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Gyászközlemények KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

SZEGED 

GYÁSZHÍR 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága szeret-
tünk, 

GÁL ISTVÁN 
{volt Prímagáz dolgozója) 

53 éves korában hirtelen elhunyt. Búcsúztatása 
2006. július 26-án, 14 órakor lesz a Tápéi teme-
tőben. 

Gyászoló család 
54286445 

„S őrült kaszás gyanánt a vad Halál, 
A gaz helyett virágokat kaszál." (Babits) 

Szomorúan tudatjuk, hogy szeretett Lacikánk, 
ERÉNYI LÁSZLÓ 

méltósággal viselt betegsége után itthagyott 
bennünket. Búcsúztatása 2006. július 28-án, 
12.30 órakor lesz a fogadalmi templom 
altemplomában. 

.6884 A gyászoló család 

t 
Szomorúan tudatom, hogy férjem, 

DR. LAJOS ISTVÁN 
a szolnoki Hetényi Géza Kórház nyugalmazott főorvosa 

2006. július 17-én, hosszan tartó betegség és szenvedés után elhunyt. A 
hamvasztás előtti búcsúztatása 2006. július 25. napon, 14.30-kor a Szol-
noki római katolikus temető ravatalozójában történik. Hamvait a sze-
gedi Belvárosi temető ravatalozója előtt 2006. július 31-én, 11.00 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra. 

Gyászoló felesége, dr. Lajos Istvánné 
54287027 5000 Szolnok, Lengyel-légió u. 2. 

Mélységesen megrendülve tudat-
juk, hogy 

TÓTH BÉLÁNÉ 
MÉRA ROZÁLIA 

volt főiskolai adjunktus 
78 évesen, 2006. július 17-én, 
rövid szenvedés után elhunyt. 
Temetése a Belvárosi temető rava-
talozójából július 25-én, 12.00 
órakor lesz. 
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

HENNY MÁRIA 
(MICI), 

volt torontói lakos életének 80. 
évében elhunyt. Hamvait szűk 
családi körben helyeztük örök nyu-
galomra. 

Gyászoló család 

„Te, aki annyi szeretetet adtál, te, 
aki mindig mellettünk álltál, te, 
aki sohasem kértél, csak adtál, a 
szívünk szakad meg, hogy örökre 
elhagytál." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

ÖZV KÓSZÓ BÉLÁNÉ 
SZABÓ VERONIKA, 

béketelepi lakos 95 éves korában, 
július 17-én csendben elhunyt. 

Gyászolják: lánya, fia, menye, 
„ , „ , „ veje, unokái Éviké, Attila 
54286623 ' 

MEGEMLEKEZES 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett Édesapa, nagyapa, test-
vér és rokon, 

KOMÉTA ISTVÁN 
életének 83. évében elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatója július 
25-én, 11 órakor lesz a Belvárosi 
temető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

„Nem az a fájdalom, amitől köny-
nyes a szem, hanem amit egy éle-
ten át hordunk csendesen." 

Fájdalommal emlékezünk szere-
tett férjem, 

CSÉPÁNYI GYULA 
halálának 16. és drága lányom, 

CSÉPÁNYI MÁRIA 
halálának 3. évfordulójára. 

Gyászoló felesége, édesanyja 
54286394 & G y u l a 
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Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédok-
nak és jó ismerősöknek, akik sze-
retett halottunk, 

CSILLAG ISTVÁN 
temetésén megjelentek, részvétük-
kel, virágaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. 

Gyászoló család, 
c,.,™ Sándorfalva 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

OLASZ LÁSZLÓ 
temetésén megjelentek, fájdal-
munkban osztoztak. Külön köszö-
netet mondunk háziorvosának és 
asszisztensének áldozatos mun* 
kájukért. 

43,844,4 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 
DUNAI KOVÁCS LAJOST 
utolsó útjára elkísérték. 

44,86449 Gyászoló család 

Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik drága Férjem, 

DR. SOMOGYI ISTVÁN 
temetésén megjelentek, részvét-
nyilvánításaikkal fájdalmamat 
enyhíteni igyekeztek. 

54286892 Gyászoló felesége 

Köszönetet mondunk rokonok-
nak, ismerősöknek, barátoknak, 
s mindazoknak, akik drága sze-
rettünk, 

FARKAS MIHÁLY 
temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fáj-
dalmunkon enyhíteni igyekeztek. 

44,866/1, Gyászoló család 

Köszönöm a Férjemet gyógyító 
orvosoknak áldozatos munkáju-
kat. 

44,8689a Dr. Somogyi Istvánné 

Köszönetet mondok a szomszé-
doknak, akik 

NAGY IMRE 
betegségében segítséget nyújtot-
tak és fájdalmamban osztoztak. 

44,87,,,« S z e r e t 6 l á n V a 

Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik szeretett férjem, 

TÓTH LAJOS 
temetésén megjelentek, részvétük-
kel fájdalmamat enyhíteni igye-
keztek. Külön köszönet a Ma-
gyarnóta-szerzők és Énekesek 
Délmagyarországi Egyesülete veze-
tőinek, akik a méltó búcsúztatá-
sáról gondoskodtak. 

