
KEDD, 1993 . DEC. 14. HIRDETÉS 13 

RUSZT1K 
LA KÁS FELSZERELÉS. 

Réz kisbútorok, virágtartók, 
előszobafalak, cipősszekrénvek, 

esztergált karnisok több színben. 
Kerámia oszlopok, nagyméretű 

virágtálak, csobogók, szökőkutak, 
páratlan választékban. Konyhai 
kiegészítők, könyvespolcok, tv cs 
hifi állványok, dohányzóasztalok. 
Decemberben vasárnap is nvitva 

8-13 óráig. Hétfőtől péntekig 9-18 
óráig, szombaton 8-13 óráig. 

Szeged, SzL György tér 5. 
62/323-797 

f} Szeged, 
Bartók tér 14. 

. Tel.: 62/312-t25 
Ú S L I T K A S 

Meglepően olcsó árak! Róbert Mc 
Bride termékek Manchester-bői: -

Tesco textilöblítő 21 168 Kt,-gyümölcs 
illatú habfürdő 189 Ft, újdooság • 
gy ümölcs illatú hajsampon 198 Ft. 

Csak nálonk. 

i i i 6723 Szeged, Római krl. 33. 
Telefon/fax: 62-316-263. 

Nyitva: H - P : 8 - 1 6 óráig. 

THERMO P r o S r a m o z b a t ó szoba-
termosztát 5800 Ft. -

Vaillant Stiebel Eltron gázkazá-
nok. Alu. betétes műa.-cső-vásár. 
Ingyen szaktanácsadás, házhoz 

szállítás. 

KEPESLAPOT | 
-BÓE! 

Karácsonyi képeslapok már 
10 Ft-tól. Csomagolópapírok, 
díszek, kötözők... UNICEF 

termékek óráiási választékban. 
Nagyáuház Passzázs. 

AJÁNDÉKÁT szebbé teheti 
DÍSZCSOMAGOLÁSSAL. 

Díszdobozok, gyors-
és öntapadós masnik, 

díszcsomagoló papírok 
és zacskók széles választéka. 

Díszcsomagoló üzlet 
NAGYÁRUHÁZ EMELETI 

OSZTÁLYÁN. 

PERQOD?( 
INGATLANFORGALMAZÁSI IRODA 

DR. DOBAY DEZSŐ 
Teljes jogi ügyintézés, lakások 

telkek, ingatlanok forgalmazása, 
értékesítése. 

Igényes, többszintes, újszegedi 
családi házak 

h CÍM: SZEGED, KÖLCSEY U. 6. 
tjfe^ Tck/fax: 310-232 

I F A R E D Ő N Y felújítása, redőny, 
reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny készítése, javítása kedvezmé-
nyesen. garanciával. 62/472411. 

I KÖLTÖZTETÉST, nehéz tárgyak 
szállítását 1-10 t-ig, belső rakodást, 
padlás, pince lomtalanítását meg-
egyezés alapján vállalunk. Tel.: 
490-550, 329-696, 326-949. 

I KFT.-vei kapcsolatos könyvelésben, 
adó, tb-területén jártas adminiszt-
rátort keresünk főállásban. „Kézzel 
írott levélben 6305" jeligére a Kígyó 
u. 3. sz. Hirdetőbe. 

• BELVÁROSI 260 nm-es pince-
helyiség (ablakokkal) bérleti joga 
áron alul eladó. Tel.: 312-775, kizá-
rólag 16-18 óráig. 

• LAKÓTELEPEN 200 nm-es helyi-
séget keresek bérletre. Telefon: 316-729. 

• KŐMŰVES, ács, tetőfedő, burkoló 
szakmákban kivitelezési munkát 
vállalok. Váradi István, Debreceni u. 
16/B. 

• TELEFONNAL rendelkező nyug-
díjas munkavállalókat keresek az 
alábbi szakmákban: asztalos, kőmű-
ves, vízvezelékszerelő-lakatos. Ér-
deklődni: 18-20 óra között a 435-960-
as telefonon. 

