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Gyászközlemények KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

GYÁSZHÍR 

Szívedben nem volt más, csak szeretet, szor-
galom és munka volt az egész életed, a szí-
vünk szakad meg, hogy örökre elhagytál. 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

RÚZSA ISTVÁNNÉ 
KISS ILONA 

életének 54. évében, hosszan tartó betegség-
ben hirtelen elhunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása 2005. szeptember 14-én, 12 óra-
kor a Belvárosi temető ravatalozójából. 

Gyászolják: férje, fiai, 
menyei, unokái 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett volt férj, 
édesapa, testvér és rokon, 

PETROVICS ZSOLT 

életének 36. évében, haleset következtében el-
hunyt. Temetése szeptember 13-án, 15 órakor 
lesz a Sándorfalvi felső temetőben. 

Gyászoló család, 
Sándorfalva 

I „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet 
megtartottam. Készen vár rám az igazság koszorúja, amelyet 

I megad nekem az Úr." 
(2. TIM. 4. 7-8) 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
DR. MAJZIK MÁTYÁS 

ny. bv. alezredes, börtönlclkész 
65 éves korában elhunyt, a büntetés-végrehajtási szervezet saját halott-
jának tekinti. Temetése katonai tiszteletadással 2005. szeptember 15-
én, csütörtökön, 13 órakor Szegeden, a Belvárosi temetőben lesz. 
Gyászmise szeptember 15-én, 11 órakor a fogadalmi templomban. 

Gyászoló családja és 
a büntetés-végrehajtási szervezet 

„Az emlékezés a lélekben terem. 
A lélek pedig nem hal meg soha!" 

(Szent Bernát) 
Ezúton értesítünk mindenkit, aki 
szerette és ismerte, rokonokat, 
barátokat, munkatársakat, szom-
szédokat, ismerősöket, hogy pó-
tolhatatlan, egyeden drága Férjem 
és Édesapám: 

TAKÁCS IMRE 
hosszú-hosszú, türelemmel, bá-
torsággal, példamutató kitartás-
sal viselt, súlyos betegsége után 
2005. szeptember 6-án, 54 éves 
korában örökre elköltözött csalá-
di kóréból. Kívánságának nagy 
szeretettel adózva a legszűkebb 
családi körben kísérjük utolsó 
útjára. 

Felesége: Kati, 
m m i m . kislánya: Kata 

Megtört szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy drága 
Édesanyánk, Nagymamánk, 
Déd mamánk megtért nemrég el-
hunyt férjéhez és a Mindenható-
hoz, 
FEGYVESI GYÖRGYNÉ 
83 éves korában elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása szep-
tember 16-án, 11 órakor lesz a 
dóm altemplomában. 

Gyászoló fiai 
és családjuk 

Mély fájdalommal a szívünkben 
tudatjuk, hogy 

MAJOR FERENCNÉ 
SZABÓ ILONA 

életének 85. évében, hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetése 
szeptember 14-én, szerdán, dél-
után 16 órakor lesz a Belvárosi te-
metőben. 

44k.kiv 11 Gyászoló család 

Megrendülten tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és ismer-
ték, hogy 
SCHEMMEL LAJOSNÉ 

HAJDÚ RÉPA MÁRIA 
életének 81. évében elhunyt. Bú-
csúztatása 2005. szeptember 14-
én, 11 órakor lesz a Belvárosi te-
mető ravatalozójából. 
440.,.,4 Gyászoló szerettei 

„Örökké nyugtalan, háborgó lel-
ke leljen végső nyugalmat." 
Megrendülten tudatjuk, hogy 

ÖZV. FERENCZI 
BÉLÁNÉ 

DÓCZI ROZÁLIA 
életének 85. évében elhunyt. Tfc-
metése szeptember 13-án, ked-
den, 16 órakor a Tiszaszigeti te-
metőben. 

44KU7I1 Gyászoló család 

„Mit írjak neked, Anyám, most, 
hogy lelkem befagyott csapjai ki-
nyílnak: Búcsúznak az élők, s a 
holtak még életükben szétosztják 
magukat, mint kenyeret, s a fiak 
és unokák tekintetében és moz-
dulatában élnek örökre tovább." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

RÓZSAVÁRINÉ 
DR. ZOMBORI 

KATALIN 
56 éves korában elhunyt. Teme-
tése szeptember 16-án, 13 órakor 
lesz az Alsóvárosi temetőben. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
LAJKÓ SÁNDOR 

38 éves korában elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása szep-
tember 14-én, 13 órakor lesz az 
Üllési temetőben. 

