
SZOMBAT, 1 9 9 9 . FEBR. 2 0 . HIRDETÉS 13 

Hirdető partnereink 
figyelmébe 

U M ajánljuk 
február 25-én 

megjelenő 

ELETMOD 
mellékletünket. 

A következő témakörökben várjuk ügyfeleink 
jelentkezését: 

- kondicionálás, fitness, gyógytermékek, 
természetes gyógymódok, tavaszi divat 

- szépségápolás. 
Bővebb felvilágosítás a 420-819-es telefonon. 

tdeato, 

% 
V ' CSJSXEr r í Westel Westel 

éjszaka hétvége 

iom 

Világszínvonalú mobilszolgáttatások és készülékek egyre kedvezőbb áron. 

Mit jelent mindez a mi oldalunkról? A minőséget, az innovációt, 

a csapatmunkát. Csaknem hatszázezer előfizető bizalmát. 

Mit jelent Önnek? A sikeres Kapcsolat tehetőségét az Qzteti és 

a magánéletben egyaránt. És persze jobbnál jobb ajánlatokat. Ime! 

Egy Alcatel mobiltelefon most mindössze nettó ó 400 Ft**, bruttó 8 000 R 

A készülék árában már az előfizetés is benne van. Ahogy további kedvező 

ajánlatainkban is. Ráadásul a Westel 900 hálózatán betol a hét minden 

napján este 10-től reggel ó-ig mindössze nettó 10 Ft. de hétvégén és 

ünnepnap reggel ó-tól este 10 óráig is csak nettó 20 R a mobil percdíj. 

További kedvezményes mobilajánlatok: 

* A ktaQtéiufc ck WMM 900 U 
- ÚíVMUfCOU TovAbbi MtéMUt u feUUUMn. amig . KésrtM Urt. InhnrUdó: 265-92-10. 06-301930-30-30 <vr 184 te WmM 900 hálóalán Műt ingymMn 6M hflpV/www.wMWraUiu 
Kéf6rfr» 0zttk6ttn6 háifwz migy (06-3(V930-30-30t! 
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A KAPCSOLAT 

A Weste l 900 halézatan beiül. .. . 
- A Domine ditizabas eltol eltérő! 

ALCATEL MAX/SL* vagy ALCATEL CLUBUL* ERICSSON GH628/SL* NOKIA 511Q/SL* ERICSSON GF768/SL* NOKIA Í11Q/SL" +kártya +kirtya -t-kártya -Hártya +kártya 
6400Ft" 6400Ft" 15200Ft" 19200R" 39600Ft" 
bruttó 8 OOO R bruttó 8 OOO R bruttó 19 OOO R bruttó 24 000 R bruttó 49 500 R 

WESTEL 900 mintabolt: 
Szeged, Feketesas u. 25. Tel.: 30/9344-900, 62/421-575 
Kérésére üzletkötőnk felkeresi Önt! 
Tel.: 30/9304-950 és 30/9305-330 

DUNAFERR 

Épületgépészeti Áruház 

D-EG Thermo-Star Kft. 
A K C I Ó A FŰTÉSI S Z E Z O N B A N ! 

Dunaferr Lux-N radiátorok 
1 0 % engedménnyel ! 

Junkers, Saunier, Duval, Ferroli, Termo öv, 
FEG kazánok és vízmelegítők 5-15% engedménnyel. 

Vaillant gázkészülékek katalógusár -10% kedvezmény! 
MAG 275 Vaillant vízmelegítő -20% 

Junkers Novatlierm 20 kW kombi gázkazán 

160 750 Ft helyett 136 600 Ft 

Junkers W275 vízmelegítő 46 375 Ft helyett 36 600 Ft 

Szilárd tüzelésé kazánok 10% kedvezménnyel! 
Egyéb fűtési elemek (Herz szelep, padlófűtéscsövek, vízvezetékek, 

FEG konvektorok, Isea elektromos vízmelegítők síb.) 
is kedvező áron kaphatók. 

Részletfizetési lehetőség komplelt fűtési rendszerre. 
A régió legteljesebb nagykereskedelmi választéka. 