• NÉMET anyanyelvű fiatal nő napi 6 
órás munkát keres. „Tavasszal 
11 496" jeligére a Sajtóházba. 

• TÁRSASHÁZAK, lakóközösségek 
könyvelését, adóbevallását mérleg-
képes könyvelő, adótanácsadó vál-
lalja. Irányár: 100 Ft/lakás. „Megbíz-
ható 11 495" jeligére a Sajtóházba. 

• DECEMBER 4-én Újszegeden el-
veszett egy fekete tacskó keverék 
kan. Nyakában bolhaöv és zöld oltási 
biléta. Kéljük, aki lud róla értesítsen. 
430-262. 

| FAARUBOLT 
- lambériák 

- hajópadlók, 
- profillécek 

- fa kcrttésciemck - képkerctlécek, 
- bútorvasalat, harmonikaajtó, 

reluxa, szalagfiiggöny. 
Minőséget elérhető áron? 

Kálvária sgt.-Felhü u. sarok. 
Nyitva: H-cs 8-16.30 óráig. 

P.: 8-13 óráig. 

MUHOLDVEVOK! 
Radix 1000M set 

16.500,-
Astra+Duna set 

stereo, 100 csat. OSD 

24.900,-
a t H f - X közel 

400 szettet kínál Önnek 

Szeged, Bolyai u. 1/B. 

Tel/fax: 62-311-2727 

Párosok között a páratlan! 
Üzletünkből AJÁNDÉKOZZON 

KARÁCSONYRA 
- KXKLUSIV asztali SZÖKŐKUTAT 
(párásft, megköti a port, szobájának 
dísze). Ajánlunk még: - különleges 

FA kerti GARNITÚRÁKAT 
- Mountaio hike, City bikc. Junior 

KERÉKPÁROKAT. 
Változatlanul árusítjuk a kiváló 
Gardena kertészeti termékeket 

Flamingo-Í íardena Öntözéstechnikai 
és Kertészeti Mintabolt 
Szeged. Gutenberg u. 31. 

TeL: 322-282. 

-sSs* Sérült bútorok 
vására 

• = = . a Kanizsa 
Márkaboltban 

20-30-40-50-90% -os 
árengedménnyel 

1993. december 23-ig. 
Nyitva: 9-17 óráig, 

Szeged, 
Dorozsmai út 15-17. 

Tel.: 324-700 
I SZEMÉLY- és tehergépkucsira 

vámmentességemet átadom. Érd.: 
06-1-1847-094 telefonon. 

• SZŐNYEG-, kárpit-, ablaktisztítás a 
megye egész területén. Tel.: 62/ 
473-576,482-547. 

• JÓL jövedelmező (mellék) állást 
ajánlunk érettségivel rendelkezőknek. 
Érdeklődni: 76/327-149,10-16-ig. 

• BEJÁRATOTT élelmiszerbolt bér-
leli joga, árukészlettel olcsón átadó. 
Tel.: 475-829. 

BALASRUHA-
ÉS KABÁTVÁSÁR! 

Tisza L. krt. és 
a Hajnóczy u. sarkán. 
Nyitva: H-P: 8-18-ig. 

M U N K A 

• A SZOTE Anatómiai intézete (Sze-
ged, Kossuth Lajos sgt. 40.) azonnali 
belépésre boncsegédcket keres. 
Katonaviselt fiatalemberek jelentke-
zését vátjuk. Tel.: 314-522/32. 

