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MAGANHAZAT vennék Szegeden. 
Körút, sugárút. Belváros előnyben. 
Tel.: 325-050. Este: 353-566. 

ÚJSZEGEDEN 250 n-öl építési (elek 
eladó. Tel.: 325-050. Este: 353-566. 

2 szoba, fürdőszobás ingatlan, 1 hold 
földdel, műúthoz közel eladó. Igény 
esetén több földdel is. Rúzsa 371., 
Négyökrűék. 

MÓRAHALMON kétszintes családi 
ház és Alkotmány utcában köz-
művesített építési telek eladó. Érd.: 
381-044 telefonon. 

NYITRA u. mögött szerelőaknás garázs 
eladó. Érd.: Bálint S. u. 6„ Pataki, 16 
órától. 

SZEGED belvárosában Zászló u. 8/B. 
alatti kertes magánház eladó. Két 
családnak is alkalmas. Érdeklődni: 
szerda, szombat, vasárnap 15-17 óra 
között, Gyapjas Jánosnál. 

MÓRA utcában 125 nm-es ikerház 
5 200 000-ért eladó. Tel.: 310-309. 

DOROZSMÁN, központban 3 szoba, 
összkomfortos ház eladó. Irányár: 
egymillió ötszázezer. Azonnali 
átadással. Érd .: Szeged, Faragó u. 22. 

JÓL jövedelmező bordányi tanya eladó 
2 h gyümölcsössel (vlz, ipari áram). 
Gazdaköri buszmegállónál. 1,5 millió. 
Kövidinka szőlő eladó. Érd.: 
Bordány, Seregélyes d. 44. 

BALÁSTYÁN 2 családnak megfelelő 
tanya 800 n-ök kerttel, fúrott kúttal, 
ipari árammal eladó. Érd.:'Fehér 
János, Balástya, Tanya 140. 

MAGÁNHÁZ (gázkomforttal, össz-
közművel, ipari árammal, 200 
négyzetméter lakóterülettel, utcáról 
megnyitható üzlet lehetőségével) 
Dorozsma központjában három-
millióért (esetleg részletre?) eladó. 
Tel.: 320-479. 

SZATYMAZON és Balástyán zárt kert 
eladó. Érd.: Sándorfalva, Béke u. 7/A. 

TISZASZIGETEN 2,5 szobás ma-
gánház eladó. Érd.: Aradi u. 48. Tel.: 
355-955/32. 

BAJAI úthoz közel tanya eladó. Diesel 
személygépkocsit, vagy bármilyen 
haszongépkocsit értékegyeztetéssel 
beszámítok. Érdeklódni: telefonon 
62/382-058, 62/382-397. 18 óra után 
Rúzsa, Kodály u. 4. 

SZEGEDEN 150 nm-es, 5 szobás, 3 
szintes, angol rendszerű, étkezós, 
garázsos ház eladó. Fizetési könnyítés 
lehetséges. Érd .: Szeged, Kisfaludy u. 
18/C. Tel.: 62/324-643, 8-15 óráig, 
Neszvecskó. 

RÚZSA 164. sz. tanya 5 hold földdel, 
szólóvei, gyümölcsössel eladó. 
Villany, fürdőszoba van. Érd.: Rúzsa, 
Öttömösi u. 11. 
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II.I bálásruhavásár az 
olajoskluhbati 27-28-án 

szőrme 
és műszőrme bundák. 

„PLATAN" 
Magán Gyógyszertár 
Szeged, Mérey u. 15. 

Tel.: 314-077. 
Nyitva: H-P 8-18 óráig, 

Sz 8-12 óráig. 

48 éves, csinos, barna özvegyasszony 
vagyok, rendezett körülmények 
között élek. Keresem korrekt, 
szeretetre vágyó férfi ismeretségét. 
.Értelmet az életnek 7954" jeligére a 
Sajtóházba. 

