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FORTUNA
INGATLANKÖZVETÍTŐ
• videós ingatlannyilvántartás A lakások. ingatlanok adásvétele "I teljes
jogi ügyintézéssel ~> alacsony díjak,
gyors ügyintézés "I egy telefonhívás s
ingatlanáról videofelvételt készttünk.
"1 Tekintse meg ajánlatunkat!
S Z E G E D , T A K A R É K T Á R U. 2.
Telefon: 326-267. déleldtt 10-12
óráig, délután 14-18 óráig.
NAPI S L Á G E R A J Á N L A T U N K :
Ujszegedi 2 szintes, igényes
magánház eladó.

• DEBRECENI-Róna utca sarkán induló társasházban 2, 3 illetve 4 szobás, étkezős lakások még leköthetők.
Érd.: 432-132,474-622.
CSEMPEDISZKONT
Olasz, és hazai csempék,
padlólapok, amerikai PVC-k

TANYATURIZMUS
1994. évre foglalja le külföldi
barátainak, rokonainak
Szeged melletti tanyámat.
Horgásztó, fürdési és egyéb
játéklehetőség. 2 szoba, 8 fő,
panzióval is.
Érdeklődni: 322-231.
LAKASEPITOK,
LAKÁSFF.LŰJÍTÓK, FIGYELEM!
Kedvező áron kaphatók
a Budkolólap lít.-nél:
- csempék 420 Ft-tól, - padlólapok
744 Ft-tól, - olasz lemezkádak:
9912 Ft-tól, - luxuskádak: 15 300
Ft-tól, zuhanytálcák: 3975 Ft-tól,
- I karos csaptelepek: 5760 Ft-tól,
; színes fugázók: 128 Ft/kg-tól.
Araink az ÁFÁT tartalmazzák!
Szeged, Dorozsmai út 76. (Magévtelephely). Nyitva: H-P: 8-17
óráig, Sz: 8-12 óráig.
Tel.: 62/361-611

széles választékban. Fugázók
több színben. Csemperagasztó
és oltott mész kapható.
Szeged, Bérkert u. 129.
(tsz területén)
Tel.: 431-211/127 mellék
Nyitva: h.-p.: 8-17.30
szombaton: 8-12 óráig.
DR. T I M A R L Á S Z L Ó
Irodája ALLES BT.
Szeged, Attila u. 7.
Telefon: 479-564,322-208,316-729
1NGATI.ANKÖZVF.TÍTÉS
Házak, lakások adás-vétele, cseréje
jogi ügyintézéssel, lakásügyek,
helyiségügyek, értékbecslés,
vállalkozási szaktanácsadás.

INGAT1.AN
I VÁSÁROLNÉK több hold földet,
ami a Szegedi Móra Tsz-ben van,
vagy már kimérték. Szeged, Sárkány
u. 29. Tel.: 329-528, vagy 312-916.
• SZEGEDEN garázs eladó a gyermekklinika mögött, jutányos áron.
Tel.: 315-545.
I KÉT családnak megfelelő, központi
fűtéses, telefonos magánház eladó.
Érd.: Szeged. Rákóczi u. 19.
I HATTYAS-Tompaszigeten 250 nöles zárt kert. 30 nm-es épülettel eladó. Vfz, villany van. Érdeklődni:
315-531 telefonon.
• FÜRJ utcai kertes magánház
7 500 000-ért eladó. Tel.: 486-203.
• VILLANY nélküli röszkei tanya,
800 n-öl kertlel eladó. 321-699 telefonon.
TISZA Lajos körúton 16,32,
50 nm-es irodahelyiségek
tulajdonjoga eladó. Ugyanott
2.60 m belmagasságú pince
tulajdon joga eladó.
Érdeklődni:
479-564-es telefonon.

EGYÉB

Üveg, porcelán,
műanyag diszkont.
Már most készülhet
a karácsonyra.
Üveg, porcelán, műanyag
áruk nagy választékával
várjuk kedves vásárlóinkat.
Jó ha tudja: Ha nálunk
vásárol 10-40%-ot spórolhat.
Számoljon velünk, érdemes.
Szeged, Tompái kapu út 4.
H-P: 7-17,
Sz: 8-13. Tel.: 62/311-126
Bellária Á r u h á z
Szabadkai út mihályteleki elágazás
Tel.: 310-221324-262.
Fürdőszoba-felszerelések és
kiegészítők. Fai- és padlóburkolók,
előlapos habkádak, kerti bútorok,
iparcikk áruféleségek, oltott mész.
Hela finn csaptelepek 50%-os
engedménnyel.

