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Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. 
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem en-
gedett. így búcsú nélkül szívetekben tovább 
élhetek." 
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

PIPICZ ISTVÁN 
életének 52. évében, rövid, súlyos betegség-
ben elhunyt. Temetése 2005. május 25-én, 13 
órakor az Alsóvárosi temetőben lesz. Gyász-
mise 11 órakor a szentmihályi templomban. 

Gyászoló családja 
A 111 ne A ' ' 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerettünk, 

TARNAI LÁSZLÓ 
YBL-díjas építészmérnök 

72 éves korában, rövid, súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása 2005. május 27-én, 13 órakor lesz a szegedi Belvá-
rosi temetőben. Gyászmise május 25-én, 17.15 órakor az újszegedi 
templomban. 

A gyászoló család 
U3I2934 

Édesapánk, 
PIGNICZKY LÁSZLÓ (2003) 

é s nagyapánk, 
PIGNICZKY ISTVÁN (1982) 

hamvainak ünnepélyes sírbatétele a Szőregi temetőben 2005. május 22-
én, vasárnap, 12 órakor lesz. Gyászmisét 11 órakor tartunk a szőregi ka-
tolikus templomban. Édesapánk elhunyt Lansdale, Pennsylvania, USA-
ban, de magyarságát örökre megőrizte. Kérésére szülőfalujában helyez-
zük örök nyugalomra. Mindenkit várunk, aki ismerte, aki szerette. 

Gyászolják: felesége Gerendai Veronika, lányai Eszti és Réka, 
vejei Szentkirályi Endre és Gerő Barna, 

unokái Keve, Bendegúz, Vajk, Enese, Luca és Jolánka 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere-
tett Édesanyánk, nagymama, 

KIRÁLY IÓZSEFNÉ 
NÓVÁK JUSZTINA 

65 éves korában váratlanul el-
hunyt. Szúk családi körben örök 
nyugalomba helyezzük. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

ID. RÁCZ ALAJOS 
életének 76. évében elhunyt. Te-
metése május 25-én, 15 órakor 
lesz a Forráskúti temetőben. 
Előtte gyászmise. 

43312896 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett Édesapa, Após, Nagy-
apa, Testvér és rokon, 

TEISZL 
TIBOR MIKLÓS 

pár nappal felesége eltávozása 
után, életének 54. évében, türe-
lemmel viselt, hosszú betegség-
ben elhunyt. temetése május 26-
án, 14 órakor lesz a Belvárosi 
temetőben. 

Gyászoló család 

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. 
megrendülten tudatja, hogy 

TEISZL TIBOR 

munkatársa 53. évében, súlyos 
betegségben elhunyt. Búcsúzta-
tása 2005. május 26-án lesz 14 
órai kezdettel a Belvárosi te-
metőben. 

A kft. teiszl Tibort 
saját halottjának tekinti. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
DR. SZABÓ JÁNOS 

nyugalmazott igazgató 
fóállatorvos 

2005. május 18-án elhunyt, "te-
metéséről később intézkedünk. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett feleség, édesanya, 
nagymama, dédnagymama és ro-
kon, 

FÜLÖP VINCÉNÉ 
APRÓ ERZSÉBET 

hoszú betegség után, 81 éves ko-
rában elhunyt. Temetése május 
23-án, 14 órakor lesz a Baksi 
temetőben. 

Gyászoló család, 
Baks 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, Édesapa, nagy-
apa, dédi és após, 

DOKTOR JÁNOS 
váratlanul, 83 éves korában el-
hunyt. temetése május 24-én, 
15 órakor lesz a Mórahalmi te-
metőben. Gyászmise 14 órakor a 
mórahalmi templomban. 

4331 u2i Gyászoló családja 

Tudatjuk mindazokkal, akik tisz-
telték és szerették, hogy 

KENYERES JÁNOSNÉ 
PALLAGI MÁRIA 

női fodrász 
életének 81. évébqn elhunyt. Te-
metése május 24-én, 11 órakor 
lesz Szentesen, a Kálvária teme-
tőben. 

4umm A gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága, sze-
retett férjem, 

DR. DURSZT ENDRE 
ny. egyetemi docens 

végső búcsúztatásán a tisztelet és szeretet megnyilvánulásaként 
részt vettek, vigasztalásukkal és részvétük kifejezésével gyászunk-
ban osztoztak. Külön mondunk köszönetet egyetemi ismerőseinek, 
munkatársainak, a tanszék vezetőjének együtt étző támogatásukért, 
valamint az onkoterápiás klinika docensnőjének, orvosainak, fizi-
kusainak, nővéreinekés minden alkalmazottjának, továbbá házior-
vosnőjének és asszisztensének többéves lelkiismeretes gyógyító, 
ápoló munkájukért, szeretetükért. 

