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Eladó a Szőregi Állami 
Gazdaságnál takarmánycirok, 

réti- és lucernaszéna. 
Érdeklődni lehel a helyszínen 
vagy telefonon a 77-071-es 
telefonszámon, munkanapokon 
7-14 óráig. 

A H A W A I I K F T . a j á n l a t a i : 
TRIESZTI TÁRSASUTAZÁS, 

nyugati típusú autóbusszal: 
1992. február 27-én, március 13-án 1850 Fsfó 

ISZTAMBULI BEVÁSÁRLÁS, 
5 nap. félpanziós ellátás 1992. március 8. 
7500 Ftft>.vizumdíj 

JELENTKEZNI LEHET: 
Szeged, Kazinczy u. 6-8. Tel.: 6226+26 
Makó. Szem János tér 30. Tel.: 654 1-598 

Kereskedelmi Bt. 

női munkaerőt 
keres üvegházi munkára . 

JELENTKEZÉS: 
Kurecz Istvánnál, az Algyői úton, 
a Favilla vendéglővel szembeni 
üvegháznál. 

Hol van ilyen? - hogy olcsó, 
és fizetni sem kell azonnal 
érte, mert megveheti elcíleg 

nélküli OTP-re is az Oroszlán 
utcai BÁV RT.-ben! 

Kempingáruk (szék, ágy. asztal) 
670-2850 Ft-ig 

Gverekbabakocsik (mély és sport) 
4500-4990 Ft. 

Hűtőszekrények, porszívók, 
tévé-k, órák, rádiók, hajszárítók, 
videók, kazetták, játékok... és még 

S o k - s o k a p r ó m ű s z a k i e i k k . 

Nálunk szinte minden 
megtalálható, ne szalassza 

el Ön sem ezt a lehetőséget! 

F I G Y E L E M ! 

SZEZON ELŐTT OLCSÓBBAN 
A D é l r ö v i k ö t R u h á z a t i D i s z k o n t b a n 

Sport táskák 800 Ft 
melltartó 75 -85 - ig 162-350 Ft 
ff i póló 145 Ft 
f f i ru. és hu. ingek 5 5 0 - 7 0 0 Ft 

és még számos tavaszi , nyári ruházati c ikkek 
reklámáron kapható. 
CÍM: Szeged, Fonógyári u. 8., 3. sz. kapu. 

F E L H Í V Á S ! 
Zákányszék Község Önkormányzata 
a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 
hatályba lépéséről és az átmeneti szabályokról 
szóló, 1992. évi II. törvény 20. §-ában foglaltak 
szerint helyi érdekegyeztető fórumot szervez. 

Az érdekegyezte tő fó rum munkájában részt vesz: 
- az önkormányza t megbízot t ja( i ) , 
- a kárpótlást igényt bejelentők közül a képviselő-testület által 

megválasztot t 3-11 személy,-
- a szövetkezet megbízot t ja , 
- a részarány-földtula jdonosok képviselője. 
A fó rumban a nem helyben lakók képviseletét is 

biztosítani kell. 
Az önkormányzat kéri azon ál lampolgárok jelentkezését , 
akik termőfölddel kapcsolatos kárpótlási igényüket bejelentették 
és a fó rum munká jában részt k ívánnak venni. 
Jelentkezni lehet legkésőbb február 29-ig, a polgármesteri 
hivatalban. Jelentkezéskor igazolni kell, hogy kárpótlási 
igényüket bejelentették. 

A magyar húsipar egyik központja, 
a PICK S Z E G E D Szalámigyár és Húsüzem, 

mely tízmilliárd forint feletti nettó árbevételű, 
eredményesen gazdálkodó vállalat, 

pályázatot hirdet 
gazdasági igazgatói 

munkakörre. 
Pályázat i feltétel: - közgazdaság- tudományi egyetemi 

végzettség, 
- öt év vezetői gyakorlat és érvényes 

erkölcsi b izonyí tvány, 
- német vagy angol nyelvismeret előnyt 

jelent . 

Bérezés : megegyezés szerint. 

A jelentkezéseket részletes szakmai 
önéletrajzzal 
és a dokumentumok másolatával a következő 
címre kérjük küldeni: 

PICK SZEGED 
Szalámigyár és Húsüzem 

6701 Szeged, Pf. 15. 
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat". 

A pályázatok leadási határideje: 
1992. március 5. 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 

szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, 

TANÁCS ISTVÁN 

(volt rúzsai lakos) a 2. posta 

nyugdíjasa, életének 60. évében 

hosszan tartó, súlyos betegségben 

elhunyt. Temetése február 26-án 13 

órakor lesz az alsóvárosi temető 

kápolnájában. Minden külön 

értesítés helyett. 