I M1KULAS-RUHA kiegészítőkkel
eladó. Érd.: 319-021.
• FAKITERMELÉST, tűzifa-fűrészelést vállalok. Tel.: 485-355, 16 órától.
• „OR1FLAME" természetes alapanyagú kozmetikai cikkek árusítására társakat keresünk. Vállalkozói
igazolvány nem szükséges. „Mellékállás" jeligére a Sajtóházba.
ÜZLET ES
ANTENNASZERVIZ
MINŐSÉ:GI
MŰHOLDVEVŐ VÁSÁR.
TELEMAX 300B szett 126 csat,, sztereo 25 012.TKI.EMAX 450 szett 120 csau sztereo 27 188.Ql'ADRAL 1002 szett 00 csat, sztereo 28 000.esak nálunk kapható KATHRKIN szetl 50 400.csócsminőség, 00 csaL sztereo, CD minőségű hang
- földi antennarendszerek árusítása, szerelése
- kaputelefonok, elektromos felcsengető
berendezések szerelése, karbantartása.
Üzlet, szerviz: Szeged. Dankó Pisla n. 7.
Tel.: 325-858.

I SZILAGYI utcában garázs eladó.
Telefon: 327-282, csle.
I CSÚCS MINŐSÉGŰ redőnyök,
fémcsapággyal, 5 év garanciával!
Reluxák, harmonikaajtók határidőre.
Tel.: 342-052, 345-461.

StEjf

B Ú T O R B O L T
- konyhabútorok, elemes,
rusztikus, fehér, tölgy színben
- szekrénysorok, tálalók,
komódok
- étkezők, kiegészítők,
rézbútorok.
Hitelre, hitellevélre,
előleg nélkül is.
Cím: Tápai u. 56.314-391,
Hajnóczy u. 4.321-761
• 1 (XX) 000 Ft éves bevételt érhet cl.
szagtalan, kis helyigényű. USA. kanadai, skandináv importból származó
fültetovált, államilag minősített csincsilla tenyészállatokkal. Kárpótlási
jegyet 100%-ban beszámítunk. Kom-"
plett tenyésztési technológiát, 10
éves szerződést, prospektust, szakkönyvet biztosítunk. 100%-ban exportra termelünk. Wanger és Tsa
Kft. 1903 Komárom, Szőlősor 23.
Tel/Fax: 06-34/341-036. Fogadónap:
péntek 9-16 óráig.
PROFI vetőmag - garancia - olcsó
ár - ingyenes
VCTÓMAGI0LT szaktanácsadás =
eladható elit termés!
r
J
<
' - Szeged, Szent-Györgyi
ffi
Albert u. 51. Tel.: 430-761.
j/
Hívható éjjel-nappal.

PALOTA MKTKRARU
Ajánlataink:
- gyapjú kabáts/.övct - düftin
- férfi öltönyszövetek
- alkalmi méteráruk
nagy választékban.
Divatszfnekben,
kedvező árun.
Szeged, K l a u z á l t é r 5.

I VÁGNI való vörös csirke eladó Kulipintyó Csárda után, balra, naponta
15-17 óráig. 200 Ft/db.

OLASZ női-, férfi cipők,
csizmák, hótaposók
kedvező áron!
Szeged,
Fekete sas-Kígyó u. sarok.
Tel.: 311-592

VASAR A VASARBAN
N-pavilon a j á n l a t a :
- játék
- női-férfi
és g y e r m e k r u h á z a t
- fehérnemű
- illatszer
- cipő
- elektronikai cikkek
- ajándékáru.
C í m : M a r s tér
Nyitva t a r t á s : 7 - 1 8 óráig
mindennap.