K Ö Z L E M É N Y 

I TISZTELT Fogyasztóink! A Sze-
gedi Távhőszolgáltató Vállalat érte-
síti a használati melegvízmérd órával 
rendelkező fogyasztóit, hogy 1993. 
december 15-től december 31-ig 
megkísérli a helyszínen az óra leol-
vasását. Ha a leolvasást nem tudjuk 
elvégezni, kérjük Tisztelt Fogyasztó-
inkat, hogy az otthagyott méróóra-le-
olvasó lapra a fogyasztásmérő ada-
tait felvezetni és az adatlapot ügyfél-
forgalmi csoportunkhoz, vagy a díj-
beszedő helyeinken elhelyezett gyűj-
tőládába eljuttatni szíveskedjenek. 
Gyűjtőládák helye: Csongor tér 1., 
Vedres u. 12., Rókusi krt. 31. Tele-
fonon történő adatközlést munkana-
pokon: a 488-588/109, 115, 157-es 
melléken tehetik meg. Ügyfélforgal-
mi csoportunk munkatársai készség-
gel adnak felvilágosítást a gyakorlati 
tudnivalókról. Együttműködésüket, 
megértésüket előre is köszönjük. 
Szetáv. 

I EGYETEMRE, főiskolára jelentke-
zőknek levelező felvételi előkészítők 
indulnak, magyar, történelem, mate-
matika, fizika, biológia, földrajz, an-
gol, német tárgyakból! Kérjen díjta-
lan tájékoztatót, tantárgymegjelö-
léssel! PALLAS Felvételi Előkészítő 
1364 Budapest 4. PL: 126. 

C s i z m a , bakancs , 
h ó t a p o s ó 

k e d v e z ő áron kapható. 
Lídia Cipő üzlet 

Széchenyi tér 17. (troli-
megállónál). Nyitva: 10-18-
ig. Szombaton, vasárnap 10—13-ig. 

A N N A BUTIK 
várja régi és új vásárlóit. 

Aktuális ajánlatunk 
- télikabátok 

és vastag szoknyák 
20%-os 

kedvezménnyel. 
Egyéb áruink: 

nagy választékban 
Szeged , Mars tér 

Karácsonyig 
vasárnap is nyitva! 

I REGI eszközeit 1% + AFA-ért 
költségként elszámolhatják. Kvitt Bt. 
Telefon: 430-997. 

I TEXTIL középüzem, divatárugyár-
táshoz, képzett szabászati vezetői 
keres. „Tavasz 4458" jeligére a Saj-
tóházba. 

Fiatal vagy? 

ISTOP!) Nincs állásod? 

Változtatni szeretnél? | 

Nálunk megalapohatnd jövődet! 
Dolgozz a Few Gond Men-nél. 

Jelentkezz: Kovács Veronikánál! 
Tel.: 62/314-945 

• MÉRLEGKÉPES könyvelőt, vagy 
felsőfokú pénz és számviteli vég-
zettséggel rendelkező leinformálható 
személyt keresünk vezető munka 
körbe. Az állás azonnal betölthető. 
Érdeklődni: csak személyesen, Sze-
ged, Horváth Mihály u. 3., Ipartes 
tület elnökénél. 

• KÜLFÖLDI hitel fe lvéte léhez 
bonyolítót keresek. „Fedezet van 
558 810" je l igére a Jókai utcai 
Hirdetőbe. 

• 40-50 ezer Ft/hó. Rátermett üzlet-
kötőket keresünk 2 hónapos hirdetés-
szervezői munkára Szegeden. Info-
contact Kft. Pécs 7601 Pf.: 468. 

• FLÓRA Term. Kft. kertészeti mun 
kára női munkavállalókat keres 
Gyakorlattal rendelkezők előnyben. 
Érd .: munkanapokon 8—14-ig tel.: 
322-304. 

Pályázatot hirdetünk 
műszaki vezetői munkatárs részére. 
Követelmény: - 45 év alatti életkor, - vegyipari szakirányú 
végzettség, - minimum 5 év termelésirányítási gyakorlat, 

- önálló, kreatív munkavégzés, - jó alkalmazkodókészség, 
- saját gépkocsi rendszeres használata, - német ésVagy orosz 

nyelv középfokú ismerete. 
Nem hátrány a kenőanyag-ipari ismeret. 
Éves jövedelem az igényhez igazodó! 

