
KEDD, 1993. FEBR. 2. HIRDETÉS 9 

TOPLESS bárba táncos és konzum-
hölgyeket keresünk. Érdeklődni: este 
19-20 óra között, a 06/60/84-221-es 
telefonon. Lakás megoldható. 

GYAKORLATTAL rendelkező faipari 
szakközépiskolát, vagy technikumot 
végzett normást és technológust, 
valamint gyakorlattal és szakirányú 
végzettséggel rendelkező belső elle-
nőrt felvesz az Alföldi Bútorgyár, 
Szeged, Cserzy M. u. 11. 

ÜZLETKÖTŐKET keresünk ital-
automaták és vendéglátóipari gépek 
értékesítésére Csongrád megye 
területére. Jelentkezni: írásban, vagy 
személyesen (hétköznap 9-15 óra 
között) 6722 Szeged, Honvéd tér 
5/B. I. em. Delicató Kft-nél. 

JÓ kereseti lehetőséggel asztalos szak-
munkást keresek. Tel.: 322-022, 
8-15 óráig. 

EUROTEXTIL Kft. varró szabó és 
vasaló nőket alkalmazna. Jelent-
kezés: Deszk, Leiszabadulás u. 51/A. 
9-12 között. Telefon: 371-364. 

ÉLELMISZERÜZLETBE 
műszakvezetőt, hentest 
és pénztárost keresünk. 

Jelentkezni lehet: a Kossuth 
L. sgt. 69-71. sz. alatti ABC 

Áruházban az üzletvezetőnél. 

K Ö Z L E M É N Y 

MAGÁNRENDELÉSEN vállalunk 
egészségfelmérést, munkaalkalmas-
sági vizsgálatot, teljeskörű üzem-
orvosi ellátást. Dr. Szűcs Márta - Dr. 
Horóczi Erika, Szivárvány u. 11. 
mindennap 15.30-17,30. Bejelent-
kezés: 320-885. 

V á s á r ! 
Kiváló minőségű holland 
kilós ruházat, csak kedden, 
csütörtökön és pénteken! 
Technika Háza, Kígyó u. 4. 
N é z z e n b e , h á t h a . . . 

ZÁKÁNYSZÉK község jegyzője 
értesíti a zákányszéki „Egyetértés" 
Mg. Szakszövetkezetben részarány-
tulajdonnal rendelkezőket, hogy a 
részarányföldtulajdonosok köz-
gyűlését 1993. február 6-án 10 órára 
az Egyetértés Mg. Szakszövetkezet 
gépudvarának csarnokába hívja 
össze. A közgyűlés programja: az 
1993. évi II. törény alapján a föld-
kiadó bizottság megalakítása. 
Eredménytelen közgyűlés esetén a 
közgyűlés időpontja 1993. február 
13. 10 óra. Helye: Egyetértés Mg. 
Szakszövetkezet gépudvarának csar-
noka. 

A SZIKI Tours sítúraajánlata: Szlo-
vákia: Závadka február 21/27. 
autóbusszal, félpanzióval, szállóban. 
Részvételi díj: 6750 Ft/fő. Ausztria: 
Murau, háromcsillagos szállodában, 
félpanzióval, február 27/március 6. 
Részvételi dtj: 15 800 Ft - 20 980 
Ft/fóig. Jelentős gyermekkedvez-
ményt adunk. Jelentkezés: SZIKI 
Tours, Szeged, Zrínyi u. 4-8. Tel.: 
476-176/34. 

A DÉMÁSZ feszültség alá helyezteti 
Szeged, Damjanich u. 22. sz. társas-
házat 1993. február 3-4-én. 

BUDAPEST-London-Budapest. 
Egyetlen menetrendszerű autóbusz 
járatunk kéthetente szombatonként 
indul Londonba. 25 órás út, rövid 
tengeri átkelés. Az utóbuszon WC, 
videó, hideg-meleg minibár talál-
ható. Ára: oda-vissza 13 500 Ft/fő. 
Kérje menetrendünket! Jegyvásárlás: 
Great Tours Kft. Budapest 1086 
Karácsony S. 7-11. Telefon: 
134-1030. Tel/fax: 113-9905. 