JÓL szituált 40 éves, házzal és kocsival 
rendelkező nyugatnémet férfi váija 38 
éves korig jól szituált, kissé molett 
hölgy bemutatkozását házasság 
céljából sürgősen. Egy gyermek nem 
akadály. Információ: 62/384-184. 

„HYGI" Tel.: 314-512. 
Tisztítószerek, 

takarítóeszközök, 
háztartási papíráruk, 
testápolók, illatszerek. 
Szeged, Mérey u. 15. 

(a volt Búbos étterem helyén) 
Közületeket is kiszolgálunk. 

MARS téren pavilon eladó. Érdeklódni: 
62/311-830, délelőtt. 

GARÁZST bérelnék több évre az Ács 
utca környékén. Jenei, Ács u. 2/A. 
V/15, este, vagy tel.: 311-447 
napközben. 

30 000 Ft befektetéssel fogyasztó-
szalont, 70 000 Ft-tal szépségszalont 
nyithat lakásán. Válaszborítékkal 
tájékoztató kérhető. „Fogyasztás" 
Budapest 3. Pf.: 31. 1300 elmen. 

HAZAI magok régi áron, holland 
magok 1000 Ft felett csomagonként 
100 Ft engedménnyel kaphtók, teljes 
hajtatási választék. Újszegedi Vetó-
magbolt, Gyapjas P. u. 51. Tel.: 
353-685. 

KÖLTÖZTETÉS, bútorszállítás, nehéz 
tárgyak fuvarozása megegyezés 
szerint önkrakodós IFÁ-val is. Tel.: 
326-301. 

ÜZLETNEK megfelelő épületet vennék 
forgalmas helyen, vagy főút mentén 
1 200 000 Ft-ig. Ajánlatot 
62/322-968,18 óra után. 

28-án bálásruhavásár a MÁV 
Művelódési Otthonban, 8-16 óráig. 

GARÁZS kiadó november l-jétől. 
Szeged, Csemegi u. 7. szám alatt. 

VÍZ-gáz -központifűtés-szerelés, 
átalakítás. Tel.: 377-186. 

FIATAL szobafestő szakmunkást 
alkalmi munkára felveszek. Érd.: 
Vértói u.l .V. 28., 18 órától. 

JÓL képzett burkolni is tudó kőművest 
felveszek. Tel.: 319-780, 16.30-18 

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó. 
szalagfüggöny készítés, javítás, 
garanciával. Tel.: 323-602. 

JÓL menő fodrászüzletbe férfi-női 
fodrászt keresek. Érd.: 355-430, 19 
óra után. 

NOVEMBER, december 
hóra belvárosi üzletben 
helyiség kiadó. Érd.: 19 

óra után a 320-489 
telefonon. 

állattenyésztői diplomával mupkát 
n. Érd.: 

SPANYOL anyanyelvű férfi orosz 
tői diplom; 

keres. Nyelvgyakorlás elónyben. 
Üllés, Wesselényi u. 48. 

BEDOLGOZÁST vállalok. Varrás 
elónyben. Postacím: Tandári 
Istvánné, Zákányszék, 442.6787. 

KÓRHÁZI gyakori attal rendelkező 
leinformálható 34 éves férfi házi 

polást vállal. Érd.: 
327-165. 

ÚJSZEGED, Vedres u. 2. 
A rövidáruk teljes választékával 
várjuk. 
- Fonalak, cérnák-gombok, 
szalagok, 
- szabókellékek, rendelésre is. 

6728 Szeged, Cserje sor 4. 
VÁLLALUNK: Cserépkályha, kandalló 

készítését, javítását, újra rakását 
mindezt garanciával. Megrendelés 
személyesen, vagy telefonon 
munkaidőben, hétköznap 7-14 óráig, 
szombaton 7-11 óráig. Telefon: 
62/361-633,361-831,361-842. 

