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Gyászközlemények 
SZEGEO 

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

NÉMÁK DEZSŐ 

hosszú betegség után, 65 éves korában el-
hunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 
augusztus 8-án, 12-kor lesz a Belvárosi teme-
tőben. 

Gyászoló családja 

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a 
szem, hanem amit ezután hordozunk szí-
vünkben csendesen." 
A gyásztól megtört szívvel tudatja szerető 
családja, hogy e világ legjobb Férje, Édes-
apa, Nevelőapa, Nagyapa és Barát, 

VASS ISTVÁN, 
a volt Textilművek és a XI. Sz. Autójavító 
Vállalat gazdasági igazgatója, okleveles 
könyvvizsgáló életének 79. évében, rövid, 
súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása 
augusztus 8-án, 14 órakor lesz a Kiskun-
dorozsmai temető ravatalozójában. 

054488864 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
SZABADY JÓZSEF 

operaénekes 
hosszan tartó, súlyos szenvedés 
után, otthonában, 2006. aug. 2-án 
visszaadta lelkét Teremtőjének. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 
ÖZV TÓTH SÁNDORNÉ 

CSÓKÁSI ILONA 
77 éves korában elhunyt. Temetése 
augusztus 8-án, 15 órakor lesz a 
Röszkei temetőben. Előtte gyász-
mise 14 órakor. 

5448936? Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

CSABAI LÁSZLÓ 
nyugalmazott BV alezredes 
életének 63. évében elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatására 2006. 
augusztus 9-én, 11 órakor a Dugo-
nics temetőben kerül sor. 

54489091 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

DR. CSISZÁR IMRE, 
a JATE nyugdíjasa 

77 éves korában, rövid betegség 
után elhunyt. Szűk családi kör-
ben veszünk búcsút tőle. 

Gyászoló családja 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

BOZÓKI JÓZSEF 
temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, rész-
vétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. Külön mondunk kö-
szönetet zsombói háziorvosának, 
II. kórház belgyógyászat orvosai-
nak, nővéreinek lelkiismeretes 
munkájukért. 

54489370
 A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik szeretett 
fiunk, 

BÜRGÉS PÉTER 
KRISZTIÁN 

temetésén részt vettek, sírjánál 
virágukkal fájdalmunkat enyhíte-
ni igyekezetek. 

54489366 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

TERHES FERENC 
búcsúztatásán megjelentek, rész-
vétükkel, virágaikkal fájdalmunk-
ban osztoztak. 

54488553 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk minden 
rokonnak, barátoknak, kollégá-
nak, tanítványnak és ismerősnek, 
aki szerettünk, 

DR. BEZDÁN SÁNDOR 
temetésén megjelent és fájdal-
munkban osztozott. Külön kö-
szönjük az orvosok és ápolónők 
áldozatos munkáját. 

A gyászoló család 
caauoiic 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

BÖRCSÖK KIARA 
temetésén megjelentek. Külön 
köszönetet mondunk a gyerekkli-
nika orvosainak, ápolóinak áldo-
zatos munkájukért. 

44489,4. Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik 

VÁGÓ ÁDÁM 
temetésén részt vettek, gyászunk-
ban osztoztak. 

54489386 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédok-
nak és jó ismerősöknek, akik sze-
retett halottunk, 

MAGONY JÁNOSNÉ 
temetésén megjelentek, részvétük-
kel, virágaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. 

54489408 Gyászoló család 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen 
a kéz, mely értünk dolgozott, számunkra Te 
sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint 
a csillagok." 
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
drága szerettünk, 

SZÚNYOG ISTVÁNNÉ 
CSORDÁS ARANKA ERZSÉBET 

halálának 1. évfordulóján. 
Drága lelked nyugodjon békében. 

Szerető férje, gyermekei, unokái 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközleményeket a megjelenés előtti 
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni. 

Gyászközlemény megrendelésekor kérjük 
a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük! 

„Nélküled semmi nem olyan, mint régen, 
fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívé-
ben. Idézzük szavaid, tetteid, emléked. Sze-
retünk mindnyájan nagyon-nagyon téged." 

Fájó szívvel emlékezünk 
ASZTALOS ISTVÁNRA 

halálának 1. évfordulóján. 
Gyászoló felesége Piroska, lányai, unokái, 

5448007, vejei és kutyusa 

SZENTES 

Már 15 éve, hogy itt lenn egy lobogó kis fák-
lya kialudt, de ott fönn az Égen egy új csil-
lag született. 

HANZÓK ÖRS 
1977-1991. 

Emlékül: családod 

Elvitted a fényt, a derűt, a meleget. Csak egy 
sugarat hagytál, fájó emlékedet. 

Fájó szívvel emlékezünk 
DÁVID GYULÁNÉ 
ARADI MARGIT 

halálának 3. évfordulóján. 
Szerető férjed, fiad, unokák 

Szomorúan emlékezünk 
DR. TATÁR KORNÉLRA 

halálának ötödik évfordulóján. Szí-
vünkben, gondolatainkban mindig 
velünk marad. 

