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Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeret-
tünk, 

ÖZV BÖRCSÖK JÓZSEFNÉ 
HAJDÚ PIROSKA 

75 éves korában elhunyt. Temetése január 24-
én, 11 órakor lesz a Mórahalmi temetőben. 
Előtte gyászmise 10 órakor. 

Gyászoló család 

„Szívedben nem volt más, csak szeretet, szor-
galom és munka volt az egész életed. A fáj-
dalmat leírni nem lehet, csak letörölni a 
könnyeket." 
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj és imádott Édesapa, 

NAGYI ISTVÁN, 
a MAV PGF alkalmazottja 52 éves korában 
elhunyt. Búcsúztatása 2005. január 24-én, 11 
órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozó-
jából. 

Gyászoló szerettei 

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen 
a kéz, mely értünk dolgozott. Te sosem leszel 
halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok." 
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédi-
ke, anyós, 

HEGEDŰS JÓZSEFNÉ 
SÁNDOR GIZELLA 

szíve 88 éves korában megszűnt dobogni. 
Temetése 2005. január 25-én, 13 órakor lesz 
az Alsóvárosi temetőben. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeret-
tünk, 

BOGNÁR ESZTER, 
gyálaréti lakos hosszan tartó, súlyos betegség-
ben, életének 59. évében elhunyt. Temetése 
2005. január 25-én, 14.00 órakor lesz a 
Gyálaréti temetőben. 

A gyászoló család 

Mely fájdalommal tudatjuk, hogy drága sze-
rettünk, 

GYURIS JÁNOS 
84 éves korában elhunyt. Temetése 2005. ja-
nuár 26-án, 14 órakor lesz a Kiskundorozs-
mai temetőben. Gyászmise 7 órakor a kiskun-
dorozsmai templomban. 

Gyászoló család 
A I 4UVMI C 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, 
nagyapa, 

NAGY FERENC 
hosszú szenvedés után, 59 éves korában el-
hunyt. Temetése január 25-én, 14 órakor lesz a 
Kiskundorozsmai temetőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatom, hogy testvé-
rem, 

JÁNOSI JÓZSEFNÉ 
PAKAI ILONA 

93 éves korában elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása január 
25-én, 15 órakor lesz az Alsóváro-
si temetőben. 

Gyászoló testvére és rokonsága 

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy drága édesanyánk, 

ÖZV GULYÁS 
FERENCNÉ, 

Mórahalom, VI. ker. 142. szám 
alatti lakos súlyos betegség után, 
79 éves korában elhunyt. Ham-
vasztás után végső búcsút ve-
szünk Tőle és szűk családi kör-
ben örök nyugalomba helyezzük. 
4.M««s A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, testvér, 
após, unokaöcs, nagyapa, sógor és 
rokon, 

IFJ. LENGYEL PÉTER 
(SAMU) 

életének 60. évében, rövid szen-
vedés után elhunyt. Temetése 
2005. január 24-én, 11.00-kor 
lesz a református temető ravata-
lozójából. 
41688252 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

RÉVÉSZ PÁLNÉ 
VINCZE ÁGOTA 

életének 84. évében elhunyt. Te-
metése 2005. január 26-án, 14.00 
órakor lesz a Tápéi temetőben. 

Gyászoló család 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
HORVÁTH 
JÓZSEFNÉ 

DE NEGRI ERZSÉBET 
életének 94. évében elhunyt. Ké-
résére szűk családi körben elte-
metjük. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
ID. ÁBRAHÁM ISTVÁN 

(Pick volt dolgozója) 83 éves ko-
rában elhunyt. Felejthetetlen ha-
lottunktól január 25-én, 11 óra-
kor veszünk búcsút az Alsóváro-
si temetőben. 

41688776 Gyászoló családja 

MEGEMLEKEZES 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

TOTVÁRADI 
MIHÁLYNÉ 

VÖRÖS KATALIN 
csendben elhunyt. Temetése ja-
nuár 24-én, 13 órakor lesz az 
Újszegedi temetőben. 