OTTHONÁBAN dolgozhat a CPS 
termelési rendszer tagjaként. Gépet, 
alapanyagot, 50 ezer Ft kölcsönt 
kaphat. Tájékoztató anyag 350 Ft. 
Levélcím: Ügynöki Iroda, Szentes, 
Nagynyomás 16. 

AKAR munkája mellett kis erő-
befektetéssel sok pénzt keresni? Ha 
könnyen és gyorsan szeretne sok 
pénzt keresni, válaszborítékát várom. 
Rusz Sándor, Szeged, Petőfi S. sgt. 
40/B. H. 2. 6722. 

JUMBO gyermek-, tinidivat őszi-téli 
áruk széles választéka! Kígyó u. 4. 
MTESZ. 

OTTHON végezhetó, jövedelmező 
könnyű adminisztrációs munka. 
Válaszboritékért tájékoztatót küldök. 
Sárkány Lászlóné, Szeged, Csuka u. 
10/B. 

130 kg köriili hízó eladó. Alkotmány u. 
122., szombat, vasárnap. 

GÉPLAKATOS, mestervizsgával, 
technikusi oklevéllel elhelyezkedne 
jól működó kft-nél, maszek 
lakatosműhelyben, vagy vasudvarban. 
„November 7951" jeligére a Saj-
tóházba. 

SZAKKÉPZETT élelmiszer-eladókat 
felveszek. Tel.: 314-662. 

REDŐNY, reluxa, harmonikaajtó, 
zsalugáter kedvező áron közületeknek 
is, vidékre is. 62/315435. 

KÖLTÖZTETÉST, nehéz tárgyak 
szállítását, belső rakodást megegyezés 
alapján vállalunk. Tel.: 356-277, 
326-949. 

2 kisgyermekem gondozására és 
házvezetőnői teendők ellátására 
keresek Szegeden élő nőt, lehetőleg 
szakképzett óvónőt, vagy gon-
dozónót. Lakhatás szükség esetén 
megoldható. A javaslatokat „Köl-
csönösen előnyös 108" jeligére a 
Sajtóházba. 

KŐMŰVEST alkalmaznék állandóra. 
Jelentkezni: 18 óra után. Tel.: 
311436. 

GARÁZST bérelnék a Makkosház 
városrészben. Tel.: 355-374. 

„ F L A N C " 
Francia 

^^"Dálásruha-vásór 
a JATE-klubban 

Bálabontás: 
l 8., 10., 12., 14., 16-kor 
" minden kedden, 
szerdán, csütörtökön 

TARSASAGOK, egyéni vállalkozók 
könyvelését, társadalombiztosítási 
ügyintézését ellátjuk, korrekt 
díjazásért. Tel.: 310-956. 

AMERIKAI 
padlószőnyegek és PVC-k széles 

választékban caiiforniai 
színekben lakásokba 

és irodákba. 
Szeged, Bérkert u. 129. 

(Felszabadulás Tsz.) 
Tel.: 62/321-855/32. 

M U N K A 

SZEGED, Kárász u. 3. sz. alatt 
nyíló kultúrcikk üzletünkbe fiatal, 

jó megjelenésű, érettségizett 
lányokat keresünk. Eladói 

gyakorlat, nyelvtudás előnyt jelent. 
Belépés a megegyezéskor azonnal. 
Jelentkezés: REÁLSZISZTÉMA 

Kft (Budapest, VI., Ó u. 35.) 
Telefon: 111-5212,111-4888, 

131-4170, Szabó Ferenc 
piacmenedzsernél. 

A Deszki Tüdőkórház-Gondozóintézet 
(Deszk, Alkotmány u. 36.) szakké-
pesített ápolónőket keres (3 műszak). 
Fizetés megegyezés szerint. Érdek-
lődni: a fenti elmen az ápolási 
igazgatónál lehet. Telefon: 71411. 

