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AKCIÓ! 
Sícipők Rraichle-14 900 Ft, 

síoverall 5900 Ft. 
Síbizi, Síkölcsönző, 

Bocskai u. 11. 
Tel.: 324-505 

S z ö g i é s r F s a . 
T E M E T K E Z É S I S Z O L G Á L A T 
T E M E T É S E K M E G S Z E R V E Z É S E , L E B O N Y O L Í T Á S A 

A Z Ö N I G É N Y E I N E K M E G F E L E L Ő E N 
SZEGED, HAJNÓCZI L. 15. TEL.: 323-766/2, TÖRÖK U. 9/B. TEL.: 315-068, 

í (O I I.ET: 0-24-IG: RADIOTEL.: 06-60-381-557 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 

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

Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak 

• KUKOVECZ N. u. 12. sz. alatt 
garázs kiadó. Érd.: tel.: 432-638, 
délután. 

• ANGLIÁBA, Németországba baby-
sittereket keresünk nyelvismerettel. 
Produkt iroda, Szeged. Telefon: 
62/323-833 (10-12-ig, 14-16-ig) 
62/320-267,17 órától. 

• SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás 
tavalyi áron. Tel.: 474-910, 17-19 
óráig. 

• ZSOMBÓI szeszfőzde lakosság 
részére pálinkabérfőzést vállal. Tel.: 
312-351,7-20 óráig. -

• SÁRGARÉZ kisbútorok, csillárok, 
nagyméretű kaspók érkeztek. „Ott-
hon-Lux" Dózsa u. 4. 

• DISZNÓVÁGÁST, teljes feldol-
gozással vállalok. Érdeklődni: egész 
nap. Tel.: 474-723. 

• RÓKUSI krt.-on, forgalmas helyen, 
garázs bármilyen célra kiadó. Ér-
deklődés esténként: Rókusi krt. 84, 
III/9. (Rudovics). 

• BELSŐ vakolásokat falusiaknak 
vállalok, 75 Ft/nm, segédmunkás 
nélkül. „Azonnal 13 740" jeligére a 
Sajtóházba. 

• BUDAPESTEN vállalom cégek 
képviseletét. Bemutatóterem meg-
oldható. Érd.: az esti órákban. Tel.: 

-944. 

| M U N K A 

• SZEGEDI Ingatlankezelő Vállalat, 
felvételre keres érettségizett munka-
erőt, házkezelői munkakörbe. Je-
lentkezés: Szeged, Csongrádi sgt. 59. 
III.-IV. HK. Király Józsefné HK. 
vezetőnél. Telefon: 485-070. 

• ÖNÁLLÓAN dolgozó épületasz-
talost felveszek. Telefon: 320-077. 

• GYAKORLOTT üzletkötőket ve-
szünk fel papír, írószer és vegyi terü-
leten. Gépkocsi szükséges. Jelent-
kezni lehet: a 487-655-ös telefon-
számon. 

• SZÁMÍTÁSTECHNIKÁBAN jártas 
fiatal műszaki kollégát keresünk 
főállásba. „Február 12 826" jeligére 
a Sajtóházba. 

• BELVÁROSI étterem szakképzett 
szakácsot és konyhalányt keres, 
azonnali belépéssel. Érd.: 321-750, 
312-734-es telefonon. 

• A Szilién sgt.-i Tagiskola gyakor-
lattal rendelkező, gazdasági ügyin-
tézőt keres márc. l-jétől határozatlan 
kinevezéssel. Előny, iskolai gyakor-
lat. Szilién sgt. 12. Tel.: 313-670. 

• A Szilién sgt.-i Tagiskola határozott 
időre, kinevezéssel február l-jétől 
tanttót alkalmazna. Szilléri sgt. 12. 
Tel.: 313-670. 

• HOSSZABB időre, délutáni elfog-
laltsággal. könnyű fizikai munkára, 
jól szituált, leinformálható nyugdíjas 
nők jelentkezését várjuk. Telefon: 
484-640, du. 6 után. 

• ÉVENTE egyszer megjelenő három 
szegedi reklámkiadvány kiadója 
hirdetésszervező munkára jelentke-
zőket keres. Gyakorlattal rendelke-
zők előnyben. Jelentkezhet levélben: 
MÉDIA-M1X Reklámügynökség 
6701 Szeged, Pf.: 780. 

