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Vláda zimy pomaly konč í. Slnieč ko
je už č astejšie na oblohe, svojimi
lúč mi roztápa sneh aj v horách. Jar
klope na dvere, mnohí z nás sa
tešia, ž e príroda opäť ož ije.

Dň a 17.2. 2003 to
boli dva roky, č o ná s
po krá tkej a ťaž kej
chorobe vo veku 78
rokov opustil
Alojz CHMELÍČ EK.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Manželka Oľga

Snímka (mo)

Dň a 19.2. 2003
uplynulo 9 rokov, č o
ná s navždy opustila
naša drahá dcéra a
sestra Silvia
BELANSKÁ .
S lá skou spomínajú rodič ia a brat s rodinou
Dň a 22.2. 2003
uplynulo 7 rokov, č o
ná s navž dy opustil
ná š drahý manž el,
otec, svokor, dedko
Samuel UHLÁ RIK.
S lá skou spomínajú manž elka a deti s rodinami
Ž ivot odišiel,
láska a bolesť v srdci zostala.
Dň a 22.2. 2003
uplynul rok plný
smútku, č o ná s po
ťaž kej chorobe vo
veku 70 rokov
opustila naša milovaná manž elka,
mamič ka, babka a
prababka
Brigita BALÁ Ž OVÁ .
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dň a 23.2. 2003
uplynulo 20 rokov,
č o ná s po krá tkej a
ťa ž k e j c h o ro b e
opustil drahý švagor, brat, otec a
starý otec
Pavol MANÁ K
z Pezinka v nedož itom 36 roku
svojho ž ivota.
Len ty Paľko vieš, ž e to bolo
víťazstvo - vykúpenie z neznesiteľných bolestí, hoci si tak veľmi
chcel a snaž il sa nahradiť otca aj
bratovým deťom...
Prosíme tých, ktorí ho poznali o
tichú spomienku. Ď akujú švagriná
Žofia a sestra Rozá lia s rodinami.
Dň a 23.2. 2003
uplynuli 2 roky, č o
ná s navž dy opustil
vo veku 52 rokov
ná š drahý manž el,
otec, starý otec,
svokor Bohumil
VYŠ ATA.
S lá skou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí mu s nami venujú
tichú spomienku. Manž elka a deti s
rodinami.

Nezomrel ten,
kto ostáva
v našich srdciach.
Dň a 18.2. 2003 by
sa ná š otec, dedko,
svokor, švagor a ujo
František VARGA
dož il veku 80 rokov
a v januá ri uplynuli 4
roky od jeho úmrtia.
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím,
tichú spomienku. Smútiaca rodina
Dň a 6.3. 2003
uplynú dva roky, č o
ná s navždy opustil
manž el, otec a dedko Michal JENDEK
Kto ste ho poznali
venujte mu tichú
spomienku.
S lá skou spomína manž elka, syn
a dcéra s rodinami
Dň a 26. februá ra 2003 sme si v
ž iali pripomenuli 10. výroč ie od rozlúč ky s našim drahým manž elom,
otcom a dedkom
Ing. Š tefanom LOVIČ OM.
Venujte mu, prosíme, spolu s
nami tichú spomienku. Manž elka
Anna, deti s rodinami.

Vanda Vladová
Viktória Schnirtczová
Šimon Kň až ik
Romana Ruž eková
Jana Mlkvíková
Lucia Šefč íková
Tomá š Šefč ík
Patrícia Pá tková
Kvetoslava Pavlusová
Matej Sabo
Tomá š Šipoš
Monika Jediná ková
Vanessa Kastlová
Viktória Bizná rová
Dá vid Há jik
Ema Mikuškovič ová
Zuzana Vojteková
Emília Drná ková
Karolína Tanč á rová
Vanesa Aulitisová
Filip Šuplata
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Zavrel oč i
srdce prestalo biť,
musel zomrieť
aj keď tak veľmi
chcel ž iť
Dň a 28. februá ra
2003 uplynie prvý
bolestný rok, č o ná s
navž dy opustil ná š
milovaný manž el,
otec, svokor a deduško staviteľ
Stanislav
MIŠ KOVSKÝ
Kto ste ho poznali, prosíme venujte mu tichú spomienku. S lá skou
spomínajú manž elka Má ria a synovia s rodinami.

Vo štvrtok 13. februá ra sme
sa na pezinskom cintoríne navž dy rozlúč ili s našou spoluobč iankou Mgr. Ľ ubicou PILKOVOU, ktorá zomrela po krá tkej chorobe vo veku nedož itých
45 rokov.
Poznali sme ju ako aktívnu
poslankyň u Mestského zastupiteľstva v Pezinku, č lenku kultúrnej komisie a redakč nej rady
mesač níka Pezinč an a riaditeľku Zá kladnej školy vo Vinosadoch.
Č esťjej pamiatke.
(msú )

Pred desiatimi rokmi (26. februá ra) zomrel vo veku
69 rokov dlhoroč ný predseda Mestského ná rodného
výboru v Pezinku Ing. Š tefan LOVIČ .
Š. Lovič pochá dzal z Polomky. Aktívne sa zúč astnil
na odboji v SNP. Po skonč ení vojny pracoval v armá de, neskoršie ako tajomník ONV v Č alove a ONV v
Pezinku. Vo funkcii predsedu MsNV v Pezinku pôsobil 29 rokov, od roku
1956 do roku 1985. Za jeho pôsobenia Pezinok zmenil svoj charakter z
poľnohospodá rskeho mesteč ka na priemyselno-poľnohospodá rske
centrum okresu Bratislava-vidiek.
(r)

Ing. Tibor Španka a Lenka Valovič ová
Ľuboš Mokrý a Gabriela Bilková

Ľudovít Hruboš, 92 r.
Benjamin Kopá č ik, 64 r.
Peter Stehlík, 51 r.
Anna Beranová , 89 r.
Júlia Lakyová , 71 r.
Ambróz Kuč ík, 88 r.
Tatiana Golč evská , 46 r.
Michal Mico, 74 r.
Matilda Dingová , 79 r.
Ladislav Lichtneker, 79 r.
Miroslav Zá recký, 52 r.
Kamila Bedná rová , 76 r.
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70-roč ní
Katarína Brtá ň ová
Jozef Fridrich
Štefá nia Kadlič ková
Ľudmila Noskovič ová
Jaroslav Hoššo
Gerhard Kadleč ík
Já n Č erveň anský
75-roč ní
Já n Kelecsenyi
Štefá nia Č echová
Štefan Líška
Imrich Kormoš
Ing. Jaroslav Filaus
Eleonóra Hlinkovič ová
Anna Markovič ová
Alž beta Federlová
80-roč ní
Emerencia Dubeková
Helena Thierová
Anna Trgiň ová
Ing. Vladimír Kostra
92-roč ný
Dr. Já n Rybá r
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