,, , Gyászoló felesége és rokonai 

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

BIRÓ MIHÁLY 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család, 
,,,,„„« Sándorfalva 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk, 

PAPP JÓZSEFNÉ 
BODNÁR KLÁRA 

temetésén megjelentek, részvéte-
lükkel gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünket, 

BACSÓ 
SZILVESZTERNÉT 

utolsó útjára elkísérték. 
4121.74D Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

JUHÁSZ ISTVÁNNÉ 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

43211.124 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

FELBÁB MIHÁLY 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek. 

43313286 Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

„Nem dobog már a szív, mely a jóság ' 
tükre volt, ajka nem szól többé, mert le-
zárt, néma, holt. Megállott a kéz, mely i 
csak mindig adott, soha semmit nemi! 
kért és el nem fogadott. Remegő kezed 
többé nem foghatjuk. Nem védsz szere-
tettel, oltalmazón, szó nincs rá, csak né-
ma fájdalom, édesanyánk, egyedül va-
gyunk, nagyon, nagyon." 
Fájó szívvel emlékezünk édesanyámra, 

TARI JULIANNÁRA 
(volt Kiskundorozsma, Faragó dűlő 20. sz.) 
halálának 2. évfordulóján. 

Szerető lánya, veje, 3 unokája, két nővére és két fia 

„A múltba visszanézve valami fáj, valakit 
keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú, 
üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy 
hiába várunk." 

Fájó szívvel emlékezünk 
MOLNÁR MENYHÉRT 

halálának 3. évfordulóján. 
Szerető felesége és családja 

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 

ID. BALLA BÉLA 

halálának 1. évfordulóján. 

Leánya, fia és családjaik 

„Egész életeden át szívesen dolgozva, szeré-
nyen éltél - bánatot ránk hagyva elmentél -
örök álom zárta le szemedet, megpihenni 
tért két dolgos kezed." 

Fájó szívvel emlékezünk 
FÖLDI JÓZSEF 

halálának 3. évfordulójára. 
Szerető felesége Ibolya, két fia Zsolt 
és Róbert, két menye Edina, Beáta, 

43U2180 két unokája Áron, Patrik 

Fájó szívvel emlékezünk 
KATONA LAJOS 

halálának 5. évfordulóján. Szeret-
teid, kik nélküled élnek, de szí-
vükben őriznek Téged. 433I2943 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: 
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkot-
mány krt. 24 Tel.: 62/252-515 Berg Henrik-
né, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 
62/277-382 Cs. M -l Kegyeleti Kit., 6791 Sze-
ged, Széksósl út 6. Tel.: 62/461-039 6786 
Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 Már-
vány Kft. 6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 
62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Szeged, 
Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Píetas Te-
metkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók 
tér 10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési 
Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 
62/425-864 6722 Szeged, Törők u, 9/B. Tel.: 
62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 
Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és 
Társa Temetkezési Iroda Szeged, Tőrök u. 
11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, 
Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 

„A legdrágább kincset veszíti el | 
az ember, mikor meghal a gyer-
meke: mert nekünk Te voltál a | 
napfény és az élet... 
Téged ott már nem bánt sen-
ki, Neked ott már nem fáj sem-
mi, a gyötrő földi élet véget ért, I 
de Te több vagy nekünk ma is | 
bárkinél... 
Ha majd a szívem megszűnik 
dobogni, odavisznek melléd 
engem is pihenni. Várjál rám, 
nemsokára megyek, mert én 
csak ott leszek boldog mellet-
ted." 

Soha el nem múló fájdalom-
I mai emlékezünk 

IFJ. KULCSÁR 
ISTVÁNRA 
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GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: 
Mécses 2001 Bt. - (Temetkezési Szolgáltató B t ) - Szentes, Sima Ferenc utca 31. 6 3 / 4 0 0 8 8 9 

Égisz ' 9 0 Temetkezési Kf t , 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 

6 6 4 0 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 
FORTUNA LOTTÓZÓ, Csongrád, Dózsa György tér 5. Tel: 63/481-038 

Tizztelt Hirdetőink! Oyászkőzleményeket a megjelenés előtti 
munkanapon 9 óráig tudunk elfogadni. 

Gyászköxlemény megrendelésekor kérjük 
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük! 

H00MEZ0VASARHELY 

GYÁSZHÍR 

„Te, aki annyi szeretetet adtál, 
Te, aki mindig mellettünk áll-
tál, Te, aki sohasem kértél, 
csak adtál, a szívünk szakad | 
meg, hogy örökre itthagytál." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
retett édesanyánk, nagyma-
mánk és dédnagymamánk, 

ÖZV RIPPA 
SÁNDORNÉ, 

székkutasi lakos hosszan tar-1 
tó, súlyos betegségben, 91 éves 
korában elhunyt. Temetése 
2005. május 24-én, 14 órakor | 
lesz a Székkutasi temetőben. 

