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H O R O S Z K O P 

T KOS: On néha izgal-
mas játéknak veszi az 

életet. így fölénybe is tud ke-
rülni. 

MERLEG: Nem fog 
unatkozni, az bizonyos. 

Szeszélyes napon vegyes él-
ményei lesznek. 

BIKA: Az Önben lap-
pangó betegséget kel-

lene (a természet erejével is) 
kikúrálnia. 

m SKORPIO: A kényel-
mes heverészés mellett 

tovább is gyümölcsöztethetné 
elért eredményeit. 

I IKREK: Enged je ei 
magát, induljon útra (ha 

így tervezte), minden jóra fog 
fordulni. 
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RAK: Figyeljen jobban 
oda családja panaszaira. 

Büszkeségét inkább meg-
értésre cserélje fel. 

NYILAS: Az önvizs-
gálat megnyugtatja, és 

vidámsága is visszatér. Invi-
tálni fogják. 

I "7 IBAK: Különösebb prob-
1——'téma vagy rendkívüli 
esemény szerencsére ma nem 
várható. 

s\ O R O S Z L Á N : Bizo-
nyos gondjai a hétvé-

VÍZÖNTŐ: Végre ki-
felé jön a hullámvölgy-

gére maradtak, de esti prog- bői. Azt szeretné, ha a nap 
ramját ne szalassza el. nem érne véget. 

np SZŰZ: Az Önre j e l -
lemző sokféleség most 

találkozik a környezete sokré-
tűségével. 

X HALAK: A lassan ked-
vezőtlenre forduló hely-

zetet törés és konfliktus nélkül 
élik meg. 

Y01 műbőrök, 
HB 01 bélésanyagok 

reklám áron. 1,5 mm -100 mm-ig. 
PARAFALEMEZEK, 

cipőipari ragasztók 290 Ft/kg-tól. 
METALL 5 Bőr Cipőkellék, 
Szeged, Brüsszeli krt 19-21. 

GYÁRI ÁRON! 
Műanyag rekeszek és 

ládák minden méretben 
Metall 5 Szeged, 

Brüsszeli krt. 19-21. 
Tel.: 25-166. 

IRODASZEREK 
TANSZEREK 

háztartási papírok-tisztítószerek 
STEFÁNIA Papír-írószer, 

Dózsa Gy. u. 5. Tel.: 13-318. 
(Régi Hungáriánál) 

Cgt. Barát BT. 

MUNKA 

TARSADALOMBIZTOSITASl Igaz-
gatóság felvételre keres 1 fő jogászt. 
Érd.: Szeged, Klauzál tér 2., vagy tel.: 
22-766. 

Bálásruha-vásár, 
nagy árengedmény. 
Vasutas Művelődési Ház, 

Mátyás térnél. 

Szeptember 14-én. 

BÚTORBOLT 
Szeged, Kossuth L. sgt. 72. 
Koloniál-, rusztikus bútorok, 

kárpitgarnitúrák mellett 
KONYHABÚTOR 
széles választékával várjuk 

vásárlóinkat. 

w« HIRDESSEN I 
VILLAMOSOM! 

SÁRGA TUJA 
reklámiroda 
H i r d e t t f a t i l v é t e l : 

S z e g e d 
T i s z a L . k r t . 4 7 . 1 . 1 0 2 

q / F t x : 5 1 - 4 » 9 , vigy 21-603 
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HIRDETÉS 13 

bútorok, 
üzletbe-
rendezé-

J jsek, 
^ ü e ^ y e d i 

megrendelesek is. 

Gémes Sándor, 
Szeged, 
Francia u. 25. 
Tel: 62/51-069. 

FAKIVAGAS, 
nyesés, nehezen 

hozzáférhető, veszélyes 
helyeken is 

rendkívül kedvező 

Megrendelés levélben: 
S Z O L Bt . 

6 7 2 3 S z e g e d , 
S á n d o r u . 3 l / A . 

A K E V I E P 
Szegedi Építésvezetősége 
felvesz nehézgépkezelőt 

TY-45-ös Poclain 
földmunkagépre, továbbá 

4-6 órás munkaidőre 
takarítónőt. 

Jelentkezés: 
Szeged, Fonógyári út. 18. 
szám alatt, munkanapokon 
7-16 óra között. 

A K é k C s i l l a g é t t e r e m 

E L Ő F I Z E T É S E S 
E B É D 
-ajánlata. 

Húsos menü 60 Ft/adag, 

Diákmenü 50 Ft/adag, 

30 adag felett 

díjtalan kiszállítás. 

Telefon: 51-677,51-032. 
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Tapétavásár, nagy árengedménnyel! 
Szegeden, a Kossuth Lajos sgt. 1. szám alatti 

tapétasxaküzletben 
szeptember 15-étől egyes tapéták 

30-40 % 
árengedménnyel 

kaphatók, 
amíg a készlet tart. Tel.: 12-457 

m 

VASIPARI kft. keres ponthegesztésben 
jártas munkatársakat, valamint 
csoportvezető beosztásba. „Korrekt 
4497" jeligére a Sajtóházba. 