VASÚTI személykocsik tisztítására 
munkaerőt felveszünk. Jelentkezés: 
Szeged MÁV-állomáson, BUDABER 
Kft. kirendeltségvezetőjénél. 

A Kristóf 21. Holding vállalkozókat 
keres. Elektromos játékautókat, 
motorokat kínálunk kedvező áron, 
dodgem helyett. Várjuk nagykerek, 
üzletek jelentkezését, garanciát, 
szervizellátást biztosltunk. Tel.: 
127-8859-44 m„ 127-8683-44 m„ 
127-868545 m.. 127-9096-45 m. 

FELVESZÜNK üzletkötői munkakört 
minimum érettségivel és személy-
autóval rendelkező személyt (Erkölcsi 
bizonyítvány szükséges). Jelentkezni: 
Szeged, Népkert sor 8./A. 
ÉLMÜKER. Munkanapokon: dél-
előtt, ill. 353-955 telefonon. 

KÖLTSÉGVETÉSI intézmény pályá-
zatot hirdet gazdasági osztályve-
zetőhelyettes munkakör betöltésére. 
Feladata: pénzügyi, számviteli cso-
port munkájának szervezése, irá-
nyítása és esetenként a gazdasági 
vezető helyettesítése. Pályázati fel-
tétel: - felsőfokú szakirányú vég-
zettség, - büntetlen előélet, - pénzügyi 
és számviteli gyakorlat. Pályázatok 
benyújtása: 1992. november 10-ig 
„Költségvetés 4823/12" jeligére a 
Sajtóházba. 

GÉPJÁRMŰJAVÍTÓ Kisszövetkezet 
felvételre keres legalább ötéves 
szakmai gyakorlattal és érettségivel, 
vagy mestervizsgával rendelkező 
autószerelő munkavállalókat. Jelent-
kezni lehet: Szeged, Cserzy M. u. 4. 
sz. alatti irodában. 

A C1AO Pizzéria azonnali belépéssel 
szakácsot és felszolgálót keres. Érd.: 
Tisza Lajos krt. 12., a Pizzériában. 

TÉSZTA-üzem fiatal nói munkatársakat 
keres két műszakra. Jelentkezni: 
Szeged, Textilgyári út 3. Tel.: 319-
833, 324-983. 

APEH Cs. M. Igazgatóság, Szeged, 
Bocskai u. 14. felvesz du. 4 órás 
főállásban nem nyugdíjas takarítónőt 
(próbaidővel). Jelentkezni: a portán. 

HIVATALSEGÉDET (lehetőleg férfi) 
keres a JATE Fizikai Kémiai 
Tanszéke 1992. november 1-jei 
belépéssel. Jelentkezés: Rerrich B. tér 
1. IV. em. iroda. 

KFT. keres lakatost és védőgázas argon 
hegesztőt. „Igényes munka 8293" 
jeligére a Sajtóházba. 

GÉPÍRÓ-szövegszerkesztő munkakörbe 
nagy gyakorlattal rendelkező mun-
katársat keresünk. „Novembertől 
7972" jeligére a Sajtóházba. 

PÁLYAKEZDŐ, munkanélküli fiatalok! 
Angliai, olaszországi munkahelyekre 
háztartási alkalmazottakat, Ausztriába 
vendéglátóipari szakembereket, hazai 
munkahelyekre menedzser asszisz-
tenseket közvetítünk. Előtte ingyenes 
tanfolyamainkon kiképezzük. 
„WORK" Munkaközvetítő Iroda, 
Szeged, Kálvária sgt. 14. Telefon: 
310-944, délután 320-023. 

NŐI fodrászt felveszek nagy gya-
korlattal. „Jó jövedelem 8217" 
jeligére a Sajtóházba. 

KÖZLEMÉNY 

ÉRTESÍTEM vendégeimet, hogy a 
Sajka utcából a Boros József u. 18. 
szám alatti fodrász üzletbe mentem 
dolgozni. Nyitva tartás: páros héten 
du. 1-8, páratlanon de. szombaton is. 
7-1, Éviké. 