ÖTTÖMÖS község jegyzője meghívja 
a Magyar László Szövetkezet rész-
arany-tulajdonosait a földkiadó bi-
zottság megválasztása céljából 
összehívandó közgyűlésre. A köz-
gyűlés a szövetkezet gépműhelyében 
lesz 1993. február 8-án 14 órakor. 

Irhakabát- és pannofix-
kabát-vásár a Pannónia 

Szőrme raktárában, 
termelői áron. 

Szeged, Attila utca 17. 

Mindennap 7 órától 15 óráig. 

6726 SZEGED, VAS U. 2/C 

telefon/fax: (36) 62/322-771 

ÚJ TELEFON-
S Z Á M O M : 
401-555 

BOSCH, DELCO, 
DUCELLIER, FEMSA, 

FIAT/MARELLI, FORD, 
HITACHI, LUCAS, 

^ MITSUBISHI, 
NIPPON DENSO, 

PARIS RHONE 
indítómotor, generátor 
és gyújtásalkatrészek. 

Szerelőknek, 
viszonteladóknak 
árkedvezmény! 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa, déd-
apa, keresztapa, nász, sógor, test-
vér és rokon, 

NAGY PÁL 
a Tápéi Háziipari Szövetkezet 
megalapítója és nyugalmazott 
elnöke, január 29-én, 83 éves 
korában örökre itthagyott bennün-
ket. Temetése február 5-én 11 
órakor lesz a tápéi temetőben. 

A gyászoló család. 

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

TÖRKÖLY MÁTYÁSNÉ 
Béres Erzsébet 

Csengele, Május 1. u. 37. sz. alatti 
lakos súlyos betegség után 72 éves 
korában elhunyt. Temetése február 
3-án 14 órakor lesz a csengelei 
római katolikus temetőben. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
dédnagymama és testvér, 

LÉNÁRD LÁSZLÓNÉ 
Garas Mária 

életének 83. évében elhunyt. Te-
metése február 4-én 14 órakor lesz 
a bordányi temetőben.' 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal és szomorú 
szívvel közlöm, hogy a szeretett 
drága jó édesanyám, 

MAGYAR LÁSZLÓNÉ 
(Sipos Ivánné) 

Cinciké 
93 éves korában csendben elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 
február 5-én 13 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 

Szerető fia dr. Sipos György és 
felesége, testvére Klára és 

családja, keresztlánya Éva és 
családja, valamint János 
unokaöccse és családja. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

id. BÁBA ISTVÁN 
szatymazi lakos, 79 éves korában 
elhunyt. Temetése február 5-én 11 
órakor lesz a szatymazi temetőben. 

A gyászoló család. 

Tudatom mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy 

HEGYI JÁNOS 
78 éves korában rövid szenvedés 
után elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása február 5-én 15 
órakor lesz a református temető 
ravatalozójából. 

Gyászoló leánya. 

pietas flór 
t e m e t k e z é s 
temetéssel összefüggő valamennyi 
szolgáltatás-feladat ellátására 
TÖRÖK U. 9/B. TEL.: 316-068 
SZENTHÁROMSÁG U. 48. TEL.: 310-558. 

GYÁSZKÚZLEMÉNYEK 

S z ö g i é s T s a . 
T E M E T K E Z É S I S Z O L G Á L A T 

TEMETÉSEK MEGSZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 
MAGAS SZÍNVONALON, 

AZ ÖN IGÉNYEINEK MAXIMÁLIS FIGYELEMBE VÉTELÉVEL. 
SZEGED, HAJNÓCZI U.15. (Zsinagóga mellett) TEL.: 323-766/2 

„Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni. El 
kellett menni. Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom 
könnyetek. Ha rólam szóltok, mosolyogjatok. Emlékem így is 
áldás lesz rajtatok." Fájdalmas szívvel tudatom, hogy a szeretett 
féij, édesapa, após, nagyapa, testvér, rokon, 

PERLAKI ISTVÁN 
életének 63. évében, január 30-án hosszan tartó, súlyos betegség 
után, váratlanul elhunyt. Temetése február 2-án, 15 órakor lesz a 
röszkei temetőben. Előtte 14 órakor gyászmise lesz a röszkei temp-
lomban. 

