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Dň a 28.10. 2002
uplynulo 9 rokov čo
tragicky zahynula
naš a kolegyň a
Š tefá nia
ZACHAROVÁ .
Spomínajú
kolegovia z Mestského ú radu
Dň a 5.11. 2002
uplynul rok, čo ná s
navždy opustil manžel a brat
Martin DEMOVIČ
Kto ste ho poznali
venujte mu tichú
spomienku.
Manželka a sestra s rodinami
Dň a 8.11. 2002
sme si pripomenuli
12. výročie ú mrtia
naš ej drahej zosnulej
Ireny
SKOVAJSOVEJ
S bolesťou v srdci
spomínajú
dcéra Katarína s manželom
a deťmi, Matolekovci
a ostatná rodina

Dň a 27.11. 2002 a 7.9. 2002 sme
si pripomenuli 2. a 1. výročie smrti
naš ich drahých rodičov
Emílie a Jozefa POKORNÝ CH
Tí, ktorí ste ich poznali, prosím,
venujte im tichú spomienku.
S lá skou a ú ctou spominajú
deti s rodinami
Dň a 28.11. 2002
uplynuli dva roky, čo
ná s opustil drahý
manžel, otec a dedko
Vladimír HACAJ
S lá skou spomínajú
manželka a synovia s rodinami
Dň a 1.12. 2002
uplynie 15 rokov, čo
ná s navždy opustil
ná š drahý manžel,
otec a starý otec
Ondrej
SANDTNER
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Smú tiaca rodina
Dň a 2.12. 2002
uplynie 10 rokov, čo
ná s navždy opustila
naš a drahá mamička a babka
Anna PÓČ OVÁ ,
rod. Cibulková
Kto ju poznal, spomenie si, kto ju
mal rá d, nikdy nezabudne.
Smú tiaca rodina

Odišiel si od nás,
my zostali sme sami,
no navž dy ostaneš
v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dň a 24. novembra uplynulo 15 rokov, čo ná s po tragi ckom neš ťast í
opustil ná š drahý
syn, brat, synovec a
strýko
Rudolf
LOŠ ONSKÝ
Kto poznal spomenie si, kto mal
rá d nikdy nezabudol.
Smú tiaca rodina

Neveril som raz, ž e to bude mož né priviezťsi autom z domu vlastnú "kolísku".
Bál som sa, ž e je priveľká
a hádal som č i pomôž e
odobraťz nej tak aspoň podnož e.
A ona? Vmestila sa na sedadlo celá.
Až neskutoč ne ú tla, drobnuč ká...
Kedy sa už raz dozviem, Bož e, prebož e,
preč o je v detských oč iach všetkého tak veľa?
A preč o všetko rastie v rozlú č kach.
Krá tky bol jeho život, ale bohatý, lebo bol
naplnený prá cou a lá skou k svojim najdrahš ím, kamará tom, kamará tkam a hudbe.
Ak má človek veľa pekných zá žitkov, rá d
sa s nimi podelí, tie však ostanú už len v spomienkach.
Tak ako hudba, ktorú si s radosťou rozdá val sa nevytratí z našich pamätí, tak sa nikdy
nevytratí spomienka v naš ich srdciach na
Teba.
So žiaľom v srdci sme si dň a 27.10. 2002
pripomenuli rok odvtedy, čo ná s vo veku 26
rokov po tragickej nehode opustil ná š drahý
syn Miroslav KERN.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
Veď vedel ná m veľa dať a chcel ná m eš te
zo srdca rozdá vať.
Rodič ia, sestra s rodinou,
babka a ostatná rodina

Dň a 7.12. 2002
uplynú 4 roky od
ú mrtia manželky,
matky a babky
Eleny
SLEZÁ KOVEJ
Kto ste ju poznali
venujte jej prosím tichú spomienku.
Manžel, deti s rodinami
a ostatná rodina
Dň a 4.12. 2002
uplynie rok, čo ná s
navždy opustil manžel, otec a dedko
Gustá v SEDLÁ K.
S lá skou spomínajú manželka a deti.
Kto ste ho poznali
venujte mu tichú spomienku.

