NAGY SÁNDOR 
temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek. Kö-
szönetet mondunk kezelőorvo-
sának, nővéreknek és a tiszte-
lendő úrnak a szép búcsúzta-
tásért. És köszönjük a temetke-
zési vállalat munkáját. 
0Z3CW323 Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazon rokonoknak, 
ismerősöknek, akik 

ÖZV. GRUBER 
ISTVÁNNÉ 

KOVÁCS ETELKA 

temetésén megjelentek. Sírjára 
koszorút, virágot helyeztek. 

Gyászoló gyermekei 
és családjai 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Életedben dolgoztál és szerettél, most béké-
ben pihenjél." 
Fájó szívvel, igaz szeretettel emlékezünk 

SAJTOS MIKLÓS 

elvesztésének 1. évfordulóján. 
Felesége, ha, menye, 

unokái: Szilviké, Bettike, Mátéka 

„Aki él szerettei szívében, 
az nem hal meg, 
csak távol van." 

Fájó szívvel emlékezünk 
MEZŐ MIHÁLY 

halálának 1. évfordulóján. 
Szerettei, Makó 

CSONGRÁD 

GYÁSZHÍR 

Tisztelt Hirdetőink I 
Gyászközleményeket 

a megjelenés előtti munknnapen 
9 érőig tudunk elfogadni. 

Gyészközlemény 
megrendelésekor kérjük 

a személyi igazolvány bemuta-
tását! Köszönjük! 

<tfÍ> Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

NYILAS ANNA, 

Csongrád, Andrássy u. 20. sz. 
alatti lakos 81 éves korában el-
hunyt. Temetése április 28-án, 
hétfőn, 11 órakor lesz a Csong-
rádi temetőben. 

Gyászoló család 

(HOCSOR YVETTE) 62/567-835 

HORNYIK GYÖRGYNÉ 
LUDÁNYI MÁRIA 

„Soha sehol 
már meg nem lellek, 

mégis mindig f 
itt leszel valahol..." 1 

Egy éve már elmentél. § 
Szerető férjed és családod 