• CSONGRÁD Megyei Közgyűlés 
Vakok Otthona felvételre keres szak-
képzett ápolónőt és takarítónőt. Sze-
ged. Torontál tér 1. Tel.: 434-034. 

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy 
HORVÁTH SÁNDORNÉ 

életének 54. évében tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt 
Temetése 1994. január 13-
án, 14 órakor lesz a Bel-
városi temetőben. 

Gyászoló család. 

A József Attila Tudomány-
egyetem mély fájdalommal tu-
datja, hogy 

dr. ANTALFFY GYÖRGY 
a József Attila Tudományegye-
tem nyugalmazott egyetemi ta-
nára, az állam- és jogtudomány 
doktora, 12 éven át az egyetem 
rektora, több ízben az Állam- és 
Jogtudományi Kar dékánja , 
jeles társadalomtudós és számos 
közéleti tisztség betöltője, hosz-
szan tartó, súlyos betegség után 
1993. december 26-án, 74. élet-
évében elhunyt. A József Attila 
Tudományegyetem a kiváló 
tudóst saját halottjának tekinti. 
Búcsúztatását 1994. január 17-
én, 13 órakor tartjuk a budapes-
ti Szent Gellért-plébánia al-
templomában. Budapest XI., 
Bartók Béla u. 149. Emlékét 
kegyelettel megőrizzük. 

A József Attila 
Tudományegyetem rektora. 

M. 
Fájó szívvel tuda t juk , hogy 
szeretett testvérünk, 

GÁRGYÁN ANDRÁS 
nyug. áll. honvéd százados, éle-
tének 60. évében elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása 
január 14-én, 15 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozó-
jából. 

Gyászoló testvérei, 
Ferenc és János. » 

Fájó szívvel tuda t juk , hogy 
szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama és dédike, 

özv. TAKÁCS ISTVÁNNÉ 
volt Klebelsbergtelepi lakos, 95 
éves korában elhunyt Temetése 
január 14-én, 13 órakor az alsó-
városi temetőben lesz. 

Gyászoló szerettei, 
n. 

Mély fájdalommal tuda t juk , 
hogy a szeretett édesapa, nagy-
apa és dédnagyapa, 

id. KORMOS FERENC 
84 éves korában hosszú betegség 
után elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása január 14-én, 11 
órakor lesz a Belvárosi temető 
ravatalozójából. 

A gyászoló család. » 

Fájdalommal tudat juk, hogy 
szeretett halottunk, 

MÁRKI SZILVESZTER 
volt röszkei lakos, életének 83. 
évében váratlanul elhunyt. Te-
metése 1994. január 11-én, 14,30 
órakor lesz a röszkei temetőben. 

Gyászoló 
Móra Károly és családja. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett feleség, édesanya és 
anyós, 

SZÉLL JÁNOSNÉ 
Szabó Julianna 

atkaszigeti lakos, életének 80. 
évében, türelemmel viselt, sú-
lyos betegség után, 1994. január 
8-án elhunyt. Temetése január 
14-én, 14 órakor lesz az algyői 
temető ravatalozójából. 

A gyászoló család. 
>» 

„Beteg teste elpihent már, de 
lelke még velünk jár. Mert nem 
az hal meg, kit eltemettek, csak 
az, kit elfeledtek." Fájó szívvel 
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
apa, élettárs és nagyapa, 

SZABÓ FERENC 
Deszk, Alkotmány u. 70. sz. 
alatti lakos, 69 éves korában 
elhunyL Temetése január 14-én, 
12 órakor lesz a deszki temető 
ravatalozójából. 

A gyászoló család. 
t i 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa és testvér, 

PETROVICS JÓZSEF 
60 éves korában elhunyt. Teme-
tése január 13-án, 13 órakor lesz 
a Dugonics temető ravatalo-
zójából. 

A gyászoló család. 
a. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa, 
dédapa, testvér és rokon, 

KEREKES JÓZSEF 
kovácsmester, életének 83. évé-
ben elhunyt. Temetése január 
13-án, 11 órakor lesz az üllési 
temetőben. Előtte 10 órakor 
gyászmise. 

