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Apróhirdetését most 
W W 

FEL ARON feladhatja! 

Ajánlatunk 10 szó feletti lakossági apróhirdetésekre 
vonatkozik! 

Érvényes: 2005. augusztus 31-ig! 

június 25.: Mórahalorn július 30.: Szeged 
július 16.: Hódmezővásárhely - augusztus 6.: Makó 
július 23.: Szentes augusztus 13.: Csong rád iM 

IJSSaBi 

Előfizetőink között minden helyszínre 
500-1000 db belépőt sorsolunk ki. 
Szórakoztató programok és 
ügyességi oizes versenyek 
a család minden tagjának 
a Délmagyarország 
és a Délvilág ajándékaiért 
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. F,'gyelje 
hirdetéseinket! 

Gyászközlemények 

GYÁSZHÍR 

„Nem integet többé az elfáradt kezed, 
nem dobog értünk jóságos szíved. Szá-
munkra Te sosem leszel halott, örökké él-
ni fogsz, mint a csillagok." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drá-
ga Édesanya, Mama, Dédmama és rokon, 

ÖZV BUDAVÁRI GYULÁNÉ 
MOLNÁR PIROSKA 

életének 84. évében, június 23-án el-
hunyt. Búcsúztatása 2005. június 30-
án, 16.30 órakor lesz a Szőregi temető ra-
vatalozójából. 

Gyászoló családja 

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, 
búcsúztam volna tőletek, de erőm nem enge-
dett." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, 

DARÁZS ANTAL 
autószerelő-mester, az autókrossz atyja és 
nyolcszoros országos bajnok életének 59. évé-
ben elhunyt. Temetése július Tjén, 15 óra-
kor lesz a Belvárosi temetőben. 

A gyászoló család, gyászoló barátai, 
13819430 kollégái és sportolótársai 

„Köszönjük neked, Uram, hogy ő a miénk volt 
és az is marad, mert aki él szeretettel szívében, 
az nem hal meg, csak távol van..." 

(Augustinus) 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, 

DUDÁS JÓZSEF 
életének 76. évében elhunyt. Temetése június 
29-én, 14 órakor lesz a Szőregi temetőben. 

43919967 Gyászoló család 

„Míg éltél, nagyon szerettünk, érted min-
dent elkövettünk. A tehetetlen fájdalom iszo-
nyú, csak egy dolog szolgál vigaszul. Talán csil-
lagként ragyogsz felettünk, onnan is vigyázol 
majd érettünk. Míg élünk, reád emlékezünk." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
férj, drága édesapánk, 

ID. PATAKI ANDRÁS 
emberfeletti erővel viselt betegség után, életé-
nek 65. évében elhunyt. Temetése 2005. jú-
nius 30-án, 15 órakor lesz az Algyői temetőben. 

43919991 Gyászoló család, Algyő 

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

SÁNTA JÓZSEF 
súlyos betegségben, 65 éves korá-
ban elhunyt. Temetése június 30-
án, 16 órakor lesz a Sándorfalvi 
felső temetőben. Gyászmise előtte 
15 órakor a templomban. 

Gyászoló család, Sándorfalva 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
DR. JANOVICS 

TIBORNÉ 
életének 82. évében elhunyt. Te-
metése július Tjén, 11 órakor lesz 
a Belvárosi temetőben. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa, após, 
testvér, rokon és ismerős, 

SZABÓ ANTAL 
életének 80. évében elhunyt. Te-
metése 2005. július Tjén, 11 óra-
kor lesz a Dugonics temetőben. 

43818995 Gyászoló család 

„Búcsúztam volna Tőletek, de 
erőm nem engedett, így búcsú 
nélkül szívetekben tovább élhe-
tek." Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy 

CSONGOR KLÁRA, 
a Csomiterv és Olajterv volt dol-
gozója súlyos szenvedés után, 65 
éves korában elhunyt. Búcsúzta-
tása június 30-án, 13 órakor a Ti-
sza-parti rondellánál lesz. 