54287041 Gyászoló felesége 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

KIS FALI SÁNDORNÉ 
CSANÁDI IRÉN 

temetésén megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal mély fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 

54287042 Gyászoló család 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 

|Q • 
• n „Megállt a szív, megállt a kéz, 

nincs szó az ajkadon, szívünkben örökké 
élsz, mert szerettünk nagyon." 

Fájdalomtól meggyötörten tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, 
szeretett fiú, vő, 

LANTOS ZOLTÁN 
41. életévében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása július 25-én, kedden, 14 órakor lesz a Kálvária teme-
tő ravatalozójából. 

54287029 Gyászoló család, 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

T L a álás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

ÖZV PÖRDI 
ISTVÁNNÉ 

DEMETER MÁRIA 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, 
s ezzel gyászunkon enyhíteni 
igyekeztek. Külön mondunk 
köszönetet a piroskavárosi ott-
hon dolgozóinak lelkiismeretes 
munkájukért. 

_p Gyászoló család|;h_l 
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m álás szívvel mondunk köszö 
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

ÖZV BARTUCZ 
ANDRÁSNÉ 

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

Gyászoló családj 

m Ti álás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

HALÁSZ SZABÓ 
JÁNOS 

temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, 
s ezzel gyászunkon enyhíteni 
igyekeztek. Külön mondunk 
köszönetet a szociális otthon 
vezetőjének és dolgozóinak lel-
kiismeretes munkájukért. 
Köszönjük a betegtársak meg-
jelenését. 
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GYÁSZHÍR 
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„Értünk éltél, bennünket szerettél, s bár a 
halál elszakított tőlünk, jóságod szívünk-
ben él, segítő szavad örökké halljuk, dolgos 
kezed érezzük. Könnyes szemmel már csak 
a sírodat nézzük." 
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

FÜLÖP LAJOSNÉ 
MANGA MÁRIA ROZÁLIA, 

Hódmezővásárhely, Délibáb u. 71. szám alatti lakos életének 66. évé-
ben, hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2006. július 25-
én, 10.30 órakor lesz a római katolikus temetőben. 

Gyászoló család 

i 
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F m „Nem integet többé az elfáradt 
kezed, nem dobog értünk jósá-
gos szíved. Számunkra Te 
sosem leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szerető feleség, drága édesa-
nya, nagymama, testvér, 

WALTER GYULÁNÉ 
BORBÁS ILDIKÓ, 

hódmezővásárhelyi lakos 59 
éves korában elhunyt. Teme-
tése 2006. július 26-án, 13 óra-
kor lesz a római katolikus 
temetőben. 

p Gyászoló csalátkl 
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l f 1 — - P B 

F 
„Már nincs holnap, ennyi volt 
az élet. Emlékezzetek Rám, 
mert én a szívetekben élek." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

RÉPÁS FRIGYESNÉ 
GRUNICSITY MERINA 
(VOLT KISKER-DOLGOZÓ), 
Hódmezővásárhely, Rákóczi út 
6. szám alatti lakos 86 éves 
korában, rövid betegség után 
elhunyt. Temetése 2006. július 
26-án, 10.30 órakor lesz a 
római katolikus temetőben. 

Gyászoló család 
~En54286528 n 9 ~ 
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Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, feleség, Édesanya, 
keresztgyermek, 

ÚJVÁRI NÉ 
MÉRGES MAGDOLNA, 

Visszhang u. 40/A szám alatti lakos tragikus hirtelenséggel, 33 éves korá-
ban elhunyt. Temetése július 24-én, 9 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi 
római katolikus temetőben. 54287035 Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

SZUROMI SÁNDORNÉ 
MÁRI IDA JUSZTINA 

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot helyeztek, mély fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. 

44,86,,, Gyászóló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

ÖZV. FARAGÓ 
SÁNDORNÉ 

temetésén megjelentek, részvétük-
kel és virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

44,86948 Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet a rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, munkatársaknak 
és mindazoknak, akik szerettünket, 

MÉSZÁROS LAJOST 
utolsó útjára elkísérték, virágaik-
kal és részvétükkel gyászunkban 
osztoztak. Külön mondunk köszö-
netet az Építészmester Zrt. veze-
tőségének támogató segítségükért. 

44,864,, Gyászoló család 

MAK0 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

HALMÁGYI IMRE 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek 
és fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. 

A gyászoló család, Makó I 

MEGEMLEKEZES 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

BÁLÓ ANTAL 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek 
és fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. 

A gyászoló család, Makó 

„Drága kisfiunk, csak még egy-
szer szólhatnál, szívünk szakad 
bele, hogy itthagytál." 
Fájdalommal emlékezünk 
IFJ. POMIKULA LÁSZLÓ 
halálának 1. évfordulóján. 

Bánatos szüleid, nővéreid, 
sógoraid, unokaöccseid 

44,86868 ° ' 
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