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Gyászközlemények 
SZECED 

GYÁSZHÍR 
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi 
Biológiai Központja mély megrendüléssel 
tudatja, hogy 

DR. SIMONCSITS ANDRÁS 
vegyész, molekuláris biológus 

2006. április 23-án, életének 57. évében, 
súlyos betegség következtében Triesztben 
elhunyt. Kiemelkedően magas szintű, nem-
zetközileg is ehsmert tudományos pályafutását 
az MTA Szegedi Biológiai Központjában kezd-
te, majd Stockholmban és a trieszti ICGEB 
Intézetben folytatta. 
Temetéséről a család később intézkedik. 
Emlékét kegyelettel és tisztelettel megőrizzük! 

„Közületek Én már elmegyek, harcoltam a be-
tegséggel, de már nem lehet, szeretteim, Isten 
veletek." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

KARÁCSONYI JÁNOS, 
türelemmel viselt, súlyos betegségben, életé-
nek 69. évében, 2006. április 16-án elhunyt. 
Felejthetetlen halottunk temetése 2006. május 
2-án, 15 órakor lesz a Belvárosi temetőben. 

M072„„, Gyászoló család 

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen 
a kéz, mely értünk dolgozott! Számunkra te 
sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a 
csillagok. 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem és 
édesapánk, 

MÉSZÁROS GYÖRGY ANDRÁS 
JOE BÁCSI (H68DX) 

életének 62. évében, súlyos betegség után 
elhunyt. Szűk családi körben nyugalomra 
helyezzük. Gyászmiséje május 4-én 17.30-kor 
lesz az alsóvárosi Mátyás-templomban. 

053072866 Gyászoló felesége és lányai 

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik 
szerették és ismerték, hogy 

TÚRÁK BELA 
(a ruhagyár volt nyugdíjasa) 

életének 92. évében, türelemmel viselt, súlyos 
betegségben elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006. május 
4-én, 12 órakor lesz a Belvárosi temetőben. 

Gyászoló család 
cirvriuon ' 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, apa; nagyapa, 

HORVÁTH LAJOS 
65 éves korában, hosszú betegség 
után elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása május 5-én, 15 óra-
kor a Belvárosi temetőben lesz. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

WAHL GYÖRGY 
nyá. szds középiskolai tanár 
hamvasztás utáni búcsúztatása 
katonai tiszteletadással május 3-
án, 11 -kor lesz a Belvárosi temető 
hamvszórójától. Kérnénk, kegye-
letüket egy szál virággal róják le. 

Gyászoló család 

„Annyira akartam élni, a be-
tegséget legyőzni. Búcsúztam 
volna Tőletek, de erőm nem 
engedett, így búcsú nélkül szí-
vetekben élhetek." 
Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
anya, anyós, nagymama, rokon, 
PARAGI SANDORNÉ 

CSÓTI VERONIKA 
63 éves korában elhunyt. Te-
metése május 3-án, 14 órakor 
lesz az Üllési temetőben. 
Gyászmise 13 órakor. 
5307300« Gyászoló család 

„Bár még szólhatnál, szívünk sza-
kad belé, hogy itthagytál." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

JAKUS ANDRÁSNÉ 
DEÁK ILONA 

életének 69. évében elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása május 
4-én, 14 órakor lesz a Zákányszé-
ki temetőben. Előtte gyászmise 
13 órakor. Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

G Y U R I S F E R E N C N É 
Z Á D O R I I R É N 

(Bordány, Arany J. u. 7. szám alat-
ti lakos| életének 85. évében, türe-
lemmel viselt betegség után el-
hunyt. Temetése május 3-án, 11 
órakor lesz a Bordányi temetőben. 
Előtte 10 órakor gyászmise, a 
templomban. 
53073013 Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk,, hogy sze-
rettünk, 

FEKETE MÁRKNÉ 
életének 84. évében elhunyt. Te-
metése május 4-én, 14 órakor lesz 
a Zsombói temetőben. 
Előtte gyászmise 13 órakor a temp-
lomban. Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
rettünk. 

GARGYÁN ANTAL 
ISTVÁN 

74 éves korában elhunyt. Temetése 
május 8-án, 14 órakor lesz a Bel-
városi temetőben. Előtte gyász-
mise május 8-án, 11 órakor a 
móravárosi templomban. 

53072924 Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 
A múltban visszanézve valami fáj, valakit kere-
sünk, aki nincs már. Nélküled szomorú, üres a 
házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába 
várunk. 