A gyászoló család. 

Fájó szívvel értesítünk minden 
kedves ismerőst és barátot, hogy 
férjemet, 

ABLAKA ISTVÁNT 
január 13-án, 12 órakor helyez-
zük örök nyugalomba a Belvá-
rosi temetőben. 

A gyászoló család. 
t i 

Mély fájdalommal tudat juk , 
hogy szerettünk, 

KIS LAJOS 
73 éves korában, súlyos betegség 
után elhunyt. Temetése január 
13-án, 13 órakor lesz az alsóvá-
rosi temetőben. 

Gyászoló felesége 
és a család. 

Fájó szívvel tuda t juk , hogy 
szeretett testvérünk, 

POPOV ISTVÁNNÉ 
Vér Erzsébet 

volt szőregi lakos, 72 éves ko-
rában hosszú, súlyos betegség 
után elhunyt. Temetése január 
12-én, 13 órakor lesz az alsóvá-
rosi temető kápolnájából. 
Gyászolják húga, bátyja, sógora 

és az ifj. Kállai család. 

Mély fájdalommal tuda t juk , 
hogy szerettünk, 

dr. SZABÓ ISTVÁN 
életének 65. évében hosszú szen-
vedés után elhunyt. Temetése 
január 13-án, 15 órakor lesz az 
alsóvárosi temetőben. 

A gyászoló család. 

„Elcsitul a szfv, mely értünk 
dobogott, pihen a kéz, mely 
értünk dolgozott. Számunkra Te 
sosem leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok." Fájó 
szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

TÓTH PÁL 
(növénynemesítő) 85 éves korá-
ban, türelemmel viselt, súlyos 
betegség után elhunyt. Temetése 
január 14-én, 12 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalozó-
jából. 

A gyászoló család. 
í*. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett édesapa és nagyapa, 

CSÓRÉ ANDRAS 
58 éves korában elhunyt. Teme-
tése január 11-én, 14 órakor lesz 
az ásotthalmi temetőben. 

A gyászoló család. 

Fájdalommal búcsúzunk szere-
tett kolléganőnktől, 

SZRENKA GYULÁNÉTÓL 
(Ica óvónénitől). Emlékét szi-
vünkben megőrizzük. 

A Temesvári körúti óvoda 
dolgozói és volt óvodásai. » 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk, 

ODRY LAJOSNÉ 
Vörös Margit 

búcsúztatásán részvétüket nyil-
vánították. 

A gyászoló család. 

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halot-
tunk, 

dr. D.-SZABÓ ÁRPÁDNÉ 
Kis Ildikó 

elhunyta alkalmából részvétüket 
nyilvánították. Hálás szívvel 
köszönjük háziorvosának, dr . 
Rétéi Ágnesnek és a II. belklini-
ka haematológiai osztálya min-
den dolgozójának és kezelőorvo-
soknak áldozatos szakszerű 
munkáját. 

A gyászoló család nevében 
dr. D.-Szabó Árpád. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett édesapánk, 

RÓZSA GERGELY 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal fá jdal-
munkban osztoztak. 

A gyászoló család. 
í*. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunkat, 

KIS JÓZSEFNÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család, 
t*. 

Köszönetet mondunk a testvé-
reknek, rokonoknak, szomszé-
doknak, a KSZV vezetőségének, 
munkatársaknak, mindenkinek, 
aki 

MARTINÉK EDE RUDOLF 
drága szerettünk búcsúztatásán 
résztvettek, sírját a kegyelet vi-
rágaival borították. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

SZABÓJÁNOSNÉ 
(Boba) 

temetésén megjelentek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunkat, 

özv. BORKA BALÁZSNÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család. 
í* 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunk, 

ZÁHONYI FERENC 
búcsúztatásán megjelentek, 
részvétükkel, virágaikkal fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család. 
M. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

HEGEDŰS FERDINÁND 
temetésén résztvettek és osztoz-
tak fájdalmunkban. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

BARNA JÓZSEF 
temetésén résztvettek és mély 
fájdalmunkban osztoztak. Kü-
lön mondunk köszönetet a desz-
ki tüdőkórház orvosainak és 
ápolóinak áldozatos munkáju-
kért. 