N e k e m pont jó. 
V o l k s w a g e n Transporter 

' z á r t fu rgon . 
A Volkswagen Transporter zárt 
furgon egyvalamiért tökéletes. 
Azért, mert pontosan megfelel 
annak, aki dobozolt árut, szer-
számokat, festékeket, vagy más 
hasonlót kíván szállítani. Tehát 
pont jó. 
A vezetőfülkéje, amelyben a 
vezetőn kívül még két utasnak 
van hely, olyan, akár egy ké-
nyelmes személyautó. Rakodó-
tere azonban egy teherautónyi. 
Ugyanis a Volkswagen Trans-
porter zárt furgon rakodótere 

Brill Kft/Kecskemét 
Petőfi S."u. 14 
Tel./Fax: 76/21-343 

Importőr: Porsche Hungaria 

5,4 m3, illetve hosszabb ten-
gelytáv esetén 6,3 m1. Ez a fur-
gon igazi Volkswagen. Igényte-
len, mégis elegáns. Strapabíró, 
hasznos, mégis kényelmes. 
Sőt, megéri, mert az árból az 
ÁFA visszaigényelhető. Tehát 
a Volkswagen Transporter zárt 
furgon egyszerűen pont jó. 
A Volkswagen Transporter 
zárt furgon lízingelhető, sőt 
9-13%-os kamatozású részjet-
re is megvásárolható. 

Volkswagen. 
Biztos lehet benne. 

Szeged, 
Török u. 9/B. 

Tel.: 316-068,315-068. 
pietas-flor 

temetkezés 

Szeged, 
Szentháromság u. 48. 

Telefon: 310-558. 

temetéssel összefüggő valamennyi 
szolgáltatás-feladat ellátására. 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 
Nálunk nem a legek számítanak, hanem a tisztesség. 

Válassza a REKVIEM temetkezés szolgáltatásait: 
- emberséges és sokrétű ügyintézés 
- hazai és külföldi kegytárgyak 
- vidékre és külföldre való szállítás 
- éjjel-nappali szállítási ügyelet 
REKVIEM Temetkezés 

Szeged, Pulz u. 2 /A . Tel.: 327-917 , ügyelet: 324-444 . 

„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt. Elmentél tőlünk hirtelen, de 
gondolatainkban és szivünkben örökké velünk maradsz." Fájdalomtól porig 
sújtva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek, testvér, vő, sógor 

és unoka, 
DEÁK GÁBOR 

életének 24. évében tragikus körülmények között elhunyt. Temetése október 
29-én 11 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából. 

A gyászoló család, Hont F. u. 12/B. és Osztrovszky u. 23. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
özv. JUHASZ JÁNOSNÉ 

Frank Mária 
életének 90. évében hosszan tartó 
betegség után csendben elhunyt. 
Temetése október 29-én 11 órakor lesz 
a domaszéki temetőben. Előtte gyász-
mise 10 órakor a domaszéki új temp-
lomban. Minden külön értesítés helyett. 

A gyászoló család, Domaszék, Tanya 
506. szám. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett fétj, édesapa, nagyapa, dédapa 
és testvér, 

KIRÁLY ANTAL 
85 éves korában hosszú, súlyos be-
tegségben elhunyt. Temetése október 
29-én 14.30 órakor lesz a zákányszéki 
temetőben. Előtte gyászmise 13.30 
órakor. Minden külön értesítés helyett. 

A gyászoló család, Zákányszék. 

Tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, 
barátokkal, hogy 

BARTUS ISTVÁNNÉ 
Ács Erzsébetet 

szűk családi körben csendben elte-
mettük. 

A gyászoló család. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, dédnagymama és 
üknagymama, 

" id. özv. LELE LAJOSNÉ 
Bozóki Rozália 

életének 89. évében hosszú betegség 
után elhunyt. Temetése október 29-én 
14 órakor lesz az algyői temetőben. 