440u714 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

TÚRI PÉTER 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, • 
PARONAI MIHÁLYNÉT 

utolsó útjára elkísérték. 
Gyászoló család, 

440.U704 Szeged, Röszke 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik eljöttek drága szeret-
tünk, 

MAYER GYÖRGY 
temetésére. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

SOLYMOSI GYÖRGY 
temetésén részt vettek és mély 
gyászunkban osztoztak. 

447.KHH.1 Gyászoló családja 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

ÜLLEI KOVÁCS 
JÓZSEFNÉ 

temetésén megjelentek és gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

SZÚNYOG JÓZSEF 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 
„Drága lelked nyugodjon béké-
ben." 

440..2716 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk, 

PUSZTASZERINÉ DR. 
KOVÁCS SÁRA 

hamvainak búcsúztatásán jelen-
létükkel és virágaikkal mérhetet-
len fájdalmunkban osztoztak, azt 
enyhíteni igyekeztek. Köszönet 
a JGYTF Gyakorló Általános Is-
kolájának szép beszédéért és kü-
lön hála az aneszteziológus dok-
tornőnek, hospice orvosnak, aki 
szaktudásával, áldozatkészségével 
és fantasztikus emberségével lé-
lekben is mindvégig mellettünk 
állt a legnagyobb szükségben. 

Az elhunyt 
gyászoló szerettei 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

NÓGRÁDI JÁNOSNÉ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet a rokonoknak, ismerősöknek, 
barátoknak és mindazoknak, akik 
drága szerettünk, 

DR. SZABÓ DEZSŐ 
temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, részvét-
ükkel fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. 

448..1207 Gyászoló család 

MEGEMLÉKEZÉS 
„Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, kik 
szívből szeretnek, nem felednek Téged." 

Fájó szívvel emlékezünk 

HODI JÁNOS 

halálának 5. évfordulóján. 
Szerető feleséged és családja 

44931702 

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy 
sugarat hagytál: a fájó emlékedet." 

Fájó szívvel emlékezem 
BODROGI FERENC 

nyugalmazott MAV-főellenőr 
halálának 18. évfordulóján. 

Felesége 

Két fáradt kezét a munka megtörte, az élet 
minden vihara gyötörte, de Ő soha nem pa-
naszkodott, csak kedvesen mosolygott. 

Édesanyám, 
CSOMOR SÁNDORNÉ 

GÉMES EMÍLIA 
halálának 1 éves évfordulója alkalmából em-
lékezünk. 

Lánya - Klára, 
4493,70, unokája - Lackó 

SZENTES 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

KT" 
Hálás szív 

J 
szívvel mondok köszö-

netet mindazoknak, akik drá-
ga Édesapám, 

HORVÁTH JÁNOS 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, 
s ezzel fájdalmamban osztoz-
tak. 

C l 
Gyászoló leánya a 

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

ID. PATAI ANTAL 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, 
s ezzel fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek. 

Bt Gyászoló családj a 

F 
\ÖÍ öszönetet mondunk mind-

azoknak, akik szerettünk, 
Ö Z V HÉKÉDI 

GYULÁNÉ 
BÓRÁK MARGIT 

temetésén megjelentek, vagy 
más módon részvétüket kife-
jezve fájdalmunkban osztoz-
tak. 

Gyászoló családja 
T-P 449.12700 ÁTJ 
* I 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR köszönetnyi lvánítás 

w TR 
„Értünk többé már nem ag-
gódsz, nem fáradsz, dolgozol. 
Pihensz csendben csillagok 
közt, hol nincs már fájdalom." 
Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy 

FÜLÖP BÉLÁNÉ 
OLASZ IBOLYA 

85 éyes korában elhunyt. Te-
metése az elhunyt kérésére 
szűk családi körben 2005. 
szeptember 12-én, 10.30 óra-
kor a római katolikus temető-
ben, a gyászmise 2005. szep-
tember 11 -én, 18 órakor a bel-
városi katolikus templomban 
lesz. 