GYÓGYSZERTÁRI munkára gyógy-
szerészt, gyógyszertári asszisztenst és 
takarítónőt alkalmazok. „Megbízható 
4342" jeligére a Sajtóházba. 

PONTHEGESZTŐ munkára vasiparban 
jártas dolgozót keresek. Érd.: 
hétköznap, Tóth László, Szeged, 
Bajnok u. 3. 

BOROZÓBA alkalmazottat keresünk. 
Jelentkezni lehet: vasárnap 15-18 
óráig. Pusztamérgesi Borharapóban, 
Szeged, Szűcs u. 19/B. 

KEDVEZŐ kereseti lehetőséggel festő 
szakmunkásokat veszünk fel. Érd.: 
reggeli órákban. Napos út 7., UNIÉP. 

CPC Magyarország RT. keres angolul 
jól beszélő fiatal munkatársat 
közgazdasági szakközépiskolai vég-
zettséggel ügyintéző munkakörbe. 
Számítógépes ismeretekkel rendel-
kezőt előnyben részesítünk. Pályáza-
tokat „Sürgős 4094/12" jeligére 
kérjük a Sajtóházba. 

TÉSZTAÜZEM fiatal női munkatár-
sakat keres, kiemelt teljesítmény-
bérrel, két műszakra. Felvétel: Sze-
ged, Textilgyári út 3. Tel.: 19-833, 
24-983. 

SZEGEDI Mély- és Magasépítő Ipari 
Rt. felvesz géplakatos szakmunkást jó 
kereseti lehetőséggel. Jelentkezni 
lehet: Szeged, Dorozsmai út 5-7. sz. 
Javító Üzem vezetőjénél. 

A DÉLMAQYARORSZÁQ 
KÖZPONTI IRODA: 

• Sajtóház, Stefánia 10. 
Telefon: 62/24-633. 
Nyitva tartás: 7-19 óráig. 

TOVÁBBI IRODÁK: 
MAHIR, Nagyárulláz-paszázssor, 
Jókai u. 1. Telefon: 12-182. 
Nyitva tartás: 8 -18 óráig. 

# Express Utazási Iroda, Kígyó u. 3. 
Telefon: 22-522. 
Nyitva tartás: 8-16.15 óráig. 

S Z E G E D E N : 
• Casió szaküzlet (Family üzletház), 

Mars tér 17. Nyitva tartás: 7 -19 
óráig, vasárnap: 7 -13 óráig. 

• Emanuelle Tours, Oroszlán u. 1. 
Nyitva tar tás : hétköznap 8.30-17 
óráig, szombaton: 9 -13 óráig. 
Telefon: 12-005. 

• „Siker" Szolgáltató Lerakat , 
Hont F. u. 24/B. Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 10-12-ig, 
szombaton: 10-14 óráig. 

A Stílus 
Manöken és 
Fotómodell 
Stúdió 
manöken-

és fotómodell-
képző tanfo-
lyamot indít 
felnőtteknek 
és gyerekeknek 
magas oktatási 
szinten. 

Tantárgyak: 
színpadi mozgás, 

tánc és testtartás, 
mozgáskultúra, 

i öltözködéskultúra, 
etikett, fodrászat, smink 

és kozmetika. 
Felvételi: szeptember 19-én 

11 órakor Juhász Gyula 
Művelődési Házban. 
Bővebb felvilágosítás 
a 62/24-329 telefonszámon 
Boris Katalin 
lanfolyamvezetőnél lehet. 

CENTRUM-
HÉTFŐ 

szeptember 14-én 

30% 
árengedménnyel 

kínálunk 
normál méretű 

ágynemű-
garnitúrákat. 

S Z E G E D I 

C e n t r u m Á r u h á z 

Régi helyen, 
• új tulajdonossal ismét • 

megnyílik 
• szeptember 14-én • 
• Selyemvirág Galéria, • 
• Fekete sas u. 20. • 
• Új választék, olcsó árak, • 

virágboltoknak, 
viszonteladóknak 

nagy ker áron. 
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BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

pályázatot hirdet 
képviseletvezető és menedzseri 

munkakörök betöltésére, 
szegedi munkahelyre. 

Olyan fiatal, jó megjelenésű, ambiciózus szakemberek jelentkezését 
várjuk, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és önálló, 
változatos, megmérettetést igénylő üzleti munka végzésére 

vállalkoznak. 

A pályázatot elnyerőnek színvonalas munkakörülményeket 
és kiemelkedő, teljesttményfüggó jövedelmet biztosttunk. 

Közgazdasági ismeret és idegennyelv-tudás előnyt jelent. 
A pályázatokat - melyeket bizalmasan kezelünk - a megjelenéstől 

számított 1 héten belül az alábbi címre kérjük benyújtani: 

3530 Miskolc, Mindszent tér 1. 
Tel.: 46/351-811, 327-518. 

Szeged. 
Török u. 9/B. 

