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Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

lelkedet meg fogod erősíteni úgy a halál, mint az élet nyugodt 
tűrésére. Hanem arra mind a kettőre figyelmeztetni és erősíteni 
kell bennünket, hogy az életet se túlságosan ne szeressük se túlságosan 
ne gyűlöljük. Mégha az ész azt javasolná is, hogy be kell végeznünk, 
mégse szabad felé vaktában és rohanvást sietünk. A bátor és okos 
férfiúnak nem szabad az életből menekülnie, hanem csak mennie." 

(Seneca) 

Megrendülten és fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett kollégánk, 

DR. RIGÓ JÁZON 
főiskolai tanár, 

a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
egykori főigazgató-helyettese és a közművelődési tanszék nyugal-
mazott tanszékvezetője 67 évesen elhunyt. 
Kiváló ember, nagyszerű tanár, munkatársait, tanítványait szerető 
és támogató kolléga, példás férj és családapa volt. Több évtizedes 
oktatómunkáját tanítványai, szakdolgozói örökítik át a felnövekvő 
nemzedékeknek. Irányítása alatt a hagyományos népművelő-képzést 
a tanszéken felváltotta a korszerű, a társadalmi elvárásokhoz igazodó 
művelődésszervező szak. Egyénisége kitörölhetetlen az öt szeretők 
és tisztelők szívéből. Dr. Rigó Jázont a Szegedi Tudományegyetem 
saját halottjaként gyászolja. 
Búcsúztatása 2005. július 4-én, hétfőn, 13 órakor lesz az Újszegedi 
temetőben. 

Szegedi Tudományegyetem 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 
édesapa, nagytata, testvér és rokon, 

NAGY MIHÁLY 

73 éves korában, türelemmel viselt, súlyos 
betegségben elhunyt. Temetése az Alsóváro-
si temetőben július 5-én, 15 órakor lesz. 

Gyászoló családja 

LADOS LASZLONE 
SIMON JÓJÁRT MÁRIA, 

volt Pásztor utcai lakos 82 éves korában 
hosszú, súlyos betegség után, 2005. június 
18-án elhunyt. Hamvait 2005. július 4-én, 
11 órakor az Alsóvárosi temetőben, a rava-
talozóból helyezzük végső nyugalomra. 
Férje, fia István, menye Éva, unokája Kitti 

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet. Emlé-
kezzetek rám, mert én a szívetekben élek." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

PERNEKIISTVÁNNÉ 
MEDGYESI ILONA, 

(volt kisteleki lakosi 82 éves korában elhunyt. 
Búcsúztató gyászmise 2005. július 8-án, du. 
16.30 órakor lesz a rókusi katolikus templom-
ban. A kegyelet virágait kérjük mellőzni. 
(Hamvait hazaszállítjuk.) 
«mm» Gyászoló család 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

ÖKRÖS LAJOS 
MAV-nyugdíjas 

munkás életének 96. évében 
örökre megpihent. Temetése 
2005. július 6-án, délelőtt 11 óra-
kor a Belvárosi temetőben lesz. 
Gyászmise ugyanazon a napon, 
reggel fél 8 órakor a Szeged-mó-
ravárosi plébánia templomban. 

Gyászoló család 
IM391U9A2 ' 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy édes-
anyánk, 

RÁCZ GYULÁNÉ 
BARTHA MÁRIA 

életének 91. évében elhunyt. Bú-
csúztatása július 7-én, 11 órakor 
lesz a Belvárosi temetőben. 

„Elcsitult a szív, mely értünk do-
bogott, pihen a kéz, mely értünk 
dolgozott, számunkra Te sosem 
leszel halott, örökké élni fogsz, 
mint a csillagok." 
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy drága szerettünk, 

BALOG FERENC 
67 éves korában, tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. Temetése 
2005. július 5-én, 13 órakor lesz 
a Belvárosi temetőben. 
ou9i„.m Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

ÖZV. SZERENCSÉS 
F. ISTVÁNNÉ 

KOVÁCS MÁRIA 
(MÁV nyugdíjasa) 

78 éves korában, hosszú szenve-
dés után elhunyt. Temetése 2005. 
július 6-án, 14 órakor lesz az 
Ásotthalmi temetőben. Előtte 
gyászmise 13 órakor. 