Gyászolják: felesége, gyermekei és családjai. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drá-
ga jó édesanya, anyós, nagymama, 
dédmama, testvér és rokon, 

özv. SZŰKÍTS JÁNOSNÉ 
Schmich Erzsébet 

életének 70. évében rövid, súlyos 
szenvedés után örökre itthagyott 
bennünket. Végső búcsút február 
5-én 14 órakor veszünk tőle a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
OLASZ LÁSZLÓ 

84 éves korában rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése február 4-
én 12 órakor lesz a Belvárosi 
temetőben. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, testvér, 
sógor, keresztapa és rokon, 

KOVÁCS LAJOS 
életének 48. évében súlyos beteg-
ség után elhunyt. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása 1993. február 
5-én 15 órakor lesz az alsóvárosi 
temető kápolnájából. 

Gyászoló családja. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett feleségem, 

NÉMETH FERENCNÉ 
Kószó Hermina 

52 éves korában elhunyt. Teme-
tése 4-én 13 órakor lesz a Belvá-
rosi temetőben. 

A gyászoló család. 

„Míg élt szerettük, míg élünk el 
nem felejtjük." Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, 
édesapa, testvér, após, keresztapa 
és nagyapa, 

MACSÁN SÁNDOR 
életének 66. évében hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetése feb-
ruár 4-én 14 órakor lesz a Bel-
városi temetőben. 

A gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatom, hogy 
szeretett féljem, 

GOMBOS JÓZSEF 
január 31-én váratlanul elhunyt. 
Temetése február 4-én 15 órakor 
lesz a balástyai temetőben. Előtte 
14 órakor gyászmise. 

Gyászoló felesége. 

Köszönetet mondun mindazoknak 
a rokonoknak, ismerősöknek, ba-
rátoknak, akik szeretett halottunk. 

NAGY LÁSZLÓ 
temetésén megjelentek, részvétük-
kel fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

ÖKRÖS ERZSÉBET 
temetésén részt vettek. Megkö-
szönjük körzeti orvosának odaadó 
munkáját, a deszki tüdőosztály 
orvosainak, dolgozóinak segíteni 
akarását. 

Gyászoló hozzátartozói. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, barátoknak, munka-
társaknak, szomszédoknak, isme-
rősöknek, akik szeretett édesapánk, 

ARADI FERENC 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett feleségem, 

PÖRNEKI JÁNOSNÉ 
temetésén megjelentek, virágaik-
kal, részvétükkel mély fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. Külön 
mondok köszönetet a Bebrits szak-
középiskola konyhai dolgozóinak. 

Gyászoló fétje és gyermekei. 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, lakó-
társaknak, akik szerettünk, 

ERŐS JÓZSEF 
temetésén részt vettek és fájdal-
munkban osztoztak. 

A gyászoló család. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik felejthetetlen 
halottunk, 

özv. DOBÓ PÉTERNÉ 
Szűcs Veronika 

temetésén részvétükkel fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. 
Köszönetünket fejezzük ki keze-
lőorvosainak, az I. Belgyógyászati 
Klinika és a Deszki Tüdőgyógy-
intézet dolgozóinak, akik élete 
meghosszabbításán fáradoztak. 
Köszönettel tartozunk kedves 
szomszédainknak, akik a nehéz 
órákban mellettünk álltak. 

A gyászoló család. 

TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS 
Temetkezési üzlet: 
Szeged, Attila u. 11. Telefon: 62/311-984. 

LEG0LCS0BB, LEGGYORSABB, LEGPONTOSABB! 