Gyászoló család 
luaonai: ' 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 
ÖKRÖS GÁBOR DÉNES 
(földmérő geodéta, a szegedi 
BGTV kirendeltség volt vezetője) 
életének 72. évében, hosszú be-
tegség után elhunyt. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása 2005. január 
26-án, 13 órakor lesz a Belváro-
si temető ravatalozójából. 

41688615 Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Az életet, ím megjártam, nem 
azt adott, amit vártam, néha töb-
bet, kérve, kelve kevesebbet." 

(Arany János) 
Őszinte fájdalommal búcsúzunk 
DR. CSÖLLE TIBORTÓL, 
lelkét kísérje szeretet és béke, 
emlékét szívünkben örökre meg-
őrizzük. 

Igaz szerettei, barátai, tisztelői 

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik 

SZÚ KI ANTALT 
utolsó útjára elkísérték, fájdal-
munkban osztoztak. 
4i6«8i49 Gyászoló család 

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

SÖTÉT ANTAL 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család, 
Sándorfalva 

Köszönetünket fejezzük ki azok-
nak, akik szerettünk, 

OLÁH FERENC 
temetésén megjelentek és osz-
toztak gyászunkban. 
41687912 Gyászoló családja 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik szeret-
tünk, 

FORGÓ ANDRÁS 
temetésén megjelentek. 

4158656« Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

„Elmentél közülünk, el sem búcsúztál, hiányod, 
amíg élünk, mindig nagyon fáj." 
Szomorúan és megtört szívvel emlékezünk 

SZABÓ LASZLO 

halálának 1. évfordulóján. 
4168/967 

Szerető családja 

C ^ Uni is TáRsR KFT 
L r Temetkezés i I roda S z e g e d 

[ Mikszáth K.-Török u. sarok. 
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TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, IEB0NY0LÍTÁSA 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
O T P - H I T E L L E H E T Ő S É G . 
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MAKÓ 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

DÉRI FERENCNÉ 
MÉSZÁROS MÁRIA 

életének 69. évében, súlyos beteg-
ség után elhunyt. Búcsúztatása ja-
nuár 24-én, 12 órakor lesz a Ma-
kói református ótemetőben. 

Gyászoló családja, Makó 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
NAGY SÁNDOR, 

makói lakos 59 éves korában hir-
telen elhunyt. Temetése január 
24-én, 15 órakor lesz a makói 
Belvárosi református ótemetőben. 

Gyászoló élettársa 
és családja 

„Nem bírtad hát tovább, tested 
megszökött. De lélekben itt ma-
radtál szeretteid között. Hiába 
omlik rád sír komor göröngye. 
Emléked itt marad szívünkben 
örökre." 
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy drága szerettünk, 

KISS SÁNDOR, 
Makó, Sírkert utcai lakos 85 éves 
korában, rövid szenvedés után 
örökre itthagyott bennünket. 
Végső búcsút január 24-én, hét-
főn, 14 órakor veszünk Tőle a 
Makói református ótemetőben. 
41688884 Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 

KATONA ISTVÁNNÉT 
utolsó útjára elkísérték és fájdal-
munkban osztoztak. Köszönet a 
Földeáki Körjegyzőségi Hivatal 
régi és új munkatársainak, a ma-
kói sebészeti osztály főorvosainak 
és ápolóinak áldozatos munkáju-
kért. A Démász és a Belvárosi 
Nyugdíjas Klubnak, a Kertbará-
tok Körének. 
41688127 Gyászoló szerettei 

íBTvynöT? ¡ e ó I u v e g t e í n C : 
avíöiöj lödöynáíri^llé 

„Fáradt tested nyomja a sírhalom. Tiéd a csend, 
a nyugalom. Miénk a könny, a fájdalom." 

Fájó szívvel emlékezünk 
HAJDÚ JÓZSEF 

(ny. rendőr törzszászlós) 
halálának 5. évfordulóján. 

