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Az OTP BANK 
Csongrád Megyei Igazgatósága 

(Szeged, Takaréktár u. 7.) 
Értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a betéti kamatok 

változása miatt 

1995. január 31-én (kedden) 
a könyvesbetét-ügyintézés 

14 órától szünetel. 
Rendkívüli esetben 

a Szeged, Aradi vt. téri körzeti fiók, 
ideiglenes körzeti fiók 

(Szeged, Széchenyi tér 3., Tisza Szálló) 
Szeged, rókusi körzeti fiók áll ügyfeleink 

rendelkezésére. 

Egyéb szolgáltatásainkat természetesen a keddi 
nyitvatartási rend szerint vehetik igénybe. 

Megértő türelmüket köszönjük! 

KÜLÖNLEGES 
MÉTERÁRUK BOLHA 

SZBGB) KARASZ U. 15 

Téli vásár! 
1995. január 30-tól 
február 4-ig 

MÉTERÁRUK 
30-40-50%-os 
árengedménnyel. 

I Nyitva tartás: H-P.: 9.30-18 óráig. 
Szo.: 9.30-13 óráig. 

Pályázat 
a Délmagyarországi 

R » £ m Ó C 7 DT Áramszolgáltató Részvénytársaság 
DclílHSZ RT. pályázatot hirdet az rt. központ 

személyzet-
és szervezetfejlesztési 

osztályvezetői 
munkakörének betöltésére 

Az osztályvezető munkáját humánpolitikai igazgató 
közvetlen irányításával végzi, melynek főbb tevékenységi 
területei: 

- A társaság képzési, oktatási rendszerének kialakítása, 
irányítása. 

- Korszerű személyzeti módszerek kidolgozása, 
bevezetése. A társaság szervezeti és működési 
rendszerének folyamatos karbantartása, fejlesztése. 

- A belső kommunikációs fonnák hatékony 
működésének irányítása, koordinálása. 

- A személyzeti információs rendszer kialakításának, 
működtetésének szakmai felügyelete. 

A munkakör betöltésének feltételei: 
- tevékenységgel kapcsolatos magas szintű szakmai 

ismeretek, 
- hasonló területen szerzett-szakmai gyakorlat 

A benyújtandó pályázat tartalmazza: 
- a pályázó rövid szakmai életrajzát, iskolai 

végzettségét, 
- a munkakörrel kapcsolatos néhány oldalas 

elképzelését. 
A munkakör 1995. március l-jétől tölthető be 3 éves 
határozott időtartammal, mely alkalmasság esetén 
meghosszabítható, ill. határozatlan idejűre módosítható. 
A pályázatokat írásban a humánpolitikai igazgató 
titkárságához 1995. február 15-ig kell eljuttatni, melyek 
elbírálásáról a társaság 1995. február 28-ig dönt. 
A betöltendő munkakörrel kapcsolatban az érdeklődők 
részére bővebb információt a humánpolitikai igazgató 
nyújt 

Délmagya rországi A ramszolgálta tó 
Részvénytársaság 

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 
Tel.: (62) 322-805 

A mérnöki kamara 
immáron 6. alkalommal 
megrendezésre kerülő 
hagyományos bálját 
1995. február 18-án, 
18.30 órakor tartja 
a Forrás Szállóban. 

Belépők elővételben 
a recepción kaphatók. 
Minden érdeklődőt 
szeretettel vár a rendezőség 

Irodák bérelhetők 
korlátozott számban 

Deszk, Alkotmány u. 43. 
sz. alatt 

Irányár 300 Ft/nm 
+rezsiköltség. 

Edeklődni az esti órákban, 
Tel.: 371-459 vagy 
371-460, valamint 

napközben 8-16 óra között, 
a helyszínen. 

Diákok, figyelőm! 
A Csiszár Autósiskola 
személygépkocsi-

vezetői tanfolyamot 
indit február 3-án, 
15 órakor a Tömörkény 

gimnáziumban. 
Előadás hétvégeken. 

Részletfizetés! 
Jelentkezéskor a helyszínen az 
induláskor és az Autósiskolánál 
Szeged, Kolozsvári tér 12/B 

Tel.: 325-970. 

Munkatársakat 
keresünk kereskedői 

tevékenységhez, 
teljesítmény szerinti 

bérezéssel. 
Bemutatóval egybekötött 

tájékoztató 1995. január 31., 
este fél 6 órakor 
a Szegedi Vtzmű, 

Tisza Lajos krt. 88. szám 
alatti klubhelyiségében. 

TOTÁLGÁZ 
Társaságunk, a TOTÁL 

multinacionális olajtársaság 
ipari és kereskedelmi tevékenységet folytató 

magyarországi leányvállalata. 
Országos képviseleti hálózatunkhoz 

TERÜLETI KÉPVISELŐ 
munkatársat keresünk 

Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyébe. 

Angolul vagy franciául beszélő, fiatal, mozgékony, 
lehetőleg kereskedelmi gyakorlattal rendelkező, 
műszaki kérdések iránt érdeklődő jelentkezőket 
várunk, akik egy biztos hátteret nyújtó csapat 

tagjaként munkájukat önállóan is képesek 
megszervezni. 

Önnek társaságunk színvonalas jövedelmet, 
folyamatos továbbképzést, 

szolgálati autót biztosít. 

Szakmai önéletrajzát küldje el az alábbi címre: 

TOTÁLGÁZ Kft. 
1115 Budapest, Bártfai u. 54. 

