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Nemes lőgérpatonyi Hervay Tamás unokaöcs és keresztfiú, Dr. Druzsbadzkyné Za-
varos Ágnes unokahúg és Dr. Kovács Ákosné Ellu unokanővér fájó szívvel tudat-
ja, hogy

Dr. Galambos Emilné sz. Issekutz Melánia Mária

folyó év január 18án életének 88. esztendejében, hosszas hanyatlás 
után békében visszaadta lelkét a Teremtőnek.
  Gyászolják még keresztlánya Issekutz Erzsébet és családja, vala-
mint közelebbi, távolabbi rokonai, és ezen kívül sok jó ismerős és 
lakótárs.
  Az elhunyt akarata szerinti hamvasztásos szórásos temetése febru-
ár 10én 11,15kor a Kelenföldi Szent Gellért Plébánia templomban (1111 Buda-
pest, Bartók Béla út 149.) Bakos Zsolt atyával megtörtént.
  A gyászmisét február 11én 17 órakor a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony 
Plébániatemplomban (1016 Budapest, Mészáros u. 1.) Professzor Török József 
atya celebrálta. 

                                         Elhunyt 
Karácsony Ernő

(1968 január 18 – 2015. január 27.)

erdélyi örmény festőművész Székelyudvarhelyen, 47 éves 
korában. Temetése az udvarhelyi református temetőben ja-
nuár 31én megtörtént. 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Vákár Tiborné Lili  született Buzogány Erzsébet

2015. február 2án, életének 83. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2015. március 4én, 12 órakor a Farkasréti Temetőben (Hóvirág 
utcai ravatalozó) az unitárius egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalom-
ra.  Drága emléke szívünkben él!
Gyászolják: testvére, fia, unokája, rokonai, barátai és mindazok, akik szerették és 
tisztelték.

Szomorújelentések

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, 
hogy a Tordán született, szeretett Testvérünk, Édesapánk, Nagypapánk

Gross Arnold
Kossuth és Munkácsydíjas grafikusművész, a Nemzet Művésze 

Türelemmel viselt, rövid betegség után életének 86. évében 2015. január 22én an-
gyalokkal kísérve hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól folyó év feb-
ruár 13án, 14,30 órakor veszünk végső búcsút a római katolikus gyászszertartás 
szerint a Farkasréti temető Makovecz termében (1124 Budapest XII. Németvöl-
gyi út 99.)

Emléke és művei örökké köztünk élnek!
Erdélyből jött – Erdélyről álmodik

Dr. Dániel (Scipiades) Ernő
(Budapest, 1946. december 15 – Santa Barbara 2015. február 21.)

kutató és gyakorló orvos

2015. február 21én délután, Santa Barbarai otthonában, hirtelen és váratlanul  68 
éves korában elhunyt. 
Temetési szertartására február 28án a római katolikus egyház szertartása szerint 
került sor.

Gyászolják szerető felesége, négy gyermeke és családjaik: 6 unokája, nővére és 
családja, valamint a kiterjedt rokonság és barátok.

Emléküket kegyelettel megőrizzük!

„Az ember csak egy porszem a világmindenségben,
de ahogy a porszemen átvilágít a Nap, megcsillan a Napsugár,
úgy az emberen is átfénylik a világmindenség.”

Gross Arnold