43819514 Gyászoló barátai 

F Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy szerettünk, 

DR. BORTHAISER 
ANTAL 

71 éves korában váratlanul 
elhunyt. Flamvasztás utá-
ni temetése június 30-án, 
13 órakor lesz az Újszegedi 
temetőben. Emlékét szí-
vünkbe zárjuk. 

_ A gyászoló család y 

Ff fí 

Megrendüléssel tudatjuk, hogy 
munkatársunk, 

RÓNYAI BALÁZS 

2005. június 17-én, súlyos be-
tegség következtében elhunyt. 
A médiatudományi tanszék sa-
ját halottjának tekinti. Temeté-
se 2005. július Tjén, 11 órakor 
a református temetőben lesz. 
Stúdióvezetőnk, kedves taná-
runk emlékét kegyelettel 
megőrizzük. 43819823 

„Nem vagy - csak ez van, a hiány 
a seb! Nem! - Nem?! Nem. Tu-
dom. De nem hiszem." 

(Szabó Lőrinc) 
Megrendülten tudatjuk, hogy 

RÓNYAI BALÁZS 
operatőr, 

SZTE Bölcsészettudományi Kar 
Médiatudományi Tanszék stúdi-
óvezetője 57 éves korában el-
hunyt. Flamvasztás utáni búcsúz-
tatása 2005. július 1 -jén, 11 óra-
kor lesz a református temető ra-
vatalozójából. 

43819715 Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

ÖZV REMZSŐ 
GYÖRGYNÉ 

SZÖGI PIROSKA 
temetésén megjelentek. Külön kö-
szönet a Kálvária sgt. 43. szám 
alatti Egyesített Szociális Intéz-
mény Kollektívájának odaadó, 
gondoskodó munkájukért. 

„ ia 1 «7̂0 Remzső család 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazon rokonoknak, bará-
toknak, szomszédoknak, ismerő-
söknek, munkatársaknak, akik 
szeretett halottunk, 

ÖZV SZABÓ JÁNOSNÉ 
UNGI ANNA 

temetésén megjelentek, gyászunk-
ban osztoztak. 

43ji93i9 Gyászoló család 

MEGEMLÉKEZÉS 

Soha meg nem szűnő fájó szere-
tettel emlékezik 

ÖZV MOLNÁR 
FERENCZNÉ 

halálának 1. éves évfordulójára 
[3819543 lánya Joli és családja 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunk, 

CSURGÓ MIHÁLY 
temetésén megjelentek, fájdal-
munkban osztoztak. 

Gyászoló család, Sándorfalva 

MEGEMLEKEZES 

„Emléke, mint lámpafény az estben, ki tün-
dököl és ragyog egyre szebben, és melegít, 
m i n t kandal ló a télben, derűs szelíden és 
örök hófehéren." 
El nem múló fájdalommal emlékezünk 
szerettünkre, 

KURUCSAI LÁSZLÓNÉ 
KEREKES ERZSÉBET 

halálának 3. évfordulóján. 
Gyászoló családja 

„A sors miért oly kemény és kegyetlen. Mi-
ért vetted el tőlünk, akit úgy szerettünk! Egy 
éve annak, hogy örökre elmentél. Életedben 
pedig hűséggel szerettél. Szerető jó szíved 
nem dobban többet. Vigasztaló szót nem ka-
punk már tőled. Te voltál életünk segítőtár-
sa, szerető szívünknek kinyíló virága." 
Megtört szívvel emlékezünk drága jó férjemre, 

CSÁNYI JÓZSEF 
halálának első évfordulóján. 

Örökké bánatos feleséged, két fiad, 
menyed, unokád és két dédunokád 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

ÖZV BALI JÓZSEFNÉ 
NAGY EMÍLIA, 

Mártély, Tanya 15. szám alatti 
lakos 79 éves korában elhunyt. 
Temetése június 30-án, 13 órakor 
lesz a Mártélyi temetőben. 