Szeged, Kálvária sgf. 48. 
Tel.: 62-44-44-88, 44-44-87. Fax: 62-442-899. Nyitva: H-P.: 8-17-ig. 

Pályáza t i felhívás! 

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) 

az Ásotthalom, Honvéd u. 4. sz. alatti strandfürdőt bérbe 
kívánja adni, 4 éves időtartamra, esetleg értékesíti. 

A strandfürdőre vonatkozó adatokat a pályázati csomag 
tartalmazza, mely 5000forint pályázati díj ellenében vehető át 
a polgármesteri hivatal gazdálkodásánál. Vízi István 
gondnoksági csoportvezetőnél. 
A pályázati díj befizetése is itt történik, a pénztárban. 

A pályázat benyújtásának határideje és helye: 1999. március 5. 
Polgármesteri hivatal 

Ásotthalom, Szabadság tér 1. 
Határidőn túl érkezett pályázatot nem fogadunk el. 

A pályázat benyújtásának módja: kizárólag zárt borítékban, 
a jelentkezési lap és mellékletei becsatolásával. 

További felvilágosítást Vízi István csoportvezetőtől lehet kérni, 
valamint a helyszín megtekintését is vele kell egyeztetni. 
Telefon: 62-291-521/115 

A pályázatokról a képviselő-testület 1999. március 18-án, 
zárt ülésen dönt. 
Ezt követően 8 napon belül értesíti a nyertes pályázót. 

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa. 

fiaycayfe GYERMEKORVOSI KÖZPONT 
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 109., 
tel.: 499-755, 499-766. 

hétfő: 14-17 óráig 
kedd: 8-11 óráig 
szerda: 15-17 óráig 
csütörtök: 8-11 óráig 

Dr. Katona Márta, kardiológia (szívbetegségek) kedd: 17-19 óráig 
Dr. Martonyi Erzsébet, általános gyermekgyógyászat hétfő: 15-1 ó óráig 

(éjszakai bevizelési problémák, vesebetegségek, túlsúlyos gyermekek problémái) 
Dr. Szabó Ágnes, pulmonológia szerda: 16-18 óráig 

(allergiás eredetű alsó és felső légúti betegségek, péntek: 16-18 óráig 
allergiatesztek, krónikus légúti megbetegedések) 

Dr. Kovács Marianna, ultrahangvizsgálatok 
(csípő, agy, hasi szervek, pajzsmirigyvizsgálat, 
vesefejlődési rendellenességek kiszűrése, 
refluxvizsgálatok) 

A fenti idopontokon kívül még időpont-egyeztetéssel 
Dr . B é r é n y i Imre, fül-orr-gégészet kedd: 17-18 óráig 

péntek: 17-18 óráig 
hétfő: 17-18 óráig 
szerda: 17-18 óráig 
kedd: 9-10 óráig 
csütörtök: 17-18 óráig 
kedd: 15-18 óráig 
szerda: 10-11 óráig 
csütörtök: 15-18 óráig 

1999. január 1-jétSI rendelőnkben LABORATÓRIUM IS MŰKÖDIK, 
az alább megadott időpontokban: kedd, csütörtök, péntek: 8-11 óráig. 

Nyitva tartás: délelőtt: 8-12 óráig, délután: 14-19 óráig 

Dr. Kise Fekete Beáta, fül-orr-gégészet 

bőrgyógyászat 
sebészet 
fogászat Dr. Órdóg András, 

Az óceán szépsége 
Ö n f ü r d ő s z o b á j á b a n ! 

FÜRDÖSZOBABÚTOROK: 
k á d a k , c s a p t e l e p e k , 

h y d r o m a s s z á z s k á d a k , s z a n i t e r á r u k , 
v í zme leg í tők , k a z á n o k , 

víz- é s fű t é s sze re l é s i s e g é d a n y a g o k 
k e d v e z ő á r o n . 

TERVEZÉS, INGYENES SZAKTANÁCSADÁS. 
Fürdőszoba-felszerelés és 

Épületgépészeti Szakáruház 
Szeged, Bakay N. u. 52. 