Gyászoló felesége, gyermekei, 

édesanyja Hattyastelepről. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 

szeretett férj, édesapa, após, 

nagyapa és testvér, 

KISS FERENC 

életének 78. évében, február 19-én, 

hosszú betegség után váratlanul 

elhunyt. Temetése február 25-én 

du. 15 órakor lesz az alsóvárosi 

temető kápolnájából. 

A gyászoló család. 

Mihálytelek, Harcos u. 13. 

„Búcsúszó, mit nem mondtál ki 

nekünk, elmaradt. Elmentél, de 

gondolatainkban velünk maradsz." 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 

szeretett édesanyám, nagymamánk 

és dédnagymamánk, 

özv. SZALÓKI ISTVÁNNÉ 

Nagyhalasi Mária 

életének 100. évében csendesen 

elhunyt. Temetése február 25-én 13 

órakor lesz az alsóvárosi teme-

tőben. Engeszte lő gyászmise 

február 25-én 7 órakor a rókusi 

templomban. 

Éva és István. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 

szeretett férj, édesapa, 

MARTONOSI TIBOR 

Szeged. Petőfi sgt. 26. szám alatti 

lakos, 45 éves korában váratlanul 

elhunyt. Temetése február 25-én 13 

órakor lesz a Dugonics temető 

ravatalozójából. Gyászmise 7 óra 

30-kor a dómban. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

dr. TÓTH KÁROLY 

nyugalmazott egyetemi tanár 

temetése 1992. március 2-án 

(hétfő) 14 órakor lesz a Belvárosi 

temető ravatalozójából. Kérjük a 

részvétlátogatások mellőzését. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

DRIEN KÁROLY 

főiskolai tanár 

febr. l-jén, életének 82. évében 

elhunyt. Temetése febr. 22-én 11 

órakor lesz Budapesten, a Rákos-

keresztúri új köztemetőben. 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 

Soha el nem múló, mély fájda-

lommal tudatjuk, hogy a legdrá-

gább Férj, Apa, Após, Nagyapa, 

Nász, Rokon és jó barát, 

MIKSI ISTVÁN 

MÁV-nyugdíjas (volt Gólya utcai 

lakos) 63 éves korában, türelemmel 

viselt hosszú, súlyos betegség után 

tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Temetése 1992. február 27-én (csü-

törtök) 44 órakor lesz a Belvárosi 

temető ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

ILLÉS FERENC 

öntőmester 

1992. február 12-én súlyos 

betegségben, életének 62. évében 

meghalt. Temetése 1992. február 

24-én 15 órakor lesz a Belvárosi 

temető ravatalozójából. Szentmise 

érte és Ferenc László nevű 

gyermekéért a temetés napján 

reggel 8 órakor lesz az újszegedi 

katolikus templomban (a híd 

lábánál). 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 

szeretett férj, édesapa, nagyapa, 

dédnagyapa, 

G E L L É R T J Ó Z S E F 

nyugdíjas MÁV-főellenőr, életének 

84. évében elhunyt. Temetése 

február 25-én 12 órakor lesz a 

Belvárosi temető ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

A Jerney János Általános Iskola 

mély együttérzéssel tudatja, hogy 

LINK MIHÁLY, 

aki 31 évig volt Kiskundorozsmán 

igazgató, 1992. február 18-án, 

é letének 70. évében elhunyt. 

Búcsúztatása február 27-én 15 

órakor lesz a Belvárosi temetőben. 

Emlékét munkatársai és volt 

tanítványai kegyelettel megőrzik. 

Nevelőtestület. 

A Kereskedelmi Bank szegedi fiókja 
hitelezési üzletágában 

banki üzletkötő 
munkakör betöltéséhez férfi munkatársat 
keres - kezdő is lehet - felsőfokú 
közgazdasági végzettséggel. 

Munkatársakat keres 
4 órás gondnok-karbantartói és 
főállású takarítói munkakörök 
betöltésére is. 

A jelentkezéseket részletes önéletrajzzal 
és a fizetési igény megjelölésével 
„1992. március 10" jeligére a Sajtóházba. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 

szeretett férj, édesapa, após, 

nagytata, 

PATYIK MIHÁLY 

életének 56. évében türelemmel 

viselt hosszú, súlyos szenvedés 

után örökre itthagyott bennünket. 

Temetése február 24-én 14 órakor 

lesz az üllési temetőben. Gyász-

mise 13 órakor. 