43919946
 A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

KOVÁCS GYÖRGY, 
Hódmezővásárhely, Somogyi 
Béla u. 82. szám alatti lakos el-
hunyt. Temetése 2005. júni-
us 30-án, 14.30 órakor lesz a 
katolikus temetőben. 

Gyászoló családja 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

SZABÓ ANDRÁSNÉ 
IMRE JUSZTINA 

JUDITKA, 
budapesti, korábban vásárhelyi 
lakos 77 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 
június 30-án, fél 11 órakor lesz 
a vásárhelyi Kincses temetőben. 
43819553 Gyászoló szerettei 

„Szerettél, míg éltél, szeretünk, 
míg élüpk." 

HODI SÁNDORNÉ 
SOÓS JULIANNA 

PIROSKA, 
Hódmezővásárhely, Szőlő u. 27/a 
szám alatti lakos életének 83. évé-
ben, rövid, súlyos betegségben el-
hunyt. Kérésére és végakaratának 
teljesítése után csendben eltemet-
tük. Gyászoló család 

F „Annyira akartam él-
ni, a betegséget le-
győzni. Búcsúztam 
volna tőletek, de 

erőm nem engedett. így búcsú 
nélkül tovább élhetek." 
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

NAGY ISTVÁNNÉ 
JUHÁSZ MÁRIA, 

Hódmezővásárhely, Botond u. 
85/A szám alatti lakos 50 éves 
korában elhunyt. Temetése jú-
nius 29-én, 13 órakor a Kincses 
temetőben lesz. 

Et Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

F TBI őszönetet mondunk mind 
azoknak a rokonoknak, isme-
rősöknek, barátoknak, jó 
szomszédoknak és a testneve-
lés tagozatos általános iskola 
igazgatójának, valamint taná-
rainak, akik 

KARÁCSONYI 
JÁNOSNÉ 

GAJDA MAGDOLNA 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak. Kü-
lön köszönetet mondunk bá-
tyámnak és családjának, s két 
sógornőmnek, valamint csa-
ládjának az együtt érző szava-
kért. 

ip Gyászoló férje és fix 
Ü-P 43919976 9-0 
*
 1 

„Tiéd a csend, a nyugalom, 
Miénk a könny, a fájdalom." 
Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünket, 

KOVÁCS ERNŐNÉ 
ZOMBORI JULIANNÁT 

utolsó útjára elkísérték, fájdal-
munkban osztoztak. Külön mon-
dunk köszönetet az onkológia osz-
tály főorvosnőjének és dolgozóinak 
áldozatos munkájukért, a szép bú-
csúztatásért és a temetkezési szol-
gálat gondos munkájáért. 

43919951 Gyászoló család 

„Úgy ment el, ahogy élt, csendben 
és szerényen, drága szerettünk 
nyugodjon békében." 
Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak a közeli és távo-
li rokonoknak, ismerősöknek, ba-
rátoknak, szomszédoknak, akik 
drága szerettünk, 

NAGY IMRÉNÉ 
S ZALAI ANNA 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fáj-
dalmunkban osztozni igyekeztek. 

43819437 Gyászoló család 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, 
ID. HEJJA ISTVÁN, 

Szentes, Nagyhegy 416. szám alatti lakos 79 éves korában!! 
elhunyt. Temetése június 29-én, szerdán, 9 órakor lesz a|| 
Kálvária temető kápolnájából. 

Gyászoló családja, Szentes, Csongrád II 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

lír 

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

ID. SOMOGYI IMRE 

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

EL 
Gyászoló családjq 

+ Hálás szívvel mon-
dunk köszönetet mind-
azoknak a rokonoknak, 
ismerősöknek, jó 

szomszédoknak, akik felejthe-
tetlen, drága Édesanyánk, 
ÖZV DEÁK MÁTYÁSNÉ 
GYENES FRANCISKA 

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló családja, Szegvár 