Szerető családja 

Fájó szívvel emlékezünk 
FARKAS IMRE 

halálának 2. évfordulójára. 
54388040 Gyászoló család 

Ügy mentél el, ahogy éltél, csend-
ben és szerényen, nyugodjál béké-
ben! 
Fájdalommal emlékezünk 
VITÉZ DALMÁDY ERNŐ 
halálának 1 éves évfordulójára. 

54488414 Gyászoló családja 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett Édes-
anyánk, 
MOLNÁR FERENCNÉ 

GÁL ZSUZSANNA 
búcsúztatásán megjelentek. 
Külön mondunk köszönetet 
az intenzív osztály orvosainak 
és dolgozóinak. 

Gyászoló család 

MEGEMLEKEZÉS 
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Oly sok mindent megadhat nekünk az 
élet. Szépet, jót, sikert, gazdagságot száz-
szor kaphatunk, de drága jó édesanyát 
csakis egyszer adhat nekünk! Nem lehet 
feledni szép szemei meleg ragyogását. 
Nem lehet feledni kedves arcát, vidám 
mosolyát. Nem lehet feledni lelke tiszta-
ságát, szívből jövő meleg szeretetét! 
Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk,a drága édesanya, 

TÓTH IMRÉNÉ 
HEGEDŰS ANNA MÁRIA 

halálának 1 éves évfordulójára. Szerető családja 

„Telhetnek hónapok, múlhatnak 
évek, kik szívből szeretnek, nem 
felednek téged." 
Fájó szívvel emlékezünk 

ID. BORSODI 
KÁROLY 

halálának 2. évfordulóján. 
44489186 Szerettei 

„Már nincs holnap, ennyi volt az 
élet. Emlékezzetek rám, mert én 
a szívetekben élek." 
Fájó szívvel emlékezünk 

BLASKÓ JÁNOS 
(VASZILIJ) 

halálának 1. évfordulóján. 
„54489767 S z e r e t ó családja 
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Kivitelezés aj égési ország területén. Kérjen érojáníotot! 

Akciós és b e m u t a t ó t e r m é k e k 
5—30% kedvezménnyel. 

M O N U M E N T A Kőfaragó műhely (a Rúzsai úton) 
Zákányszék 458., Tel.: 62/290-694, 06-30/9251-746. E-mail: monumenta@oxelero.hu 

A hirdetés bemuta tó jának további kedvezmény. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS MEGEMLEKEZES 

F 
Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik 

BEREZVAI SÁNDOR 
temetésén megjelentek, virá-
gaikkal, részvétnyilvánításaik-
kal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló családja 

Ö L 

Szívünkben örök szeretettel emlé-
kezünk 

ID. TÁLYAI SÁNDOR 
halálának 10. évfordulóján. 

Szeretó családja, 
54488640 Szentes 

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

GYÖNGYI FERENC, 
szentesi lakos temetésén megje-
lentek, mély fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. 

Gyászoló család 
44489187 ' 

GYÁSZHÍR KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága 
szerettünk, 

BALLA ZOLTÁN, 
királyhegyesi (volt szikáncsi] lakos 
29 éves korában, tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. Temetése au-
gusztus 8-án, 14 órakor lesz a 
Királyhegyesi temetőben. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik szerettünk, 

DARÓCZI KATALIN 
temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Külön mondunk köszönetet orvo-
sainak és ápolóinak áldozatos 
munkájukért. 

54489591 Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes lesz a 
szem, hanem amit egy életen át hordozunk 
csendesen." 
Szívünkben örök szeretettel emlékezünk Édes-
anyánk, 

GERA JÓZSEFNÉ 
GERA JULIANNA 

halálának 6. évfordulójára. 
Szerető leánya, veje 

„Kőangyal és bús harangszó, hűvös, néma 
sírbolt. Nem való e zord hely hozzád, ki oly 
szelíd s jó volt. Hosszú útra indultál, tele 
vággyal és reménnyel. De egy átkozott személy 
pontot tett az életed végére." 

Fájó szívvel emlékezünk 
IFJ. VÍGH JÁNOS 

halálának 2. évfordulójára. 
54489042 Szerettei 

Ha visszatekintek a múltba, vala-
mi nagyon fáj. 
Fájó szívvel emlékezem testvérem, 

MÁGORI ANTAL 
tragikus halálának első évfordu-
lóján, jó apukámnak 68. évfordu-
lóján. 

Bánatos szerettük 

„Az élet addig szép és vidám, 
míg mondhatjuk, Édesanyánk, 

Édesapánk." 
Fájó szívvel emlékezünk 

BAJUSZ ISTVÁNNÉ 
TÖRÖK JULIANNA 

halálának 35. 
és 

BAJUSZ ISTVÁN 
halálának 30. évfordulóján. 
Lányuk Terike és családja 
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