Szögi és Zsa 
Temetkezési Iroda Szeged 
TÖRÖK li. 11/8. TEL.: 314447, H-CS: 8-16-lg, P: 8-15-ig 

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL 
H u l o t t s z á l l l t á s i ü g y e l e t : ( r á d i ó t e l e f o n i 06 -60-3X1-557 : 0 - 2 4 - I G 
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T á j é k o z t a t j u k kedves ügyfele inket , hogy a gyászküzlemcnyek 
kere tes , f ényképes f o r m á b a n is f e l adha tók . 

Bővebb in fo rmác ió t a gyászhí r fe lvételekor k a p h a t n a k 

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy 
dr.WESZELOVSZKY LÁSZLÓ 
január 24-én, életének 67. 
évében váratlanul el-
hunyt. Temetése február 
l-jén 14 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravata-
lozójából. Gyászmiséjét a 
temetés napján, 7.45-kor 
tartjuk a felsővárosi 
templomban. 

A gyászoló család. 

Fájó szivvel tudatjuk, hogy a 
szeretett feleség, édesanya, 
nagymama és rokon, 

NAGYSÁNDORNÉ 
Rusz Rozália 

volt magyarcsanádi lakos, 54 
éves korában elhunyt. Temetése 
január 30-án 15 órakor az új-
szegedi temetőben. 

A gyászoló család. 
Í*. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy férj, édesapa, após, nagy-
apa és dédapa, 

BÖNDE MIHÁLY 
75 éves korában elhunyt. Teme-
tése hétfőn, 30-án 14 órakor kis-
kundorozsmai temető ravata-
lozójából. 

A gyászoló család. 
t*. 

„Áldott kezeddel simogatsz meg, 
anyám. Intő szavad mintha hal-
lanám. Értünk éltél, bennünket 
szerettél. A halál sem szakít el 
tőlünk. Tovább élsz szivünkben. 
Bárhová nézünk, csak Rád emlé-
kezünk." Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy a legdrágább édesanya, a 
szeretett anyós, drága nagyma-
ma, dédmamika, 

özv. BULLÁS IMRÉNÉ 
Szélpál Veronika 

(Aranka néni) 
január 26-án, életének 84. évé-
ben elhunyt. Temetése január 
31-én 13 órakor lesz az alsóvá-
rosi temető kápolnájából. 

A gyászoló család. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
KÁITY ISTVÁN, 

Szőreg, Tulipán u. 8. sz. lakos 80 
éves korában elhunyt Temetése 
1995. január 28-án, szombaton 
14 órakor a szőregi temetőben. 

A gyászoló család. 
M. 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett halottunkat, 

BAZSIK LÁSZLÓT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család. 

A Florin RL igazgatósága, 
dolgozói, részvényesei 
mély megrendüléssel tu-
datják, hogy 

SZÉPKÚTILÁSZLÓ 
logisztikai főosztályvezető, 
a társaság dolgozója, 1995. 
január 26-án rövid, de sú-
lyos betegségben elhunyt. 
Munkatársunk hosszú éve-
ken keresztül volt jogelőd 
szövetkezetünk megbecsült 
vezetőségi tagja, elnök-
helyettese. Az elhunytat 
társaságunk saját halott-
jának tekinti. Temetése 
január 30-án 15 J0 órakor 
lesz a Belvárosi temető ra-
vatalozójából. 

florin RL 
igazgatósága, dolgozói. 

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

SZÉPKÚTILÁSZLÓ 
életének 56. évében türelemmel 
viselt betegség után elhunyt. Te-
metése január 30-án 1530 óra-
kor lesz a Belvárosi temető ra-
vatalozójából. 

A gyászoló család. 
» 

Soha el nem múló fájdalommal 
tudatjuk, hogy szeretett férjem, 
édesapánk és nagyapánk, 

CSÁNYIJÓZSEF 
68 éves korában hirtelen el-
hunyt. Temetése január 31-én 
14 órakor lesz az algyői temető-
ben. 

A gyászoló család. 
H. 

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, ismerő-
söknek, barátoknak, akik 

NACSA JÓZSEFNÉ 
Vér Rozália 

temetésén részt vettek és fájdal-
munkban osztoztak. 

Gyászoló család. 
» 

Ezúton mondunk köszönetet a 
rokonoknak, jó barátoknak, 
volt munkatársaknak, ismerő-
söknek, akik felejthetetlen sze-
rettünk, 

PINTÉR SZILVESZTERNÉ 
Krisztin Magdolna 

temetésén megjelentek, sfrjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
mély gyászunkban velünk 
együtt éreztek. Külön köszö-
netet mondunk háziorvosának 
és a II. belklinika haematológiai 
osztály orvosainak és ápolóinak, 
akik élete meghosszabbításán 
fáradoztak. 

A gyászoló család. 

Az Önkormányzatok Csongrád Megyei Kegyeleti KfL-je 
temetkezés teljes körű szolgáltatását ügyelettel vállalja: 

Szeged-Dorozsmán, tel.: 62/361-039. rádiótelefon: 06-60/382-298 
Rúzsán, tel.: 62/385-197. rádiótelefon: 06-60/382-296, 

Móra ha lom: Kiss Ferenc, Gyep sor 12.. tel.: 06-62/381-301 
Szeged, Szóreg, Tösmagi András, Kisszóló u. 52.. tel.: 62/405-594 

Makó, Verebes u. 2. Tel.: 412-840, 06-60-382-295 

Postaautó Szeged Kft. 
teher- és személygépkocsi-javítás, műszaki 
vizsgára felkészítés, 
karambolos javítás, 
gépkocsimosás, zöldkártya, 
Arai kenőolajok forgalmazása. 

C í m : Szeged, Nyugati iparkörzet, 
Kollégimi u. 6. sz. Telefon: 324-072 