Gyászoló család 

„A szeretet soha meg nem szűnik." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett nagybátyánk, 

DR. DER K. BÉLA 
életének 88. évében, 2005. má-
jus 24-én, türelemmel és méltó-
sággal viselt, hosszan tartó, súlyos 
betegség következtében, csend-
ben elhunyt New Yorkban. Te-
metéséről később intézkedünk. 
Gyászolják: dr. Salgó Gábor és 
családja, dr. Salgó László és csa-
ládja, kiterjedt rokonsága és ba-
rátai 
(M.39XMM 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
PÁPAI IMRE, 

(volt nagyéri lakos) rövid, súlyos, 
türelemmel viselt betegsége után, 
73. évében, június 27-én elhunyt. 
Búcsúzatása július 5-én, 15 óra-
kor lesz a Nagyéri temetőben. 

Gyászoló szerettei 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
ÖZV. BENE ISTVÁNNÉ 

BÚS ILONA, 
Kistelek, Kossuth u. 35. alatti la-
kos 84 éves korában elhunyt. Te-
metése július 4-én, 16 órakor 
lesz a Kisteleki temetőben. 

Gyászoló család 

„Beteg voltam, de nem búcsúztam el senkitől, 
mert azt gondoltam meggyógyulok, de a ha-
lál könyörtelen volt, el kellett mennem. Bú-
csúzom így mindenkitől, akik ismertek és 
szerettek, isten veletek." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 
feleség, édesanya, leány, testvér és rokon, 

GONDA ISTVÁNNÉ 
PATAKI PIROSKA 

56 éves korában, súlyos betegségben elhunyt. 
Tfemetése július 5-én, 10 órakor lesz a Sándor-

falvi alsó temetőben. Gyászmise előtte 9 órakor a sándorfalvi temp-
lomban. 
Mlw]04! Gyászoló család, Sándorfalva 

F U KI, Nem hal meg, akit eltemet 
nek, csak az, akit elfelednek. 
Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy drága szeret-
tünk, 

PIGNICZKI PÁL 
nyá. honvéd őrnagy 

76 éves korában elhunyt. Te-
metése 2005. július 4-én, 11 
órakor lesz a Csengelei teme-
tőben, katonai tiszteletadással. 

Gyászoló felesége, lánya 
p és imádott unokája,. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett Édesanya és nagymama, 

APRÓ FERENCNÉ 
MÉNESI ETELKA 

72 éves korában, hosszú betegség 
után elhunyt. Temetése július 5-
én, 16 órakor lesz a Baksi teme-
tőben. 

Gyászoló család, Baks 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

ÁDÁM MENYHÉRT 
77 éves korában elhunyt. Teme-
tése július 5-én, 10 órakor lesz az 
Üllési temetőben. Gyászmise 9 
órakor. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

FEHÉR FERENCNÉ 
GOMBÁR MAGDOLNA 

69 éves korában váratlanul el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása 2005. július 6-án, 11 
órakor lesz a Dugonics temető 
ravatalozójából. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunk, 

LAKATOS ISTVÁN 
temetésén megjelentek, fájdal-
munkban osztoztak. Külön kö-
szönetet mondunk kezelőorvo-
sainak fáradtságos munkájukért. 

Gyászoló család 
naxmofMMt 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 

DARÁZS ANTALT 
utolsó útjára elkísérték, részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíteni 
kívánták. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

SCHWIMMER 
ENDRÉNÉ 

LIPPAI ROZÁLIA 
búcsúztatásán megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 
II330XM33 ' 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

TÓTH MIHÁLYT 
utolsó útjára elkísérték és fájdal-
munkban osztoztak, 
o«™*» Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, kik szerettünk, 
NAGY-BERTA ISTVÁN 

temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 
043920208 Gyászoló család, Algyő 

MEGEMLEKEZES 

Fájó szívvel emlékezünk 

DÚDÁS GÉZA 

halálának 2. évfordulóján. 

Szerető Élettársad Ida és családjai 

CSONGRÁD 

GYÁSZHÍR 
fi I I L» 
pn_ fr _ Fájó szívvel tudatjukp-

hogy drága szerettünk, 
I ÖZV NÉMETH 

FERENCNÉ 
KULMAN JULIANNA 

(Jutka néni), 
volt Szeged, Kereszttöltés u. 
29/B VII. em. 715. szám alat-
ti lakos 2005. június 26-án, 
85 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása 2005. július 5-én, de. 10 
órakor lesz a Mórahalmi te-
mető ravatalozójából. 

Gyászoló családja 
és hozzátartozói 

IU C M O ^ 
r á 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

NEMES ISTVÁNNÉ 
VLNCZE JOLÁN 

életének 82. évében elhunyt. Te-
metése július 5-én, kedden, 11 
órakor lesz a Csongrádi teme-
tőben. 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 
FELVÉTELE: 

FORTUNA LOTTÓZÓ 
Csongrád, Dózsa György tér 5. 