A gyászoló család. 

Tudatjuk mindazokkal, akik 

ismerték és szerették, hogy 

TAKÁCS LAJOS 

volt bordányi lakos, életének 93. 

évében elhunyt. Temetése február 

24-én 11 órakor lesz a bordányi 

temetőben. Gyászmise 10 órakor a 

bordányi templomban. 

A gyászoló rokonok. 

A József Attila Tudományegyetem 

Tanácsa megrendüléssel tudatja, 

hogy 

dr . SZABÓ J Ó Z S E F 

.az egyetem emeritus professzora, a 

jogi kar egykori tanszékvezetője és 

dékánja, életének 83. évében 

elhunyt. Az elhunytat a József 

Attila Tudományegyetem saját 

halottjának tekinti. Hamvasztás 

utáni búcsúztatása 1992. február 

28-án, pénteken 11 órakor lesz a 

hódmezővásárhelyi Kincses teme-

tőben. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

Köszönetet mondunk mindazoknak 

a rokonoknak, ismerősöknek, 

körzeti orvosának, a közúti igaz-

gatóság vezetőinek, dolgozóinak, a 

volt munkatársaknak és minda-

zoknak, akik felejthetetlen ha-

lottunk, 

CSAMANGÓ FERENC 

temetésén megjelentek, virágaikkal 

és részvétükkel mély fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik szerettünk, 

TASI JENŐNÉ 

temetésén megjelentek, részvé-

tükkel és virágaikkal mély fájdal-

munkat enyhíteni igyekeztek. Kü-

lön köszönetet mondunk a 

kisiparosoknak és kiskereskedők-

nek együttérzésükért. 

A gyászoló család. 

Köszönetünket fejezzük ki min-

dazon rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, MTV-s kollegák-

nak, a Magyar Honvédség és a 

hadkiegészítő parancsnokság dol-

gozóinak, akik drága felejthetetlen 

szere (tünket, 

TOPOR ISTVÁN 

nyugdíjas alezredest 

utolsó útjára elkísérték, részvé-

tükkel, virágaikkal gyászunkban 

osztoztak. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk a roko-

noknak, barátoknak, ismerősöknek, 

volt munkatársaknak, szomszé-

doknak, a fogklinika dolgozóinak 

és mindazoknak, akik a legdrágább 

Édesanya, 

HOPPENTHALER JÁNOSNÉ 

Farkas Ilona 

búcsúztatásán megjelentek, vi-

rágaikkal és részvétükkel mély 

gyászunkban osztoztak. Külön 

mondunk köszönetet mindazon 

orvosainak, kik életének meg-

hosszabbításáért fáradoztak. 

Leánya, fia és veje. 

Köszönetet mondunk a roko-

noknak, ismerősöknek, jó bará-

toknak, kedves szomszédoknak és 

mindazoknak, akik szerettünk, 

DEÁK MIHÁLY 

búcsúztatásán megjelentek, részvé-

tükkel és virágaikkal mély gyá-

szunkban osztoztak. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik szeretett halottunk, 

özv. VARGA J Ó Z S E F N É 

Dóka Veronika 

temetésén megjelentek, részvé-

tükkel és virágaikkal fájdalmunk-

ban osztoztak. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-

nak. akik felejthetetlen halottunkat, 

id. SZTRANYÁNSZKY 

J Ó Z S E F N É T 

utolsó útjára elkísérték és mély 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család. 

A Műszaki Anyag- és Gépkereskede lmi Vállalat 
dél -magyarországi a lközpont ja 
(Szeged, Dorozsmai út 76.) 

vezető-irányító 
munkakör betöltésére - nyugd í j azás miatt - pályázatot hirdet.. 

A vezető feldata: 

műszaki áruk forgalmazásával kapcsolatos tevékenység^ 
irányítása, az egység értékesítési s tratégiájának kidolgozása 
é s végrehaj tása . 
Feltétel: 
- kereskedelmi végzet tség és gyakorlat , 
- műszaki szakképesí tés . 

Részletes szakmai önéletrajzot 1992. március 15-ig a vállalat 
munkaügyi és személyzeti osztályára kér jük beküldeni . 

C í m : 1075 Budapest VII., Károly krt. 25. Tel. : 132-0525, 
Kapcsosné . 

Jelentkezzenek azok a fiatal, d inamikus , j ó kereskedelmi 
érzékkel és kezdeményezőképességge l rendelkező 
szakemberek, akik képesnek érzik magukat 20-25 fő 
irányítására, üzleti kapcsolat teremtésre . 