Manželia Ľ. a M. Gašparovičovci
ď akujú Mestu Pezinok za finančný
príspevok na školu v prírode pre ich
dcé ru, vď aka ktoré mu mohla strá viť
so spolužiakmi 10 dní v krá snom
prostredí Murá nskej planiny.
(EL)

Mathias Vojtek
Dominik Koník
Filip Č asnocha
Martin Kurčina
Alex Jurá š
Samuel Dográ cia
Natá lia Vereš ová
Oľga Ochabová
Adam Vaň ko
Martina Bedná rovská
Laura Satková
Jú lia Urbanová

3.9.
12.9.
29.9.
30.9.
3.10.
4.10.
7.10.
11.10.
14.10.
16.10.
16.10.
17.10.

Milan Kolek a Stanislava Zimová
Radoslav Machá ček a Andrea Bedná riková
Štefan Horvá th a Zuzana Ziková
Teodor Kiavčin a Jana Klačanová
Já n Lichanec a Monika Burianová
Ivan Lobík a Silvia Č echová
Marek Vozník a Rená ta Oslejová
Já n Miná rik a Ivana Hajková
Rastislav Smolec a Michaela Peťovská

Dň a 17.12. 2002
sa dožíva vzá cneho
životné ho jubilea 80
rokov ná š otec a
starý otec
Ľudovít
MARKOVIČ
K tomuto významné mu jubileu
mu srdečne blahoželá me a prajeme vš etko najlepš ie, eš te veľa
zdravia a spokojnosti.
Dcéry s rodinami

Srdečne ď akujeme vš etkým, ktorí
sa priš li spolu s
nami rozlú čiť s naš ou drahou zosnuAnnou
lou
Š UBOVOU.
Sme hlboko zaviazaní aj tým,
ktorí jej v minulosti, keď to jej najbližš í nemohli, neziš tne pomá hali.
Smú tiaci pozostalí

Martin Romančík a Zuzana Krasň anská
Martin Žido a Jana Lacková
Ing. Marek Pinter a Ing. Slá vka Ná pravníková
Mariá n Boris a Rená ta Kollarovičová
Peter Nagy a Adriana Baď urová
Igor Galoviča Martina Guš tafíková

70-roč ní
Zuzana Klempová
Edita Lukačovičová
Teré zia Masarovičová
Oľga Augustínová
Anna Loš onská
Genoveva Franková
Rudolf Mihalovič
Rudolf Lošonský
Beá ta Sabová

1.11.
5.11.
5.11.
12.11.
12.11.
14.11.
17.11.
18.11.
24.11.

Má ria Slezá ková , 91 r.
Františ ek Korček, 54 r.
Alžbeta Machá čková , 93 r.
Augustín Stanček, 61 r.
Štefan Krasň anský, 50 r.
Jaroslav Volek, 28 r.
Rozá lia Krajčovičová , 59 r.
Ivan Bilčík, 55 r.
Má ria Polkorá bová , 84 r.
Rudolf Grgá č, 80 r.
Michal Matiašovský, 81 r.
Pavol Šika, 49 r.
Irena Belicová , 82 r.
Má ria Jará bková , 89 r.
Igor Grenda, 41 r.
Matej Kaprá ň , 74 r.
Jozef Suchá rek, 49 r
Milan Konfrá ter, 58 r.

75-roč ní
Má ria Sopková
Františ ka Jendeková
Viktória Hörmannová
Ing. Roman Šplhá ček
Katarína Hüblová
Oľga Slimá ková

5.11.
6.11.
7.11.
7.11.
24.11.
26.11

80-roč ná
Má ria Šimonovičová

23.11.

85-roč ní
Jú lia Strapá ková
Ondrej Bizná r

7.11.
9.11.

91-roč ný
Rudolf Ronec

4.11.

9.10.
11.10.
18.10.
21.10.
23.10.
26.10.
27.10.
28.10.
30.10.
2.11.
2.11.
2.11.
3.11.
5.11.
5.11.
6.11.
10.11.
14.11.