MARS ÜZLETHÁZ
ajánlatai
- női, férfi-, gyermekruházat
- sportruházat
- fehérnemű
- fodrászkellék
- műszaki cikk
- bőrdíszmű
- illatszer
- ajándékáru.
Cím: Mars tér
( volt Vidia Markét).
Nyitva tartás: 7,30-18 óráig.
KOLONIAL, RUSZTIKUS
BÚTOROK,
KÁRPITGARNITÚRÁK,
valamint
KONYHABÚTOROK
| kedvező áron. Kossuth L. sgt. 72..
Tel.: 488-288/110 (Ruhagyárnál)
Nyitva: H-P: 9-17 óráig.
I NÉMET, szerbhorvát nyelvtudással
középfokú végzettséggel, külföldön
szerzett tehertaxis tapasztalattal rendelkező fiatalember főállásban munkát keres. Telefon: 486-517.

^jeorge

1

Reklámáron
kínál:

játékokat, bútorszöveteket,
ágybetéteket, import bolyhos
gabardinokat, szöveteket,
selymeket, flokonokat,
flancllokat, mikroplüssöket,
steppelt töltő wliest, párnákat,
paplanokat
és függönyöket.
Szeged, Fonógyári út 8.
(Kereskedő köz).
Nyitva: H-Cs: 7-16-ig,
P-Szo: 7,30-12,30 óráig.

ÁRUSZÁLLÍTÁS
költöztetés, nehéz t á r g y a k
f u v a r o z á s a , rakodóval.
V a s á r n a p délelőtti ügyelet.
G á b r i e l t e h e r : 470-577

TUDJA ON
MENNYI
EGY RŐF?
HA NEM,
JOJJON El. HOZZÁNK!
Kínálatunkból: igényes
méteráruk, rövidáruk, kellékek,
varrógépek, Interlockok, tűk,
alkatrészek, gombok,
gombbehúzás, csatbehúzás.
Szeged, Mikszáth K. u. 9.
Tel.: 328-271, ny.: h.-p.:
8.30-17.30, sz.: 8-13 óráig.

GODA GAZ Szaküzlet
Vásárlástól az üzembehelvezcsig
Vesta cs Olimpia tűzhelyek 17 800tól 31 600-ig Vesta és Elekthermax
villanysütős, grillezős tűzhelyek.
Quadriga vízmelegítők és kazánok
2 éves garancia, hitel. Konvektorok
19 500-22 900 Ft-ig Lidicei tér (21Y
busz). Telefon: 330-859.
I FRANCIATANITAS minden szinten egyénileg és kis csoportban, előkészítés nyelvvizsgára, korrepetálás,
társalgás. Érd.: 481-893, 17-19 óra.

„FLANC"
vO
AJ
-

Francia
\
bálásruha-vásár
a Tisza L. krt.
és a Hajnóczy u. sarka.
'
Nyitv a: hétfőtől péntekig
^
8—17-ig.
Bálabontás: 8. 10.12.14 órakor.
31 (4?
swi.i^^e
' l A /IX „ „ ,|mUi lrlH>hd>,n
FELVÁSÁROLUNK:
lakosságtól, vállalattól
vállalkozóktól minden
mennyiségben vashulladékot,
színesfémhulladékot
és papírhulladékot. Szállítás
megoldható, fizetés esetenként
kp.-ben. Nyitva tartás: 7-14
óráig, szombaton 7-1 l-ig.
Telefonérdeklődés:
62/361-633,361-831,361-842.

Párosok kiizöjt a páratlan!
Üzletünkből AJÁNDÉKOZZON
KARÁCSpNYRA
- F.XKLUSIV asztali
SZÖKŐKUTAT (párásít,
megköti a port, szobájának dísze).
Ajánlunk még: - különleges
FA kerti GARNITÚRÁKAT
- Mountain bike, City bike,
Junior KERÉKPÁROKAT.
Változatlanul árusítjuk a kiváló
Gardena kertészeti termékeket
F'lamingo-Gardena
Öntözéstechnikai és Kertészeti
Mintabolt,
Szeged, Gutenberg u. 31.
Tel.: 322-282
I ÜZLETHELYISEGET bérelnék a
Belvárosban. Tel.: 432-383 napközben, 437-263 este.
I KŐMŰVES, belső átalakítási, javítást
és burkolást vállal. Telefon: 330-832,
18 órától.
Fajdalommal tudatjuk, hogy
dr. ROSZTÓCZY ISTVÁN
egyetemi docens,
az orvostudomány kandidátusa,
szeretett férj, édesapa, életének
51. évében hirtelen elhunyt.
Búcsúztatása november 27-én,
13,30 órakor lesz
a szegedi Belvárosi temető
ravatalozójából.
Gyászoló családja.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretelt férj, apa, após, nagyapa, dédapa, testvér és rokon,
KISS IMRE
Mórahalom, VII. körzet 110. sz.
alatti lakos, életének 79. évében
hosszan tartó, súlyos betegség
után csendben elhunyt. Temetése
november 25-én, 15 órakor lesz a
mórahalmi temetőben. Utána
gyászmise 16 órakor.
A gyászoló család.
24
Fájó szfvvel tudatjuk, hogy szeretett fiunk,
DUDÁS GYÖRGY
üllési lakos, életének 41. évében
elhunyt. Temetése november 26án, 11 órakor lesz az üllési temetőben. Előtte gyászmise.
A gyászoló család.
2*.
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy drága jó édesanyám, nagymamánk és dédnagymamánk,
ZANA KÁROLYNÉ
Nagy Erzsébet
73 éves korában drága szive
megszűnt dobogni. Utolsó útjára
november 26-án, 14 órakor kísérjük a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló családja.
26
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
BAKOS GÉZA
életének 67. évében elhunyL Hamvasztás utáni búcsúztatása november 26-án, 11 órakor lesz az alsóvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család.
24.