Gyászoló családja. 

I SZEREZZEN örömet gyermekének! 
A Jurassic Park „élő" dinoszauntsz-
kiállítás megtekintése Budapesten a 
Koffer Utazási Iroda szervezésében. 
Autóbusz + belépő 950 Ft. Tel.: 
314-374. 

I BÜFÉBE, vendéglőbe, vagy keres-
kedelembe gyakorlattal munkát ke-
resek. Tel.: 471-422. 

Fiatalok! 
Szerettek sokat beszélni 

és bulizni? 
Szeretnétek ezzel 

sok pénzt keresni? 
Jelentkezz nálunk! 
Telefon: 314-945 

ARZUHANAS 
A GODA GÁZNÁL! 

Vesta 2 
Vesta 2A 
Vesta 3 
Vesta 3A 
Vesta 4A 
Vesta 4 
Vesta kombi 

17 900 
19 400 
24 800 
27 900 
31 600 

39 400 

17 800 Ft 
18 900 Ft 
21 980 Ft 
23 880 Ft 
26 900 Ft 
25 500 Ft 
37 900 Ft 

VISZONTELADÓKNAK 
TOVÁBBI KEDVEZMÉNY! 

Lidicei tér (21Y busz). 
Tel: 330-859. 

K Ö Z L E M É N Y 

Megalakulástól 
megszűnésig teljes körű 

ügyintézés 
K Ö N Y V E L É S 

adótanácsadás 
KLER KFT. 
6721 Szeged, 

Bocskai u. 8/B, fszt. 4. 
Tel.: 62/485-185/38 m. 

Sertéshúsok diszkontáron 
a dorozsmai húsfeldolgozó 

húsboltjában 

Lehúzott és bőrös félsertések 
viszonteladóknak is! 

Dorozsmai Húsker Kft. Széksósi út 
Telefon: 361 -204 
Nyitva: K-P.: 7—15-ig, szo.: 7—12-ig. 

SZÍNES, LENDÜLETES DIVAT, 
MINDEN KOROSZTÁLYNAK! 
Nyitva tartás: 

I H-p. : 10-18 óráig, szo.: 9-13 óráig. 

| Szeged, Kárász u. 16. 

TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS TELJES K0RŰ ÜGYINTÉZÉS 
ÉS SÍRKÖVEK KÉSZÍTÉSÉ 

T e m e t k e z é s i üz le t : Szeged , At t i l a u . 11. 
T e l e f o n : 62 /311-984. Ügye le t : 489-789 

LEG0LCS0BB, LEGGYORSABB, LEGPONTOSABB! 

A TAJTAVILL vállalkozás, mint kivitelező, 

felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy Szeged városban és környékén 
1994. január 12-én, 10 órától világítást 
szerel a következő terület telefonfülkéibe: 

Szegeden 
a Dorozsmai úton, 
a Szentháromság útján, 
a Bakai úton, a Moszkvai krt.-on, 
a Csillag téren, 
Szatymazon a temető parkolójában, 
a kiskerteknél, az ABC előtt, 
Jánosszálláson a Gulyás-tanya előtt, 
Balástyán a Lenin téren, a Posta előtt. 

Mivel a fenti időponttól a fülkék feszültség 
alá lesznek helyezve, az illetéktelen 
beavatkozás balesetet okozhat! 

A svájci Ciba-Geigy gyógyszergyár 
magyarországi leányvállalata ] 

Csongrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
területére 

orvoslátogatói munkakör | 
betöltésére pályázatot hirdet. 

Feltételeink: - gyógyszerész vagy orvosi végzettség 
- 23 -30 év közötti életkor - angol nyelvtudás - jogosítvány 

Amit nyújtunk: - vonzó fizetés - nyugati szolgálati gépkocsi 
- folyamatos szakmai továbbképzés. 

Ha Ön ambiciózus, jó fellépésű és kiváló kommunikációs készségű 
gyógyszerész vagy orvos, akkor fényképes angol és magyar nyelvű 
önéletrajzát az alábbi címre várjuk: 

CIBA Hungária Kft. értékesítési osztály, Jánoska Zsolt 
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 83. Tel.: 06/60/320-577 