SZABADVÁRI NÁNDOR 
halálának 6. évfordulójára. Engesztelő szent-
mise 2006. április 30-án, 9 órakor a rókusi 
templomban. Szerető családja 

SIREMLEK 
MŰKŐ, MÁRVÁNY, GRÁNIT 
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Amíg élünk, emlékezünk! 

DR. NAGYISTÓK SÁNDORRA, 

aki már 3 éve nem él közöttünk. 

5297,30, C s a l á d ' a 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

„Megfordulunk, de merre menjünk, hiszen 
nem vagy már sehol. Soha sehol már nem 
lelünk, s mindig itt leszel valahol." 

Soha nem múló fájdalommal emlékezünk 
GÍNÁL DÉNES 

halálának 4. évfordulóján. 
Szülei, testvére, sógora 

„Nélküled szomorú, üres a házunk, még most 
sem hisszük el, hogy hiába várunk. Elmen-
tél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünk-
ben élsz, és örökké ott maradsz." 
Szomorúan és mély bánattal emlékezünk 
drága szerettünk, 

EGRI ZOLTÁNNÉ 
halálának 1 éves évfordulóján. 

Szerető férje, fia, leánya és családjaik 

„Beteg szíve elpihent már, de lelke 
velünk jár, mert nem hal meg, akit 
eltemetnek, csak az, kit elfelednek." 
Fájó szívvel emlékezünk 

BÁLINT SÁNDOR 
halálának 1. évfordulóján. 

Feleséged, lányod, vejed, 
„n,,™ unokáid 

„A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már." 
Szomojúan emlékezünk 

BANYAI JANOSNÉ 
POLD MÁRIA 

halálának 4. évfordulójára. 
Fér>e és gyerekei 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk, 

MÁRTON GÁBOR 
temetésén megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal mély fájdalmun-
kon enyhíteni igyekeztek. 

53073009 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drá^a szerettünk, 

HORVÁTH JÓZSEF 
temetésén megjelentek. Részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

53073001 Gyászoló család 

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

BITÓ MIHÁLY 
temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot hoztak, részvétük-
kel fájdalmunkon enyhíteni igye-
keztek. 

53072955Gyászoló család, Balástya 

C7EMTCC 
¡ R C R i C o 

GYÁSZHÍR 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunkat, 

FARAGÓ GYÖRGYÖT 
utolsó útjára elkísérték. Külön kö-
szönetet mondunk háziorvosun-
knak, a II. belklinika orvosainak, 
ápolóinak. 

53072190 A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

DÖRMŐ ANTAL, 
Nagytőke, Tanya 71. szám 
alatti lakos 50 éves korában 
elhunyt. 

Gyászoló családja 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk, 

DR. VASS ISTVÁN 
temetésén megjelentek, részvétük-
kel mély fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. Külön köszönetet 
mondunk munkatársainak. 

530730.0 Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 
ÖZV SZENCZI 

JÁNOSNÉ 
MEGYESI ILONA, 

Szegvár, Dózsa Gy. u. 19. szám 
alatti lakos 86 éves korában 
elhunyt. Temetése május 2-
án, kedden, fél 10-kor lesz a 
szegvári Öregfalusi temetőben. 

53073025 Gyászoló családja 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 

BOGNÁR KÁROLYNÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

52971255 Gyászoló szerettei 

MEGEMLEKEZES 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 

BÖRCSÖK GYULÁNÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

52971671 Gyászoló család 

ÍF Fájó szívvel emlékezünk drága 
szerettünk, 

DONKAISTVÁNNÉ 
GARAI CSÁK 

JULIANNA 
halálának 1. évfordulóján. 

Gyászoló család 
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MAK0 

GYÁSZHÍR 
„Oly szomorú Nélküled lenni, Téged min-
denütt hiába keresni, Téged várni, ki nem jön 
többé, szeretni fogunk mindörökké." 
Fájó szívvel emlékezünk drá^a szerettünk, 

KARDOS JENONÉ 
KISS MARGIT 

(MANYI) 
halálának 1 éves évfordulóján. 

Gyászoló férje, gyermekei, 
,,n7„,„ unokái és testvérei 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Ezúton mondunk köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek, szomszé-
doknak és munkatársaknak, akik felejthetetlen szerettünk, 

ÖZV BARANYAI GYÖRGYNÉ 
MOLNÁR MÁRIA 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyá-
szunkban velünk együtt éreztek. Külön mondunk köszönetet kezelőor-
vosainak és a nővéreknek áldozatos munkájukért. 

