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Dňa 22.1. 2003 uplynulo 10 rokov, č o nás
vo veku 48 rokov opustil náš brat
Juraj SLAMKA.
So slzami v oč iach a
smútkom v srdci spomínajú
sestry Eva a Katka s rodinami

Dňa 19.1. 2003
sme si pripomenuli
8. vý roč ie úmrtia
náš h o d ra hého
zosnulého
Jána SKOVAJSU.
S bolesťou v srdci
spomínajú
dcéra Katarína s manž elom a
deťmi, Matolekovci a ostatná
rodina

Dňa 20.1. 2003
uplynulo 5 rokov, č o
nás navždy opustil
náš drahý syn, manžel, otec a dedko
Ivan KOSTEREC.
S láskou spomínajú
matka, manž elka
a deti s rodinami
Osud nikdy nevráti č o nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 2. februára
2003 uplynie 10
rokov, č o nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
svokor, dedko
Ján PONIŠ T.
S láskou spomínajú
manž elka a deti s
rodinami

Dňa 5.2. 2003 uplynie prvý bolestný
rok, č o nás na prahu
svojich 17. narodenín navždy opustil
náš milovaný synč ek a brat
Janko SERAFÍN.
S láskou spomíname a ď akujeme
vš etký m, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
Rodič ia Gabriela a Ján,
sestra Lenka a ostatná
smú tiaca rodina

Dňa 11.2. 2003
uplynú 3 roky, č o
nás opustila naš a
drahá manželka,
mamič ka a babič ka
Anastázia
BOHÚ Ň OVÁ,
rod. Kothajová vo veku 66 rokov.
Kto ju poznal, venujte jej prosím
tichú spomienku.
Manž el Cyril a deti s rodinami

Ernest Aschengeschwandtner a
Gabriela Olexová
Juraj Pavlovič
Marek Klimo
Tereza Macurová
Alena Poláková
Soňa Putecová
Sebastián Hacaj
Tobiáš Gaš parovič
Lucia Dubeková
Michal Olexa
Patrícia Juhoš ová
Zuzana Kováč ová
Filip Dubovský
David Ostatník
Nina Beňač ková
Andrej Griflík
Tereza Vereš várska
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Roman Janč ovič a Anna Biznárová
Ondrej Blažko a Silvia Edelsteinová
Ing. Matej Godál a MUDr. Lenka
Kuliková
Róbert Válek a Nikoleta Boriš ová

Pracovníci mesta na č ele s vedúcou oddelenia sociálnych vecí
Alžbetou Strapákovou navš tívili
pred Vianocami Domov dôchodcov v Stupave a domovy sociálnych služieb v Zavare a vo Veľ
kom
Bieli, kde sú umiestnení obč ania
Pezinka. Priniesli im vianoč né balíč ky s ovocím a sladkosťami a

POĎ AKOVANIE
Naš e úprimné poď akovanie patrívš etký m, ktorídňa 19.12.
2002 odprevadili na
več ný odpoč inok
môjho brata
Jozefa HLAVAČ KU
z Pezinka,
ktorý nás opustil vo veku 59 rokov.
Ď akujeme vdp. Stanislavovi Garajovi a spevákom, vš etký m príbuzný m a známym, ktorí zmiernili náš
žiaľprejavmi sústrasti, modlitbami,
kvetinový mi darmi a úč asťou na
pohrebnom obrade.
Sestra s rodinou

Ď akujeme vš etk ý m p ríb u z ný m ,
priateľ
om a známym za úč asť na
poslednej rozlúč ke
16.12. 2002 s tragicky zosnulý m
Vladimírom Č ÍKOM.
Manž elka Vierka,
synovia Vladimír a Martin,
matka Františka Č íková
a sú rodenci Jozef, Emília
a Eduard s rodinami