44*30823 Gyászoló család 

te a 

„Értünk éltél, bennünket szeret-
tél, s bár a halál elszakított tő-
lünk, jóságod szívünkben él, se-
gítő szavad örökké halljuk, dol-
gos kezed érezzük, könnyes szem-
mel már csak a sírodat nézzük." 
Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik felejthetetlen sze-
rettünk, 

LÁDA IMRÉNÉ 
BERECZKI TERÉZIA, 

székkutasi lakos temetésén meg-
jelentek, sírjára a kegyelet virága-
it elhelyezték. Köszönjük a ro-
konoknak, szomszédoknak, is-
merősöknek, az Új Élet Mgsz 
dolgozóinak, a tiszteletes úrnak 
a szép búcsúbeszédet, a temetke-
zési vállalat dolgozóinak lelkiis-
meretes közreműködését. 

A gyászoló család, 
Székkutas, Üllés 

449.12624 

MAK0 

GYÁSZHÍR 

„Messze mentem, nagyon mesz-
sze, ahonnan már visszaút nin-
csen. Beteg voltam, de nem bú-
csúztam, elmentem. Azt gondol-
tam, meggyógyulok, de a halál 
könyörtelen volt, ezért el kellett 
indulnom. Búcsúzom így min-
denkitől, akit ismeretem és sze-
rettem: isten veletek." 
Szomorúan tudatjuk, hogy szeret-
tük, 

FEKETE ISTVÁNNÉ 
GÁL ILONA, 

Királyhegyes-csikóspusztai lakos 
80 éves korában elhunyt. Teme-
tése szeptember 12-én, 10 órakor 
lesz a Királyhegyesi temetőben. 

44912604 Gyászoló család 

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

NÉMETH 
SÁNDOR, 

makói lakos 59 éves korában, 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése szeptember 12-én, hét-
főn, 15 órakor lesz a Makói római 
katolikus temetőben. 

Gyászoló család, 
Makó 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

SZABÓ JENŐ 
84 éves korában, hosszú betegség 
után elhunyt. Temetése szeptem-
ber 10-én, 10 órakor lesz az 
Ambrózfalvi temetőben. 
44932780 Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett Édesanya, rokon és isme-
rős, 

BARÁTHNÉ 
KAKAS HELÉN, 

makói lakos 51 éves korában, sú-
lyos betegség után elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása szep-
tember 14-én, szerdán, 14 órakor 
lesz a makói Belvárosi reformá-
tus ótemetőben. 
449,774, Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Szeretteim, én már elmegyek, 
küzdöttem, de már nem lehet. A 
csend ölel át és a szeretet, isten 
veletek." 
Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik 

KEREKES JÓZSEFNÉ 
TÓTH ROZÁLIA 

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, mély 
gyászunkban velünk együtt érez-
tek. 

Gyászoló lányai 
44932069 és családjaik 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak a makói és 
apátfalvi rokonoknak, ismerő-
söknek és mindazoknak, akik 
szerettünk, 

SÓKI ISTVÁNNÉ 
VERÉB VERONIKA 

temetésén megjelentek, sírját a 
kegyelet virágaival elhalmozták. 

Gyászoló lánya 
és családja 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: Ambrus József, 
6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-515 Berg 
Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/277-382 
Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-
039 6900 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786 Rúzsa, 
Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6800 Hódmezővásárhely, Ba-
kay u. 16. Tel./fax: 62/534-985, 62/534-986 Márvány Kft. 
6760 Kislelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz '90 Temet-
kezési Kft., 6600 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 
FORTUNA LOTTÓZÓ, Csongrád, Dózsa György tér 5. Tel.: 
63/481-038 6640 Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 63/483-975 
Flóra Center Kft., 6722 Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-
869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-
347 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 6722 Szeged, Bartók tér 
10. 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Sze-
ged, 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 Sze-
ged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kas-
télykert u. 16. Tel.: 267-567, Borostyán Temetkezési Szolgálat, 
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 11. Tel.: 62/238-
866 Mécses 2001. Temetkezési Bt. 6600 Szentes, Sima F. u. 31. 
Tel./fax: 63/400-889. 

Tisztelt H i rdető ink! 

Gyászköz leményeket a megje lenés előtt i 
munkanapon 9 órá ig tudunk e l fogadni . 

Gyászközlemény megrendelésekor k é r j ü k 
a személyi igazolvány bemutatását ! 

Köszönjük! 