Tel.: 62/471-268 

TAVASZ A Z(S)EPPELINNEL! 
Szeged, Kígyó u. 4. Tel.: 426-084,329-567 N 
Prága-Kariovy Vary busszal, reggelivel 

mán:. 12-15., ápr. 7-10. 27 900 Ft 
Párízs-Euro-Disneylanddel busszal, reggelivel 

márc. 27-ápr. 1. 51 000 Ft 
Firenze, Lucca, Pisa, Padova busszal, félpanzióval 

ápr. 27,-máj. 2. 45 000 Ft 
Olasz körút - Capri busszal, félpanzióval 

máj. 24-31. 76 500 Ft 
Húsvét KALOTASZEGEN busszal, félpanzióval 

ápr. 2-5. 23 900 Ft 
Tavaszi akció RÓMÁBAN! busszal, bungalow-ban 

márc. 27-ápr. 1. 36 900 Ft 
Tavaszi akció CIPRUSON! repülővel, apartmanokban 

márc. 11-17. 79 000 Ft 

Csongrád Megyei 
K E G Y E L E T I K f t . 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS 
ÜGYELETTEL: 

OTP-HITELLEHETŐSÉG, 
TESTAMENTUM BIZTOSÍTÁS! 

Dorozsma, Széksósi út. 6. 
4ó 1-039, 0660/382-298. 

Rúzsa. Határőr u. 2.285-197. 06-60-382-296. 
Makó belvárosi Pálma virágbolt. 

Megyeház u. I. TelTfax: 211 -347. 
Makó, Telep: Verebes u. 2., 

212-840,06-60-382-297. 
Mórahalom, Gyep sor 12., 
_ 281-301,06-60/611-732. 

Ásotthalom, Bóké u. 15. 
06/60/496-778,291-058. 

Szóreg, Kisszóló u. 52.. 405-594 

gyászközlemények 

Fájó szívvel tudatjuk, mind-
azokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 
özv. ALEXIN FERENCNÉ 

Vörös Ilona 
életének 89. évében csend-
ben elhunyt. Temetése feb-
ruár 24-én, 13 órakor lesz a 
Dugonics temető ravatalo-
zójából. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 
ANDROVICS SÁNDOR 

50 éves korában hirtelen el-
hunyt. Temetése február 23-
án, 14 órakor lesz a Belváro-
si temető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

KISS JÁNOSNÉ 
Csorba Mária 

94 éves korában csendesen 
elhunyt. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása február 23-án, 
11 órakor lesz a Dugonics 
temető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

BOLDIS LÁSZLÓNÉ 
Varga Zsófia 

84 éves korában rövid be-
tegség után váratlanul el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása február 24-én, 15 
órakor lesz a Belváros te-
mető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett Édesanyánk, 
nagymama, dédike, 
POKORNYIVIKTORNÉ 

Zsótér Mária 
89 éves korában rövid szen-
vedés után elhunyt. Temeté-
se február 22-én, 12 órakor 
lesz a Belvárosi temető ra-
vatalozójából. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
APRÓ ISTVÁN 

volt rövidáru-kereskedő, 
életének 67. évében váratla-
nul elhunyt. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása február 
23-án, 13 órakor lesz a Bel-
városi temető ravatalozójá-
ból. Gyászmise reggel 9 
órakor a rókusi templom-
ban. 

A gyászoló család 

Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy a szeretett férj és ro-
kon, 

KENDERESI ISTVÁN 
91 éves korában váratlanul 
elhunyt. Temetése február 
23-án, 15 órakor lesz az új-
szegedi temető ravatalozójá-
ból. Gyászmise reggel 7 
órakor a rókusi templomba. 

Gyászoló felesége 
és a rokonság 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
BITE JÓZSEF 

MAV-nyugdíjas 76 éves ko-
rában elhunyt. Temetése 
február 24-én, 13 órakor 
lesz az alsóvárosi temető ra-
vatalozójából. 