Gyászoló családja. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett édesanyánk, 

KÓSZÓ TAMÁSNÉ 
Szűcs Erzsébet 

71 éves korában elhunyt. Temetése 
október 28-án 14 órakor lesz az 
ásotthalmi temetőben. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett feleség, édesanya, nagymama, 

SZIRAKIISTVÁNNE 
Rácz Margit 

69 éves korában elhunyt. Temetése 
október 28-án délelőtt 10 órakor lesz a 
bordányi temetőben. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk. 

Dr. CZIRJÁK LAJOS 
nyugalmazott címzetes megyei bíró 

1992. október 18-án elhunyt. 
Temetése 1992. október 30-án, 

pénteken 12 órakor lesz a Belvárosi 
temetőben. 

A gyászoló család. 

Mély megrendüléssel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a legdrágább édesanyánk, 
nagymama, dédmama és sógornő, 

özv. CSAMANGÓ IMRÉNÉ 
Nádházi Erzsébet 

volt Tisza Lajos u. 27. szám alatti lakos, 
életének 74. évében hosszantartó, 
súlyos betegség következtében örökre 
itthagyott bennünket. Temetése október 
28-án, szerdán 11 órakor lesz az 
alsóvárosi temető kápolnájából. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
DÁVID JÓZSEF 

ny. r. alezredes, életének 72. évében, 
hosszan tartó betegség után, október 17-
én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz-
tatása október 29-én 13 órakor lesz a 
szegedi Dugonics temetőben. 

A gyászoló család. 

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

JUHÁSZ MÁTYÁS 
életének 84. évében elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása október 30-
án 11 órakor lesz az újszegedi 
temetőben. * 

A gyászoló család. 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
MÉSZÁROS JÁNOS 

volt Szatymazi utcai lakos, hosszan 
tartó betegség után 80 éves korában 
csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása október 30-án 15 órakor 
lesz az alsóvárosi temető kápolnájából. 
Minden külön értesítés helyett. 

A gyászoló család. 

Tudatom, hogy szeretett édesanyám, 
dr. KOMLÓSSY PÉTERNÉ 

Ncmeth Margit 
1992. október 23-án, hosszú betegség 
után 72 éves korában elhunyt. Temetése 
1992. október 29-én 13 órakor lesz a 
szegedi Belvárosi temetőben. 

Dr. Kovácsné Dr. Komlóssy Csilla. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett édesanyánk, testvér, sógornő, 
rokon, 

özv. HEGEDÚS JÓZSEFNÉ 
Seres Etelka 

rövid betegség után, életének 79. 
évében elhunyt. Hamvasztás utáni 
temetése október 28-án 11 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

Hálás szfvvel megköszönjük mindazok 
őszinte együttérzését, akik 

DANCSOK JÓZSEFNÉ 
Bartucz Veronika 

szerettünket utolsó útjára elkísérték, 
virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. Kistelek. 

„Kinek fiát nem fedi sírhalom, nem 
tudja mi a szülői fájdalom." Köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik a szeretett 
fiú,testvér, 

FARKAS VINCE 
temetésén megjelentek, részvétükkel és 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szerettünk. 

GERDÁN PÉTER 
temetésén megjelentek, részvétükkel és 
virágaikkal mély fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek. Továbbá köszönetet 
mondunk az orvosoknak és ápolóknak 
áldozatos munkájukért. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk, 

BAKOS BÉLA 
temetésén megjelentek, részvétükkel, 
virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk a rokonoknak, 
szomszédoknak, a Sajtüzem dolgozói-
nak, a Rózsafüzér Társulat vezetőjének, 
akik 

özv. MAKALICZA ISTVÁNNÉ 
Juhász Eszter 

temetésén részt vettek. 
A gyászoló család. 
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