A munkakör 1994. január 1 -jétől betölthető. 
Pályázatot a Bunds Kft. 6701 Szeged, Pf. 695. címre kérjük 

beküldeni a megjelenést követő 10 napig. 

Megyei hatáskörű közigazgatási informatikai 
szervezet tapasztalt szakembert keres 

rendszeradminisztrátor munkakörbe. 
Feladat: 

Dos, Novell, VMS, UNIX rendszerek működtetése. 
Követelmények: 

felsőfokú szakirányú végzettség, min. 
5 év gyakorlat Novell, ésÁagy UNIX, és-vagy VMS 

rendszeradminisztrátorként. 
A pályázat tartalmazzon: 

- szakmai önéletrajzot, 
- referenciákat (név, telefon), 

- végzettséget igazoló okiratok másolatait, 
- erkölcsi bizonyítványt. 

Fizetés: „A köztisztviselők jogállásáról" szóló 1992. évi 
XXIII. törvény alapján. 

Jelentkezés határideje: 1993. december 31. 
Elbírálás határideje: 1994. január 30. 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük: 
Patkós Gábor informatikaiiroda-vezető. 

BM Csongrád Megyei TÁKISZ, SZEGED, PF. 418. 6701 

fcUKER 
A FAVORIT Pékség árubemutatót tart 

kóstolóval egybekötve. A bemutató ideje alatt 

egyes termékek árengedménnyel kerülnek 

értékesítésre a Szegedi Élelmiszer 

Kiskereskedelmi Részvénytársaság 

alábbi boltjaiban: 
Dec. 14. kedd 

8. sz. áruda (Szeged, Széchenyi tér 6.) 
ÖREGHÍD ABC (Szeged, Oroszlán u. 2.) 

Dec 15. szerda 
FORTUNA ABC (Szeged. Petresi u. 8.) 
CSILLAG ABC (Szeged, Csillag tér) 

Dec 16. csütörtök 
RÓKUS ABC (Szeged, CsákyJ. u.4.) 

Dec. 1 7 . péntek 
5. sz. áruda (Szeged, Tisza L krt. 55.) 
TABÁN ABC (Szeged, Sziliért sgt.) 

10 órátóT 
15 órátál 

10 órától 
15 árától 

15 árától 

10 órától 
I S órától 

Legyen a Vendégünk és a Vásárlónk! 

Találkozzunk ninden nap! 

Szög i és I sa. 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT 
TEMETÉSEK MEGSZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 

AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN 
SZFIGED, HAJNÓCZI U. 15. TEL.: 323-766/2, TÖRÖK U. 9/B. TEL.: 3154168, 

ÜGYELET: 0-24-IG: RADIOTEL.: 06-60-381-557 

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyászközlemények keretes, 
fényképes furmában is feladhatók. 

Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak 

1993. december hó 6-án, 77 
éves korában váratlanul el-
hunyt 

dr. HORVÁTH RÓBERT 
a tudományok doktora, pro-
fesszor emeritus, a közgaz-
daságtudomány, a statisz-
tika és a demográfia nem-
zetközi hírű tudósa. Teme-
téséről később történik in-
tézkedés. 

József Attila 
Tudományegyetem Állam-

és Jogtudományi Kar 
Tanácsa 

és a család. 

Nem ezt akartam, nem így 
akartam, szerettem volna még 
élni, de a halál könyörtelen volt, 
el kellett menni. Tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
tisztelték, hogy 

FEHÉR BÉLA 
váratlanul elhunyt. Temetése 
december 15-én, de. 9 órakor 
lesz a bordányi temetőben. 
Gyászmise de. 8 órakor. 

A gyászoló család. 