Gyászoló családja 
és gondozói 

,.Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely ér-
tünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni 
fogsz mint a csillagok." 
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy drága jó édesapánk, élettárs, nagypapa, szeretett 
após, a legjobb testvér, 

BOTTYÁN ANTAL 
február 15-én, életének 61. évében örökre itthagyott bennünket. 
Kívánságára szűk családi körben csendben eltemettük február 
20-án. 

A gyászoló család 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy drága szerettünk, 
GOMBOS ISTVÁNNÉ 
Ábrahám Nagyi Piroska 

67 éves korában csendben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása február 24-én, 11 órakor lesz az alsóvárosi temető ravatalo-
zójából, szentmise a temetés időpontjában a ravatalozónál. 

Gyászoló családja 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett félj, édesapa, tata, 
após és rokon, 

FEHÉR LÁSZLÓ 
életének 83 évében rövid betegség után hirtelen elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása és temetése február 24-én, 13 órakor 
lesz az újszegedi temetőben. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

SZABÓ JÓZSEF 
62 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása február 22-én, 11 óra-
kor lesz a kiskundorozsmai 
temető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

SZABÓ JÓZSEF 
62 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása február 22-én, 11 óra-
kor lesz a kiskundorozsmai 
temető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

TAKÁCS ISTVÁN 
emlékére. Könnyes a sze-
mem, ha rád emlékezem, 
mert 3 éve nem vagy közöt-
tünk. 

Felesége, fiai, menye, 
unokái, Szatymaz 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

SZABÓ JÓZSEF 
62 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása február 22-én, 11 óra-
kor lesz a kiskundorozsmai 
temető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, édes-
apa, nagyapa, 

CSENKE LÁSZLÓ 
életének 74. évében 1999. 
február 4-én elhunyt. Kíván-
sága szerint családi körben 
temetjük el. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett édesapa, 
após, nagyapa, dédapa és 
rokon, 

LAKATOS BÉLA 
életének 87. évében elhunyt. 
Temetése február 24-én, 12 
órakor lesz a Belvárosi te-
mető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik felejthetetlen 
szerettünket, 
TAKÁCS SÁNDORNÉT 

utolsó útjára elkísérték, vi-
rágaikkal fájdalmunkat eny-
hítették. 

Gyászoló szerettei 

Ezúton mondunk köszönetet 
azoknak, akik felejthetetlen 
halottunk, 

GOMBOS ISTVÁNNÉ 
Jenei Julianna 

temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

VÉGHNÉ 
MIHÁLY JUDIT 

temetésén megjelentek. 
Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

STRICZ LÁSZLÓNÉ 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünket, 
TEMESVÁRI MIHÁLYT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 

I Köszönetet mon-
^ j dunk mindazoknak, 

-I akik szerettünk, 
ifj. ÚJVÁRI MIHÁLY 

temetésén megjelentek, fáj-
dalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, a rokonoknak, 
szomszédoknak, akik felejt-
hetetlen halottunk, 

CSEKE LAJOSNÉ 
temetésén részt vettek, fáj-
dalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősök-
nek, akik felejthetetlen ha-
lottunk, 

PALOTÁS IMRÉNÉ 
temetésén részt vettek, fáj-
dalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
szeretett halottunkat, 

SÁNTA JÁNOSNÉT 
utolsó útjára elkísérték, 
részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Á gyászoló család 

Szogt es Zsa Temetkezési Iroda Szeged 
Török u. 11/B. Tel.: 425-847, H-Cs: 8-16-ig, P: 8-15-ig 

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL 
OTP-HITELLEHETŐSÉG 

Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: 0-24-ig 

Hálás szívvel mondok kö-
szönetet minden rokonnak, 
ismerősöknek és a munka-
katársaimnak, akik szeretett 
férjem, 

GERA PÁL 
búcsúztatásán megjelentek 
sírjára köszörűt és virágot 
helyeztek. 

Gyászoló felesége 

V é g k i á r u s í t á s 

-50% 
GO-SEXY 

CIPŐBOLT 
Tisza Lajos Itrt. 85. 
Mikszáth K. ti." 17. 

február 28- ig . 

http://www.wMWraUiu