Gyászoló család, Szeged 
C3M7TOCÍH ' ' ° 

GYÁSZHÍR 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
ÖZV GYOVAIISTVÁNNE, 
mindszenti lakos életének 80. évé-
ben elhunyt. Temetése május 4-én, 
14 órakor lesz a Mindszenti teme-
tőben. Gyászmise 17 órakor a 
Mindszenti római katolikus temp-
lomban. Emlékét szeretettel öriz-
zük. 53072993 A gyászoló család 
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„Messze mentem, nagyon 
messze, ahonnan már visszaút 
nincsen. Beteg voltam, de nem 
búcsúztam, elmentem. Azt 
gondoltam meggyógyulok, de a 
halál könyörtelen volt, ezért el 
kellett indulnom. Búcsúzom 
így mindenkitől, akit ismer 
tem és szerettem: isten vele-
tek!" 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

SZABÓ LÁSZLÓNÉ 
PINCZÉR IRÉN, 

Hódmezővásárhely, Tátra u. 
9. szám alatti lakos hosszú, 
türelemmel viselt betegség 
után, 56 éves korában elhunyt. 
Temetése 2006. május 4-én, 
9 órakor lesz a Kincses teme 
tőben. 

g 52971717 Gyászoló családja 
Isii 
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„Hosszú szenvedés im-
már véget ért, fáradt tes-
ted örök nyugovóra tért." 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

VARGA SÁNDORNÉ 
TORMA RÓZSA 

KATALIN, 
Hódmezővásárhely, Búza utca 
11. szám alatti lakos hosszú, 
türelemmel viselt betegség | 
után visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Temetése 2006. május 
5-én, 9 órakor lesz a katolikus 
temetőben. 
53.177,81 Gyászoló családja 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, anyós, nagymama 
és dédnagymama, 

BELENYI GYULÁNÉ 
SALLAK MÁRIA, 

volt Hódmezővásárhely, Árpád u. 
6. szám alatti lakos 90 éves korá-
ban elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása május 2-án, 13 óra-
kor lesz a Vásárhelyi evangélikus 
temetőben, a sírnál. 

5.3077.676 Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Úgy ment el, ahogy élt, csend-
ben és szerényen, drága lelke 
nyugodjék békében." 
Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik sze-
rettünk, 

BLASKÓ JÓZSEFNÉ 
PAPP KATALIN 

temetésén megjelentek, sírjá-
ravirágot helyeztek, gyászunk-
ban osztoztak. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik drága sze-
rettünk , 
BLASKOVICH SÁNDOR 

temetésén megjelentek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, fájdal-
munkban osztoztak. 

Szerető felesége és a gyászoló 
családja, Hódmezővásárhely, 

Szeged, Miskolc 
53072629 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik a 
drága férj, édesapa, nagyapa, 
dédnagyapa, 
ID. MOLNÁR MIHÁLY 
temetésén megjelentek, rész-
vétükkel, virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. Köszönetet mondunk há-
ziorvosának és asszisztensé-
nek segítségükért. Ezúton 
mondunk köszönetet az 
Erzsébet-kórház urológiai osz-
tály főorvosainak és a nővér-
kének, akik élete meghosz-
szabbításán fáradoztak. Kö-
szönjük a részvéttáviratot, a 
közeli és távolabbi rokonok-
nak, barátoknak, jó szomszé-
doknak, ismerősöknek a rész-
vételüket és virágaikat. Kö-
szönet a szép búcsúbeszédért, 
a szomszéd virágüzlet szép ko-
szorúiért, a temetkezési kft. 
figyelmes közreműködéséért. 

Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

Fájó szívvel emlékezünk 

SZABÓ JÁNOSNÉ 
DOBOZI ROZÁLIA 

halálának 3. évfordulójára. 
Férje János, unokája Attila 

53071887 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

VJf 
JUHÁSZ JÁNOS 

halálának 1 éves évfordulóján. 

Szerető felesége és családjai 

„Nem élt belőle több és most sem él, s mint 
a fán se nő egyforma két levél, a nagy időn 
se lesz hozzá hasonló." (Kosztolányi) 

Fájó szívvel emlékezünk 
JUHÁSZ JÁNOS 

halálának 2 éves évfordulóján. 
Gyászoló felesége és családja 

53071897 

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, 
könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt 
a legfényesebb Te leszel, utat mutatsz, mert a szívünkben örökké létezel." 
Fájó szívvel emlékezünk 

ROSTÁS PÁL 
f u v a r o z ó 

halálának 10. évfordulóján. 
63077914 Szerettei, Székkutas 

ím % 
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