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ÜZEMEK, önkormányzatok, figyelem! 
Vöröshagyma-tisztítást végeztetünk 
nagy létszámú, 100 főt meghaladó 
esetekre július közepétől augusztus 
végéig bárhol a megyében. Aján-
latokat „Költségtérítés 2826/12" 
jeligére a Sajtóházba. 

GÉPELÉST vállalok. Tel.: 56-651. 

TANYA bérbe adó 3000 férőhelyes 
csirkenevelővel, gyümölcsössel 
(alma, őszibarack). Eladás is 
lehetséges. Érdeklődni: 10-952 telefo-
non lehet (9 óra után. 

ÓVÓNŐ főállásban vidéken elhe-
lyezkedne. „Szolgálati lakással 
19133" jeligére a Sajtóházba. 

KERTI munkára, azonnali kezdéssel 
2-3 diákot keresek. Tiszasziget, 
Dózsa Gy. u. 13. 

ANGOL szakos egyetemista július 
hónapra munkát keres. „Három hétre 
17329" jeligére a Sajtóházba. 

FRANCIA-, angolórákat adok. Teréz u. 
2813/12., Uibán. 

BÚTOROK, őrzó-védő kutya, gáz-
tűzhely, ruhanemű eladó, svájci 
útitársat keresek. Pénteken, szom-
baton Szőreg, Kristály utcai kis-
boltnál. 

ÁLTALÁNOS iskolások korrepetálását 
olcsón vállalom. Tel.: 27-103. 

TAPASZTALT biztonsági őr, testőr, 
vagyonőr elhelyezkedne főállásban. 
Vizsgázott mindenből! Júliusi 
augusztusi kezdéssel. Maximálisan 
megbízható, antialkoholista állásaján-
latot a szerkesztőségbe kérek. „Tör-
vényes út 19148" jeligére a Sajtóházba. 

BEVASARLOUTAK 
Trieszt minden kedden 
és pénteken 1800 FVTő. 
Nonstop városnézések 

Trieszt-Velence júl. 17.2150 Ft-fö. 
Bibione júl. 24.1950 Fffő. 
JOKER Közvetítő Iroda, 
Arany J. u. 1. Tel.: 12-139. 

ES C0M 
C O M P U T E R 

ÚJ helyen. 
Szeged, Üstökös u. 8C. 

Telfax: 62-28-919. 
Nyitva: K-P 13-18 óráig, 
szombaton 9-13 óráig. 

KÜLSŐ-belső vakolást vállalok 20% 
engedménnyel. Tel.: 26-091, 18 óra 
után. 

NAGYMÉRETŰ fűtött garázs Tápai u. 
6. szám alan kiadó. Telefon: 30-419. 

JÚNIUS 19-én elvesztettem pénz-
tárcámat, fizetésemmel. Kérem a 
megtalálót juttassa vissza címemre. 
Deák Ilona, Szílléri sor 1/B. I. em. 3. 

A FLÓRA BT. július l-jétől 130 órás 
virágkötészeti tanfolyamot indít 
kezdők részére. Részvételi díj: 12 000 
Ft, részletfizetési kedvezmény. Egy 
összegben 10% kedvezmény. Érdek-
lődni: 6227-488. 

REDŐNY-, reluxa-, harmonikaajtó-, 
szalagfüggöny-, szúnyogháló- készítés, 
javítás. Tel.: 55-339. 

BALASRUHA-vásár! 
Mikszáth K. u. 

Kölcsönző, 

KÍGYÓ utcai trafik-illatszer 
Fa illatszerek diszkontáron, 

Angol rúzs és körömlakk 68 Ft, 
nagy dobozos kínai sós mogyoró 85 F't, 

Pingponglabda 4 F't, 
Napozoszerek, testápolók, 

Rucky USA B. cigaretta 29,50 Ft. 

CENTURY amerikai gyermek autó-
ülések, babakocsik érkeztek 

a BABA NETT Üzletbe, Szeged, 
Berlini krt. 6. Tel.: 6213-019. 

Kiskereskedőket is kiszolgálunk! 
Nyitva: 9-18 óráig. 

JÓL képzett kőműves szakmunkást és 
segédmunkást állandó munkára 
alkalmazok. Jelentkezés: Szeged, 
Tárogató u. 32. sz. alatt. 

CSABA utcában garázs bérbe adó. 
Telefon: 23-579. 

MUNKA 

KŐMŰVES-, ács- és villanyszerelési 
munkákat vállalunk, anyagbeszerzés-
sel is. Tel.: 26-377, Fáber. 

KERTI mezőgazdasági munkában jártas 
férfit keresek heti 1-2 napos 
elfoglaltságra. „Házkörüli munka 
15992" jeligére a Sajtóházba. 