„Tiéd a csend, a nyugalom, Mienk
a könny, a fájdalom." Fájó szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett férj, nevelőapa, nagyapa és sógor,
DUNAI JÁNOS
életének 48. évében váratlanul
elhunyt. Hamvait november 26án, 13 órakor helyezzük örök nyugalomba a Dugonics temető ravatalozójából.
A gyászoló család.
26
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető édesapa, nagypapa, testvér, sógor,
MAGYAR JÓZSEF
hentes- és mészárosmester, életének 84. évében hosszú szenvedés
után elhunyt. Temetése november
26-án, pénteken 11 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából,
ahol végső búcsút veszünk Tőle.
Gyászoló család.
24

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a legdrágább testvér, élettárs, rokon és munkatárs,
ifj. FOGAS ISTVÁN
a Volán volt dolgozója, 40 éves korában munkahelyén hirtelen elhunyt. Temetése november 25-én,
12 órakor a Belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló testvérei és élettársa,
Damjanich u. 23.
24

I HÁROM HÓNAPOS fekete pulikölykök eladók. Érd.: Szeged. Május
l.u. 47.
I KERESSEN pénzt amatőr fényképfelvételeivel ! Díjtalan tájékoztató válaszboríték ellenében. Cím: Fotoarchiv Bt. 9142 lkrény, PL: 7.
I SZÉCHENYI léri karácsonyi vásárra 4 nm pavilon átadó. Tel.: 62/
437-259, egész nap.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a legdrágább édesanya, anyós, sógornő, nagymama, dédmama és
rokon,
özv. SZEKERES MÁTYÁSNÉ
Halász Julianna
hosszan tartó, súlyos betegség után,
életének 82. évében elhunyt. Temetése november 25-én, 14,30 órakor lesz a röszkei temetőben.
Gyászmise előtte 13,30 órakor.

MUNKA
FIATALOK!

Ha a KARRIERT,
a SIKERT, a PÉNZT keresed
és szívesen dolgoznál egy
nagy múltú kereskedelmi
cégnél, telefonálj!
Kezdő fizetés: 43 800 F t
Tel.: .314-945,325-KH)

I SZEGED MAV. területén tevékenykedő BUDABER Kft. mellékállású
dolgozókat keres szombat-vasárnapra kocsitisztításra. Indóház tér 2.
• HENTES szakmunkást és segédápolónőt felveszünk. Kálvária sgt. 43.
I SÍKKÖTŐGÉPEKEN önállóan dolgozni tudó munkásokat keresünk.
Tel.: 371-364,9-14 óráig.

KÖZLEMÉNY
Dr. M a r k o v i c s Lajos
KÖNYVELŐÉS A D Ó T A N Á C S A D Ó
IRODA
6721 Szeged,
J u h á s z G y . u. 3 6 / B
Telefon: 326-190,
311-872
I A Felszabadulás Szövetkezet Földkiadó
Bizottsága székhelyén (Szeged. Külterület 35. Növényháztelep Fa Villával
szemben) 1993. december hó 7. napján
9 órakor nyilvános sorsolást tart, amelyre az érdekelteket tisztelettel meghívja.
Sorsolásra kerül: 1303. 1297, 1355/2,
1289. 1312, 1335. helyrajzi számú látv
la. Azon részaránytulajdonosokat várjuk, akik a felsorolt helyrajzi számú
táblákra adták he kiadási kérelmükel.