Tel.: 16/068.15/068. 
pietas-flor 

temetkezés 

Szeged. 
Szentháromság u. 48. 

Telefon: 10/558. 

temetéssel összefüggő valamennyi 
szolgáltatás-feladat ellátására. 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Dr. CSISZÁR KÁROLY 
a VOLÁN 10. sz. Vállalat és jogelődjének 
nyugdíjas igazgatója, életének 67. évében 

váratlanul elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 17-én 15 órakor lesz 

Szegeden az alsóvárosi temető kápolnájából. 
Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

A Tisza VOLÁN vezetése és kollektívája. 
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Fájó szívvel tudatom, hogy szere-
tett feleségem, 

CZENEFERENCNÉ 
Hegyi Ida 

a Megyetanács volt dolgozója és az 
Opusztaszeri Szociális Otthon volt 
igazgatója, életének 60. évében 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése szeptember 15-én 15 óra-
kor lesz a Dugonics temető rava-
talozójából. 

Gyászoló férje. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa, 

ELEKSZAY ANDRÁS 
életének 73. évében elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása szeptem-
ber 16-án 11 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

Soha el nem múló fájdalommal 
tudatjuk, hogy a legdrágább fele-
ség, édesanya, anyós, nagymama, 
rokon, 

BITÓ GYÖRGYNÉ 
Balogh Erzsébet 

életének 69. évében hosszantartó 
betegség után elhunyt. Temetése 
szeptember 15-én 12 órakor lesz a 
Belvárosi temetőben. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
legdrágább férj, édesapánk, nagy-
apánk, dédnagyapánk, 

SÁRI JÓZSEF 
életének 79. évében súlyos beteg-
ségben, rövid szenvedés után el-
hunyt. Temetése szeptember 15-én 
14 órakor lesz a Belvárosi temető-
ben. Előtte a Rókusi-templomban 8 
óra 30 perckor lelki üdvéért 
szentmisét tartunk. 

A gyászoló család, 
Attila u. 1. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa, 
dédapa, 

id. DOROGI GYÖRGY 
életértek 78. évében rövid szen-
vedés után szeptember 8-án el-
hunyt. Temetése szeptember 14-én 
de. 10 órakor lesz a csongrádi 
temetőben. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, sógor, nagybácsi és 
keresztapa, 

Dr. CSISZÁR KÁROLY 
nyugdíjas VOLÁN-igazgató, 67 
éves korában rövid szenvedés után 
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz-
tatása szeptember 17-én 15 órakor 
lesz az alsóvárosi temetőben. 

A gyászoló család. 

„Egy élet addig boldog és vidám, 
míg mondhatjuk édesapám, de a 
kegyetlen sors ezt összetépte és 
halálát követelte. Tiéd a csend, a 
nyugalom, miénk a könny, a fáj-
dalom", Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, fiú, test-
vér, sógor és rokon, 
ifj. ERDEI KÁLMÁN LÁSZLÓ 

(Böngyöl) 
életének 30. évében tragikus közúti 
baleset következtében elhunyt. Te-
metése szeptember 14-én 15 órakor 
lesz a Dugonics temető ravatalo-
zójából. 

Gyászoló felesége, kisfia, szülei, 
testvérei és a család. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya, 

KÓSZÓ ANDRÁSNÉ 
Farkas Mária 

a szegedi húsüzem nyugdíjasa, 
életének 51. évében hosszú, súlyos 
szenvedés után elhunyt. Hamvasz-
tás utáni búcsúztatása szeptember 
14-én 15 órakor lesz az alsóvárosi 
temető kápolnájából. 

Gyászoló férje 
és gyermeke. 

Szeged, Középkapu u. 4/A. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett fe leségem és 

édesanyám, 
PARONAINÉ G R É Z EMÍLIA 

búcsúztatásán részt vettek, virá-
gaikkal, részvétükkel mély fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló családja. 
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UJ HELYEN 
A FŐSPED-TRANS KFT. 

SZEGEDI IRODÁJA! 
m 

Bővült szolgáltatásokkal állunk ügyfeleink 
rendelkezésére. 

Nemzetközi fuvarozás: 
- export-import 1 -3 tonnás tehergépkocsikkal 

és 20-22 tonnás kamionokkal 
Belföldi fuvarozás: 

- 5-20 tonnás billenős és fixplatós 
tehergépkocsikkal 

- 1 -3 tonnás darabáru-fuvarozás. 
KEDVEZŐ FUVARDÍJAK! 

Új címünk: FŐSPED-TRANS 
6728 Dorozsmai út. 5-7. 
(vámudvari irodaház, 1. emelet) 
Tel: 62/25-788, 
26-011,26-338/12 mellék. 
Fax: 62/25-788. 