A SZOTE Központi Izotópdiag-
nosztikai Laboratóriuma, Szeged, 
Korányi fasor 8.1. Bel. kl. IV. em. jól 
gépelő, szövegszerkesztésben jártas, 
lehetőleg német, vagy angol nyelv-
ismerettel rendelkező munkatársat 
keres titkárnői teendők ellátására. Az 
állás augusztus l-jétől foglalható el. 
Jelentkezés: 11-170 telefonon, vagy 
személyesen az intézet igazgatójánál. 

A SZOTE Szívsebészeti Önálló 
Osztálya férfi beteghordói állást 
hirdet 18. életévét betöltött, érett-
ségivel rendelkező fiatalok előnyben 
részesítésével. Csak szegediek je-
lentkezését várjuk. Érdeklődni: 
Szívsebészeti Önálló Osztály, Sze-
ged, Pécsi u. 4. Sebészeti kl. épület. 
Szalóczi Istvánné o.v. ápolónőnél, 
8-12 óra között. Tel.: 11-4222359 
mellék. 

FIATAL, esetleg pályakezdő pszicholó-
gust, vagy pedagógust keres költség-
vetési intézmény megyei feladatok 
ellátására. .Empátia 289412" jeligére 
a Sajtóházba. 

2448 szolgálatra vendégházba megbíz-
ható portást keresünk. Jelentkezéseket 
„Idegen nyelv előny 2847/12" jeligére 
a Sajtóházba kérjük leadni 15 napon 
belül. 

A SZEGEDI Tejüzem felvéreire keres: 
raktárkezelőket, kereskedelmi rak-
táros-árukihordót, hűtőkompresszor-
kezelőt, akkutöltő-villanyszerelőt, 
karosszérialakatost, E kategóriás 
tchergépkocsivezetőt, termékleszedő 
nőt. Jelentkezni lehet: a Budapesti út 
6. sz. alatt, vagy a 25-822-es telefon-
számon. 

GÉPKOCSIVAL rendelkező utazó 
üzletkötőt keresünk, ruházati, koz-
metikai cikkek és játékok eladásához. 
Jelentkezni: Joker Közvetítő Iroda. 
Szeged. Arany J. u. 1. Tel.: 6212-139. 

ÉTTERMÜNKBE nyelveket beszélő 
felszolgálókat, Drink Bárba és 
Gyorsbüfébe csinos felszolgáló 
hölgyeket felveszünk. Fizetés 
megegyezés szerint. Hotel Orchidea, 
Balástya, tel.: 78-272. 

A TÁPÉI Háziipari Szövetkezet 
felvételre keres varrodai részlegéhez 
varrós bedolgozókat. Jelentkezés: 
Tápé, Régész tér 8. munkaügyi 
osztály. 

(f wdfaÉrM 
m i É m r n i 

Mindig Önért! 

TeVFax: 62/22-937 

IN y itas: 
1992. június 26-án, 8 órakor 

Szeged legolcsóbb áruházai! Győződjön meg 
árainkról! Több ezres áruválaszték! 

Diszkont nyitva tartás: 
Hétfőtől péntekig: 8-17 óráig 

Szombaton: 8-12 óráig 
Viszonteladókat nagvker. áron kiszolgálunk! 

Szeged, 
Török u. 9/B. 

Tel.: 16-068,15-068. 

pietas-flor 
temetkezés 

t e m e t é s s e l ö s s z e f ü g g ő v a l a m e n n y i 
s z o l g á l t a t á s - f e l a d a t el látására. 

Szeged, 
Szentháromság u. 48. 

Telefon: 10-558. 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 
„Az ének a leghevesebb szen-
vedély beszéde, A zene a szen-
vedély nyelve..." (Wagner) 

SZABADY ISTVÁN 
nyugalmazott operaénekes, Szege-
di Nemzeti Színház örökös tagja 
küzdelmes, de felejthetetlen ope-
raénekesi sikerekkel teli életének 
82. évében 1992. június 20-án 
elhunyt. Zaklatott lelke végre 
nyugodjék békében! Temetése 
időpontja: 1992. július 3-án du. 
14 órakor lesz a Belvárosi te-
metőben. 

BAKONYI TIBOR 
építészmérnök 

halálának 10. évfordulója 
alkalmából csendes 
gyászmisét tartunk 

a fogadalmi templomban, 
szombaton június 27-én 

reggel 8 órakor. 
A gy ászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett halottunk. 

BEZSINÁR JÓZSEFNÉ 
Hajdú Irén 

é le tének 77. évében hir te len 
elhunyt . Temetése 1992. június 
29-én 11 órakor lesz a Belvárosi te-
metőben. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommaj tudatjuk, hogy 
szeretett halottunk, 

DOBÓ JÁNOS 
Mórahalom, József Attila utca 26. 
szám alat t i lakos é le tének 88. 
évében váratlanul elhunyt. Teme-
tése június 26-án 16 órakor lesz a 
mórahalmi temetőbe. Gyászmise 
15 órakor. 

A gyászoló család 

Mály fájdalommal tudatjuk, Hogy 
a drága édesanya , n a g y m a m a , 
dédmama, rokon, 

SZENÁSI GYULÁNÉ 
Harmat Irén 

73 éves korában elhunyt. Temetése 
június 26-án de. 11 órakor lesz a 
kiskundorozsmai temetőben. 