Sergej Potoma, 41 r.
Karolína Vilová, 69 r.
Anton Kovalík, 53 r.
Anton Lehocký , 63 r.
Vladimír Č ík, 45 r.
Katarína Sedláková, 79 r.
Michal Emrich, 21 r.
Jozef Hlavač ka, 59 r.
Štefánia Remiš ová, 83 r.
Darina Šindelárová, 58 r.
Jozef Fabiankovič , 70 r.
Stanislav Vohlídal, 68 r.
Hermína Panč uchová, 91 r.
Ľudovít Tahotný , 74 r.
Angela Kotesová, 78 r.
Júlia Féderová, 78 r.
Anna Sasková, 85 r.
Ladislav Beleš , 63 r.
Michal Kostka, 71 r.
Terézia Kabátová, 91 r.
Anton Drdák, 86 r.
Jozef Filipovič , 68 r.
Mária Kollárová, 65 r.
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zaujímali sa o ich terajš ie životné
podmienky a zdravotný stav.
Naš i spoluobč ania sa návš teve
veľ
mi poteš ili a pochvaľ
ovali si pretrvávajúcu starostlivosť, ktorú tam
majú. V Stupave viacerí dôchodcovia vyjadrili naliehavé prosby,
aby im naš e mesto umožnilo jeseň
života prežiť v rodnom Pe-zinku,
kde dlhé roky pracovali a žili.
(mo)
A tak moji milí odchádzam
od Vás a tiežviem kam.
K mô jmu Pánovi, ktorýpripravil
mi príbytok bezpeč ný.
Srdeč ne ď akujeme vš etký m, ktorí
sa priš li spolu s
nami rozlúč iť s naš ou drahou manželko u , m a mič k o u,
babič kou a prababič kou
Jú liou FÉ DEROVOU, rod. Strapákovou.
Sme hlboko zaviazaníaj tím, ktorí
jej v minulosti, keď to jej najbližš í
nemohli, neziš tne pomáhali. Ď akujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.
Manž el Jozef, deti Jú lia, Medard,
Jozef, Š tefánia, František, Ján,
Vladimír, Alena a Peter s rodinami a ostatnípozostalí
Ď akujeme vš etký m príb u z ný m ,
priateľ
om a známym, ktorí 25. novembra 2002 odprevadili na poslednej
ceste naš u drahú
Annu HOLEKOVÚ , rod. Hanúskovú.
Zároveň ď akujeme za prejavy
sústrasti a za kvetinové dary.
Smú tiaca rodina

70-roč ní
Veronika Uhláriková
Anežka Sodomová
Helena Amzlerová
Jarmila Križanová
Alexander Peš ko
Mária Adamcová
75-roč ní
Genovéva Búriková
Ján Berák
Š tefan Baláž
Margaréta Ondrejkovič ová
Rudolf Vendeling
Ľudovít Solga
Mária Hanáková
Ľudovít Kapec
Marta Markeová
80-roč ná
Veronika Ondrovič ová
Milan Pikalík
Pavol Demovič
Ján Mezei
Š tefánia Marcinková
Anna Vranková
Jozefína Franková
Emil Chalány
90-roč ná
Mária Marianyiová
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3.1.
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31.1.
17.1.

Dňa 2. januára 2003 zomrel
vo veku 71 rokov dlhoroč ný
vedúci a pracovník mestského
kina Michal KOSTKA.
Viac rokov sa podieľ
al na rozvoji kultúry v Pezinku, za č o mu
mesto udelilo vyznamenanie
Budovateľmesta Pezinok. Na
úseku kina pracoval i po odchode do dôchodku, až do chvíle, č o jeho zdravie podlomila
zákerná choroba.
(KC)
Č esťjeho pamiatke.
Dňa 15. januára
uplynulo 17 rokov
od smrti naš ej milovanej mamič ky a
babič ky Marianny
Č AJKOVIČ OVEJ.
Prosíme tý ch, č o
ju poznali o tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti.

Chcem vysloviť
poď akovanie vš etký m, ktorí sa priš li
rozlúč iť s mojim
manželom
Ladislavom
BELEŠ OM,
ktorý bol pochovaný 8.1. 2003 v
Pezinku.
Smú tiaca manž elka
Anna Belešová