Tel.: 63/481-038 
6640 Csongrád, Fő u. 17-19. 

Tel.: 63/483-975 
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S M I ( S T A R S N K F T . 
Temetkezés i I roda S z e g e d 
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TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, 
LEBONYOLÍTÁSA A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
ÚJ KIRENDELTSÉGÜNK: MÓRAHALOM, 

SZEGEDI ÚT 50. • 70 /3852-979 • h.-p.: 9-15-ig 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Szeretteim, én már elmegyek. Küzdöttem, de már nem lehet, a csend 
ölel át és a szeretet, isten veletek." 
Hálás szívvel mondunk köszönetet közelebbi és távolabbi rokonoknak, 
keresztgyermekeknek, szomszédoknak, ismerősöknek, volt munkatár-
saknak, akik drága szerettünk, 

OLASZ (KOTORMÁN) JÁNOS 
temetésén megjelentek vagy bármi módon együttérzésüket fejezték ki. 
Köszönjük a Leventéknek, a gazdasági egyesületnek, a Csúcsi Olvasó-
kör részéről, a lányai, unokái ismerőseinek, az SZTE tanüzem dolgozói 
részvétét. Külön mondunk köszönetet háziorvosának, a nővérkének, a 
belgyógyászati rehabilitációs osztály főorvosának és nővéreinek, akik szen-
vedése enyhítésében segítették, az atyának és a temetkezési szolgálat-
nak. 
043920923 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

KOVÁCS GYÖRGY 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek. 

Gyászoló családja 

C j M C 

¿ i i a 
-[] Hálás szívvel mondunk "¡J-

köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk^ 

MENYHÁRT IGNÁC 
zenész 

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

Gyászoló családja 
^ CéWO - r̂-H 

I—P 043920947 •_! 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 
MAKÓ 

TFájó szívvel tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

UJJ IMRÉNÉ 
PAPP ILONA, 

Szentes, Mátyás kir. u. 8/A 
szám alatti lakos hosszan tar-
tó, súlyos betegség következté-
ben, 73 éves korában elhunyt. 
Temetése július 5-én, 10 óra-
kor lesz az evangélikus temető 
ravatalozójából. 

Gyászoló családja 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

KURUSA JÓZSEF, 
makói lakos 80 éves korában, 
hosszan tartó betegség után el-
hunyt. Temetése július 5-én, ked-
den, 9 órakor lesz a Makói római 
katolikus temetőben. 

Gyászoló család 
IlilOWTtl ' 

Fájó szívvel tudatjuk, 
_n hogy drága szerettünk, 

ÖZV. GILA 
LÁSZLÓNÉ 

BIHARI MÁRIA, 
Szegvár, Kórógy u. 29. szám 
alatti lakos 64 éves korában 
elhunyt. Temetése 2005. júli-
us 4-én, du. 17 órakor lesz a 
szegvári Öregfalusi temetőben. 

Gyászoló család, Szegvár, 
Nagymágocs 

C M O 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere-
tett édesapánk, 

CSERTUS SÁNDOR, 
makói lakos 76 éves*lcorában 
csendesen elhunyt. Temetése jú-
lius 5-én, kedden, 15 órakor lesz 
a Makói református ótemetőben. 

Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

FÓRLÁN BÁLINT 
temetésén megjelentek és fájdal-
munkban osztoztak. 
i>4.3«i9sva Gyászoló család 

„Szívedben nem volt más, csak 
jóság és szeretet. Szorgalom és 
munka volt egész életed." 
Fájó szívvel emlékezünk nagy-
apánk, 

ALFÖLDI LAJOS 
halálának 10. évfordulóján. 

Szerető unokája és dédunokái 

F 
f Hálás szívvel mondunk 

köszönetet mindazok-
nak, akik drága szeret-
tünk, 

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

Gyászoló családja, Szentes 

E l 
C M O -

M 

Minden elmúlik, véget ér, de az 
emlék szívünkben örökké él. 
Fájó szívvel emlékezünk 

PATYI IMRE 
halálának 2. évfordulójára. 

Szerető családja 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, 
akik 
PÁNCZÉL GYÖRGYNÉ 

temetésén részt vettek, virágaik-
kal részvétnyilvánításaikkal ve-
lünk együtt éreztek. 

Gyászoló család, Makó 
04392042.3 ' ' 
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