Soha el nem múló fájdalommal 
tudatjuk, hogy a szeretett férj, 
édesapa, nagyapa, testvér és 
rokon, 

DEMETER FERENC 
a MOL Rt. nyugdíjasa, életének 
58. évében jóságos szíve meg-
szűnt dobogni. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása december 
15-én, 14 órakor lesz a Belvárosi 
temető ravatalozójából. 

Gyászoló felesége és családja. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett apa, élettárs, 
nevelőapa és gyermek, 

FEKETE LÁSZLÓ 
45 éves korában váratlanul el-
hunyt. Végső búcsúztatása de-
cember 17-én, 12 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozó-
jából. 

A gyászoló gyermekei, Attila és 
Marcsi, élettársa Éva és fia 

Csaba, édesapja. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

ÖRDÖGH ISTVÁNNÉ 
Ilovai Irén 

december 10-én elhunyt Teme-
tése december 15-én, 11 órakor 
lesz az ásotthalmi temetőben. 
Előtte gyászmise 10 órakor. 

A gyászoló család, 
t*. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett feleség, édesanya, 
nagymama és dédmama, 

SZŰCS ISTVÁNNÉ 
Biczó Mária 

életének 83. évében elhunyt. 
Temetése december 17-én, 13 
órakor lesz a Dugonics teme-
tőben. 

A gyászoló család. 
H. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, testvér és 
rokon, 

LABAJ ANDRÁS 
ásotthalmi lakos, életének 63. 
évében hosszan tartó, súlyos be-
tegség után elhunyt. Temetése 
december 15-én, 14 órakor lesz 
az ásotthalmi temetőben. 

A gyászoló család. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett nagynénink, 

PLESKÓJÓZSEFNÉ 
Etschberger Magdolna 

életének 98. évében elhunyt. 
Temetése december 16-án, 12 
órakor lesz a Belvárosi temető-
ben. 

Gyászoló rokonai. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett após, nagyapa, 

KÉLITY EMIL 
életének 87. évében hosszan 
tartó betegségben elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 
december 17-én, 13 órakor lesz 
a Belvárosi temetőben. 

Gyászoló menye és unokája. 
>*• 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
özv. SZENTESSY BÉLANÉ 

Kopasz Gizella 
99 éves korában csendben el-
hunyt. Temetése december 17-
én, 15 órakor a Belvárosi teme-
tőben lesz. Lelki üdvéért a 
gyászmise december 20-án, reg-
gel 7,30 órakor lesz a felsővárosi 
templomban. 

A gyászoló Kopasz család. 

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

KOZÁK MÁTENÉ 
hosszú szenvedés után elhunyt. 
Temetése december 14-én, 15 
órakor lesz a Dugonics temető 
ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik szerettünk, 

VÖLGYESI MIHÁLY 
temetésén résztvettek és fáj-
dalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik szeretett sógoromat, 

SZŰCS GÉZÁT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló sógornője. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunk, 

PÁSZTOR IMRÉNÉ 
Karakai Margit 

temetésén megjelentek, rész-
vétükkel, virágaikkal fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 
Í«. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunk, 

özv. LENGYEL BÉLÁNE 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. » 

„A hangod még fülünkbe cseng, 
De szívedben már honol a 
csend." 
Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, jó barátoknak, 
kedves szomszédoknak, munka-
társainknak, az Őt ápoló és 
gyógyító orvosainak, akik fe-
lejthetetlen édesanvánk, 

VARSÁNYI ÍMRENÉ 
Gulyás Anna 

temetésén megjelentek, virá-
gaikkal, részvétnyilvánításaik-
kal gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család, 
t i 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünket, 

özv. DOBÁK ISTVANNÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

Dobák István és családja. 

TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS TELJES K0RÍ! ÜGYINTÉZÉS 
ÉS SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSÉ 

| Temetkezési üzlet: Szeged, Attila u. 11. 
Telefon: 62/311-984. Ügyelet: 489-789 
LEG0LCS0BB, LEGGYORSABB, LEGPONTOSABB! 