Tisztelt Olvasóink ! 
A Délmagyarország Kft. továbbra is szeretné bővíteni szolgáltatásait. Alábbi szelvényünk 

felhasználásával Ön időt és pénzt takarít meg. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a szelvényen 
olvasható tájékoztatót és a szerint járjon el. Törekvésünk az, hogy hirdetését a kézhezvétel után, 
ha lehet már másnap megjelentetjük lapunkban. 

STEFANO 
(Dózsa Gy. 

u. 5.) 

r - - -• 

apró 
ZELVEN1 l 

Kérjük, „X "-szel jelölje a megfelelő rovatot, 
és a szavak kőzött egy kockát hagyjon ki! 

• Adásvétel • Lakás • Ingatlan Közlések 1 
• Jármű • Albérlet • Egyéb száma 1 

DM ! 1 

. s 
1 %*t 

apró 
ZELVEN1 l 

Kérjük, „X "-szel jelölje a megfelelő rovatot, 
és a szavak kőzött egy kockát hagyjon ki! 

• Adásvétel • Lakás • Ingatlan Közlések 1 
• Jármű • Albérlet • Egyéb száma 1 51 
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A hirdetés szövege max. 20 szó, díja 350 Ft megjelenésenként, I 
amit rózsaszín postautalványon kérünk befizetni, 1 

és igazolásként feladói részét v. másolatát a kivágott szelvénnyel együtt [ 
a következő címre beküldeni: DÉLMAGYARORSZÁG KFT. O J * 

hirdetési csoport. 6740 Szeged, Sajtóház, Tanácsköztársaság útja 10. 
, A szelvény többszöri megjelenésre is alkalmas. (Lakossági, nem üzleti hirdetésre!) M 

A megjelenés érdekében töltse ki a következő rovatokat. 1 
Ezeket az adatokat természetesen nem közöljük. I 

Név: 
H 
1 j Lakcím: 

jL _ _ J 

20 -40% 
méteráru, 
divatáru, konfekció 
NYITVA: 9-17-ig 

RAMOVILL-
SZERDA 

20% ENGEDMÉNNYEL 
ÁRUSÍTJUK 

1" K-B golyóscsap 
900 Ft helyett 792 Ft 
1" közcsavar 25,50 Ft 

helyett 20,40 Ft 
autóUléshez háttámla 
790 Ft helyett 632 Ft 
egzotikus hajcsatok, 

különböző díszítéssel. 
KÁRPÓTLÁSI JEGYET NAPI 

ÁRON BESZÁMÍTUNK! 
Cím: Szeged, Bartók tér 9. 
Nyitva: H-P.: 8-16 óráig, 

SZ.: 8-12 óráig. 
Telefon: 62/321-724. 

BEIRATKOZAS 
a JATE Szabadegyetem 

PROGRESS NYELVISKOLÁJÁBA 
S z e g e d , T i sza L a j o s körú t 103. (Tel . : 3 1 0 - 1 2 9 ) 

- Felső-, közép- és alapfokú állami nyelvvizsgára 
és TOEFL-nye lvv izsgára előkészítő csoportok 
(heti 2x3, 4x2 óra) 

- Altalános tagozat (heti 1x3, 2x2, 1x4 óra) 
- Business English - üzleti angol nyelv vezetők, 

menedzserek számára (heti 2x2 óra) 
- Nyugdíjasok tanfolyama (heti 1 x2 óra) 

(kedvezményes áron) 
- Gyermektanfolyamok (heti 2x1, 2x2 óra) 

(kedvezményes áron) 

indulnak angol, arab, cseh, francia, héber, japán, 

kínai, latin, német, olasz, orosz, spanyol, 

szerbhorvát, szlovák, török, román nyelvből. 

Üzemekben, intézményekben, iskolákban 

kérésre kihelyezett tanfolyamokat indítunk 

választható időtartamban, időpontban és heti 

óraszámban. 

Óradíj: 7 1 - 9 2 Ft között 

A tanfolyamok dfja 2 részletben is befizethető. 
Beiratkozás: 1993. február 1 -5 . között 

(hétfőtől péntekig) 
délután 3 - 6 óráig. 
Ságvári Endre Gimnázium 
Szeged. Szentháromság u. 2 