43313261 A gyászoló család 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: 
Cs. M.-i Kegyeleti Kft.. 

6800 Hódmezővásárhely, Bakay u 16. 
Tel./fax: 62/534-985,62/534-986 

Borostyán Temetkezési Szolgálat 
6800 Hódmezővásárhely, 

Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-866 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett édes-
apán^ 

BÖRCSÖK ANTAL 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. Külön 
köszönetet mondunk az Er-
zsébet-kórház dialízis központ 
dolgozóinak áldozatos mun-
kájukért. 

Gyászoló családja 

MEGEMLEKEZES 
„Szemünk sír, a lelkünk fáj, mert 
Te örökre itthagytál." 
Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk 

NAGY LAJOS 
halálának 3. évfordulóján. 

Felesége és a gyászoló család 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 
Í Í I I J I 
ro Megrendülten tudat}-) Ttom, hogy 

FALUS IVÁN 
gépészmérnök 

életének 54. évében, 2005. má-
jus 11-én tragikus hirtelenség-
gel elhunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása 2005. május 
24-én, 12 órakor lesz a Fiumei 
úti temető ravatalozójából, a re-
formátus egyház szertartása 
szerint. 

Gyászoló élettársa, 
rokonai, barátai 

Levélcím: Juhász Márta 2100 
Gödöllő, Hársfa u. 23/B 

RT-P 43313283 O-M 
» ' T W 

Fájó szívvel tudatjuk, 
3 hogy drága szerettünk, 

(J ID. RICKERT 
BENEDEK, 

Szentes, Tóth J. u. 4. szám 
alatti lakos 82 éves korában 
elhunyt. Kérésére szúk családi 
körben eltemettük. 

Gyászoló családja, Szentes 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

t Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy drájja szerettünk, 

BONUS 
ISTVÁN, 

Derekegyház, Bem u. 7. szám 
alatti lakos hosszan tartó, sú-
lyos betegség következtében, 
73 éves korában elhunyt. Te-
metése május 23-án, hétfőn, 
14 órakor lesz a Derekegyházi 
temetőben. 

fen 

Gyászoló családja, 
Derekegyhá HJ 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

KIRÁLY JÁNOSNÉ 
temetésén megjelentek, fájdal-
munkban osztoztak. 

43313156 Gyászoló család 

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

ID. VIDA SZŰCS 
JÁNOS 

temetésén megjelentek, sírjá-
ra, koszorút, virágot helyeztek, 
s ezzel gyászunkon enyhíteni 
igyekeztek. 
043313253 Gyászoló családja 

M A K 0 

GYÁSZHÍR KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

FAZEKAS ISTVÁN, 
Apátfalva, Petőfi u. 30. sz. alatti 
lakos 81. évében, hosszú beteg-
ség után elhunyt. Temetése má-
jus 23-án, hétfőn, 13 órakor lesz 
az Apátfalvi temetőben. 

4«,„71 Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet rokonoknak, ismerősöknek, 
volt munkatársaknak, szomszé-
doknak, barátoknak, volt iskola-
társaknak és mindazoknak, akik 

MÁRTON JÓZSEF 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek. 

Gyászoló család, Makó 
44414444 ' 

MEGEMLEKEZES 
„Temető csendje ad Neked nyu-
godalmat, szívünk bánata örök-
re megmarad." 
Fájó szívvel emlékezünk 

SZALAI ISTVÁN 
halálának 5. évfordulójára. 

43312825 Szerető családja 

GYASZKOZLEMENYEK 
FELVÉTELE: 

Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, 
Május 1 .u . 31. Tel : 62/277-382 

Cs. M. Kegyeleti Kft. 6900 Makó, 
Verebes u. 2. Tel : 62/212-840 
Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0 Makó, 

Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 
Rekvium Temetkezés, 6900 Makó, 

Kórház u, 13. Tel.: 62/213-514 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett férjem, 

BÖRCSÖK JÁNOS 
temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, a jó 
szomszédoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, volt munkatár-
saknak. Külön mondunk köszö-
netet a húga és családjainak, a 
nagytiszteletű úrnak és a pres-
bitertársaknak. 

Gyászoló felesége 
4.4312892

 é s gondviselői 

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

KÜSZ ANTALNÉ 
PÁL ROZÁLIA 

temetésén megjelentek, részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

4 4 4 , 4 7 4 6 Gyászoló család 