S z ö g i é s l'sa.
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT
TEMETÉSEK MEGSZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA
AZ ÖN IGÉNYEINEK M E G F E L E L Ő E N
SZEGED, HAJNÓCZI U. 15. TEL.: 323-766/2, TÖRÖK U. 9/B. TEL.: 3154)68,
Ü G Y E L E T : 0-24-IG: R Á D I Ó T E L . : 06-60-381-557

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyászküzlcmények keretes,
fényképes formában is feladhatók.
Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
BALOGH LAJOS
83 éves korában elhunyt. Temetése november 26-án, 14 órakor lesz
a kiskundorozsmai temetőben.
A gyászoló család.
26
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa, após
és rokon,
NAGY BÉLA
volt Szeged, Felhő u. 18. sz. alatti
lakos, életének 74. évében váratlanul elhunyt. Temetése november
26-án, 13 órakor lesz a Belvárosi
temetőben.
A gyászoló család.
24

Szomorú szfvvel tudatjuk, hogy
szeretett testvér és rokon,
JÓZSA SÁNDORNÉ
Hegedűs Julianna
volt Gyapjas P. u. 4. alatti lakos,
életének 74. évében csendben elhunyt. Temetése november 26-án,
15 órakor lesz az alsóvárosi temető kápolnájából.
Gyászoló család.
24

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. KRF.MÁN MIKLÓSNÉ
Kovács Márta
életének 75. évében váratlanul elhunyt. Csendben eltemettük.
A gyászoló család.
24

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
özv. KATONA JÓZSEFNÉ
életének 82. évében elhunyt. Temetése november 25-én, 11 órakor
lesz a rúzsai temetőben. Gyászmise előtte 10 órakor lesz a rúzsai
templomban.
A gyászoló család.
24

Fájdalmas szfvvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték,
hogy
dr. SURINYÁNÉ
dr. Ágfalvi Mária
gyermekfőorvos, rövid, súlyos betegség után, 68 éves korában végleg itthagyott bennünket. Drága
halottunk földi maradványait november 26-án, 14 órakor kisérjük
utolsó útjára a vásárhelyi katolikus temető ravatalozójától.
Gyászolják férje,fia,menye, három kisunokája, közelebbi és távolabbi rokonai, jó szomszédai
és jó ismerősei.
A gyászoló család.
24

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
CSÁSZÁR ANTALNÉ
Kovács Tanács Mária
29 éves korában elhunyt. Temetése november 25-én, 14,30 órakor
lesz a zákányszéki temetőben.
Minden külön értesítés helyett.
A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesanvánkat,
KISS MIHÁLYNET
utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet a II. Kórház V.
emeleti osztály orvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.
A gyászoló család.
24

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, ismerősök, szomszédoknak, akik felejthetetlen édesapánk,
FARKASJÓZSEF
temetésén megjelentek és részvétükkel, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család.
24
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett férjem,
ÖRDÖG IMRE
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége.
24

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
CZAKÓ MIHÁLY
búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.
24

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk,
KORMÁNYOS ISTVÁN
temetésén megjelentek, virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család.
24

Köszönetet mondunk a II. belklinika, a cukorgondozó és körzeti
háziorvosi rendelő orvosainak és
minden dolgozójának, akik felejthetetlen halottunk.
ISTVÁNFFY ZOLTÁN
hosszan tartó, súlyos betegségét
áldozatos m u n k á j u k k a l megkönnyítették.
Gyászoló család.
24

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat.
dr. BARÁTI PÁLNÉT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló keresztfia és családja.
24

Köszönetet szeretnék nyilvánítani
a I.aczkő testvérek és családjaiknak, rokonoknak, ismerősöknek,
a munkatársaknak, a Tavasz utcai
Fonalfeldolgozó vezetőinek, akik
férjem,
LACZKÓ BALÁZS
búcsúztatásán fájdalmamat enyhíteni segítettek. Külön köszönettel
a keresztény testvéreknek a további vigasztalásért. A gyászoló felesége, két nevelt fiai.
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Telefon: 62/311-984. Ügyelet: 489-789
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