Szerető felesége, fia, menye, unokái 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR 

A gyászoló család, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 

Református Gimnázium, a Magyar Vízilabda Szövetség, 
a Hódmezővásárhelyi Vízilabda Sport Club, 

a Hódmezővásárhelyi Senior Úszó-Vízilabda Club 
megrendülten és mély fájdalommal 

tudatja, hogy a szerető szívű férj, édesapa és nagyapa, 

TÖRÖK SÁNDOR, 

a Bethlen Gábor Gimnázium testnevelő tanára, úszó-, vízilabda-
szakedző, I. osztályú játékvezető, a magyar- és a vízilabdasport 
kitüntetettje, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Pro-Urbe 

és Siginum Urbis Honorantis elismeréseinek birtokosa 
2005. január 11-én, életének 73. évében 

váratlan hirtelenséggel elhunyt. 
Mindazok, akik szerették, t i sz te l ték Őt, kegyeletüket 

2005. január 24-én, hétfőn, 14 órától róhatják le a 
hódmezővásárhelyi tabáni templomban feláll ított urnája előtt . 

Szeretett, drága halottunk végső búcsúztatására 
14.30 órakor kerül sor. 

Felejthetetlen halottunk hamvait tartalmazó urnát ezt követően a 
Kincses temetőben lévő családi sírhelyen helyezik örök nyugalomba. 

Gyászolják: felesége, gyermekei, veje, unokái, 
nászasszonya, közelebbi és távolabbi rokonai családjaikkal, 

az úszó- és vízilabda-társadalom, pályatársai, 
tanítványai, sporttársai, barátai, ismerősei, 

valamint mindazok, akik szerették és tisztelték Őt. 
4KKK41K Táviratcím: Török Sándorné és családja, 

6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál u. l/II. emelet 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága férj, édesapa, nagyapa, 

ENSEL-RÉSŐ IMRE 
nyuga lmazot t mérnöktanár, 
Hódmezővásárhely, Búvár u. 36. 
szám alatti lakos gyógyíthatat-
lan betegségben, 85 éves korá-
ban, 2005. január 13-án elhunyt. 
Hamvasztás utáni temetése janu-
ár 26-án, délután fél 3 órakor 
lesz a vásárhelyi római katolikus 
temetőben. Református szertar-
tás szerint. 
41688597 A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

LÁSZLÓ LAJOS, 
Hódmezővásárhely, Jókai u. 137. 
szám alatti lakos 64 éves korában 
elhunyt. Temetése január 24-én, 
13 órakor lesz a vásárhelyi 
Kincses temetőben. 
416888.14 Gyászoló család 

„Fájdalmat hagytál ránk, üres 
lett a lelkünk, ezúton ígérjük, so-
ha nem felejtünk." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

FEJŐS KÁROLY, 
Hódmezővásárhely, Nádor u. 62. 
szám alatti, korábban kútvölgyi 
lakos 82 éves korában, 54 éves 
házasság után örökre itthagyott 
bennünket. Temetése január 24-
én, fél 11 órakor lesz a vásárhe-
lyi római katolikus temetőben. 
41688626 Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
ÖZV. ANTAL 
MIHÁLYNÉ 

BERTA ILONA, 
Mindszent, Mátyás u. 59. 
szám alatti lakos 94 éves korá-
ban csendesen elhunyt. Teme-
tése 2005. január 24-én, 10 
órakor lesz a Mindszenti 
temetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

w 
YÖ 

öszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünk, 

BUGYA JÁNOSNÉ 
DÓCZI JUSZTINA 

hamvasztás utáni búcsúztatá 
sán megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, gyászun 
kon enyhíteni igyekeztek. 

h 
Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

TÉZSLA GYULA 
búcsúztatásán megjelentek, fáj-
dalmunkban osztoztak. Külön 
köszönetet mondunk a Il-es 
kórház fertőzőosztálya kezelő 
főorvosának, ápolóinak áldoza-
tos munkájukért. 

41485948 Gyászoló család 
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GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 
FELVÉTELE: 

FORTUNA LOTTÓZÓ 
Csongrád, Dózsa György tér 5. 

Tel.: 63/431-038 

6640 Csongrád, Fő u. 17-19. 
Tel: 63/483-975 