A gyászoló család. 

Köszönetet fejezünk ki mindazon 
testvéreknek, rokonoknak, ismerő-
söknek, szomszédoknak, az l -es 
belgyógyászati klinika dolgozói-
nak, hogy felejthetetlen édesapánk, 

MÓRA ANTAL 
temetésén részt vet tek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család. 

Köszöne te t mondunk a roko-
noknak, barátoknak, volt munkatár-
saknak, ismerősöknek, akik szere-
tett halottunk, 

BABUSKOVNÉ 
GYETVAIERZSÉBETET 

utolsó útjára elkísérték, virágaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak 
a rokonoknak, barátoknak, isme-
rősöknek, szomszédoknak, akik 
szeretett halot(pnk, 

HEBOK ISTVÁN 
temetésén megje lentek , részvé-
tükkel és v i rágaikkal f á j d a l -
munkon enyh í t en i igyekez tek . 
Külön köszönetet mondunk ke-
zelőorvosának áldozatos munkájáért. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak 
a rokonoknak , i smerősöknek , 
szomszédoknak, volt munkatár -
saknak, akik szeretett halottunk, 

LAJOS ISTVÁN BALÁZSNÉ 
temetésén megje lentek , részvé-
tükkel és virágaikkal mély fájdal-
munkban osztoztak. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak 
a rokonoknak, szomszédoknak , 
ismerősöknek, akik felejthetetlen 
szere ttunkét, 

PAPP ANTALNÉT 
utolsó útjára elkísérték és mély 
fájdalmunkban osztoztak. Külön 
mondunk köszönetet a II. kórház 
III. emelet belgyógyászat orvo-
sainak és ápo ló inak odaadó 
fáradozásukért. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik édesanyánk, 

J Ó Z Ó P Á L N É 
temetésén megje lentek , részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló gyermekei. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, szomszédoknak, isme-
rősöknek , akik f e l e j t he t e t l en 
halottunk, 

özv. ÁBRAHÁM ANTALNÉ 
Venkei Rozália 

temetésén megje len tek , részvé-
tükkel, virágaikkal mély fáajdal-
munkban együtt éreztek. 

A gyászoló család. 

Köszönete t mondunk mindazon 
rokonoknak, barátoknak, ismerő-
söknek, akik szeretett halottunk. 

VIDÉKI ISTVÁN 
temetésén meg je l en tek , f á j d a l -
munkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak. akik 

KOVÁCS ISTVÁN 
temetésén megjelentek. 

A gyászoló család. 

Köszönete t mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, akik 
felejthetetlen halottunk, 

özv. ARADI PÉTERNÉ 
Bodó Anna 

temetésén megjelentek és külön 
köszönetet mondunk a II. Kórház 
belgyógyászat kezelőorvosainak és 
ápolóinak fáradhatatlan munkáj -
ukért. 

A gyászoló család. 

A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ 
NÉGY ÚJDONSÁGGAL ÉRKEZETT. 

S AZ EREDMÉNY: 
TELJESEN ÚJ ÉLMÉNY AZ AUTÓZÁSBAM 

1. ÚJDONSÁG 2. ÚJDONSÁG 
Teljesen új fejlesz-
tésű, 2,5 literes, 5 
hengeres, 125 kW-
os (170 LE), 20 
szelepes és variál-
ható szlvóríndsze-
rű keresztmotor. S 
mindezzel ön mit 
nyer? Az autózás 
élményét minden 
fordulatszámon. 
Meghívhatjuk egy 
próbaútra? 

Side Impact Pro-
tection System. 
Különleges utasvé-
delem oldalirányú 
ütközés ellen. A 
rendszer elnyeli, il-
letve több karos-
széria-elemre oszt-
ja el az ütközési 
energiát. 
Csúcstechnika a 
biztonságért! 

3. ÚJDONSÁG 
A biztonsági öv 
magasságának au-
tomatikus állítása 
az első üléseken. 
Bizonyítja, hogy a 
passzív biztonság 
állandóan és aktí-
van javítható. A 
biztonsági öv a 
vállmagasságtól 
függően optimáli-
san helyezkedik el 
a testen. 

Vezérképviselet 
DENZEL Hungaria Kft 

1061 Budapest, Andrássy út 8. 
Telefon: 131-5722 

4. ÚJDONSÁG 
A szabadalmazta-
tott „Delta-Link" 
hátsó futómű. S 
amit Ön ezzel 
nyer: a 850 GLT 
kanyarstabilitása 
fantasztikus! Az új 
tengely-konstruk-
ció optimális irány-
tartást biztosít. S a 
különösen veszé-
lyes helyzetekben 
ón biztos tarta-
lékokat használhat 
ki. A próbaút most 
már különösen iz-
gathatja kíváncsi-
ságát. 

V O L V O 
Biztonságot a minőság sd 


