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tanfolyam üzlethelyiség 

O JÓGATANFOLYAM indul Sze-
geden, hétfőnként, 18 órától a Ju-
hász Gy. Múv. Központban. Érd.: 
422-368. 12 hét/3600 Ft. 
O KERESKEDŐ-boltvezetó (OKJ) 
tanfolyam indul az Unicomis Stúdió-
nál. Munkanélküliek a mkp. támoga-
tását igényelhetik. Tel.: 62/481-928, 
Szeged, Gogol 22. 
O ETKA-Jóga rendszeres foglalko-
zások, h: 6-8 óra, cs: fél 6-fél 8, pé. 
5-7-ig, április 24-25. Intenzív tan-
folyam. Erd.: 431-178. 

vállalkozás 

O BELVÁROSI, jól bevezetett, 
exkluzív, 70 nm-es üzlethelyiség 
bérbeadó. Érd.: 30/943-7065. 
O GOGOL utcai, 26 nm-es helyiség 
bérleti joga átadó. Tompái K. u. 4. 
sz. alatti nagy raktár + udvar kiadó. 
06-30-9959-291. 
O KISKUNHALASON, frekventált 
helyen eladó nagy ingatlan, rajta 
180 nm-es üzletházzal. Érd.: 
77/422-105, 18 óra után. 
O SZEGEDEN üzlethelyiség bérleti 
joga átadó. Érd.: 62/468-462, 06-
20-9219-762. 

Í1 társkeresés 

egyéb urat koros 

O A CSANÁDPALOTAI benzin-
kút tulajdonjoga eladó. Érd.: 
62/212-942,30/9-652-177. 

O KÖZÉPKORÚ hölgy keresi ma-
gas, művelt társát. „Karát 3600 „jel-
igére a Sajtóházba. 

IGÉNYES NYOMDAI fiO / I O A ( I I Q 
SZOLGÁLTATÁS: 0 / 6 ÜM JL 

Nagykereskedelmi részvénytársaság 
szegedi vagy hódmezővásárhely i 

te lephelyű 

fuvarozó vállalkozókat 
keres. 

Feltételek: 
- 0,5-1,5 t hasznos teherbírású, zárt 

gépjármű 
- előnyt jelent a több hasonló zárt gépjármű 
- rádiótelefon 
- nagyon fontos a gyakorlat. 

Fuvarfeladat: naponta történő hajnali 
szállítás, áruterítés. 
A jelentkezésnél kérjük megadni a gépjármű 
típusát, évjáratát, referenciákat, valamint a 
fuvarozásra vonatkozó tarifát. 
Válaszokat „Szállítás 3548" jeligére 
április 20-ig kérjük a Sajtóházba küldeni 

Pályázati felhívás 
Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 

pályázatot hirdet 
a Szegedi Ifjúsági Ház Kht. 

ü g y v e z e t < 5 i i g a z g a t ó i 
ál lásának betöl tésére . 

1. Az igazgatói megbízatás 1999. július 1. 
napjától 2002. június 30. napjáig terjedő, 
határozott időre szól. 
2. Pályázati feltételek: 
- humán felsőfokú diploma (lehetőleg egyetemi 

végzettség) 
- a kulturális szakterületen eltöltött gyakorlat 
- kulturális vállalkozási tapasztalat 
- büntetlen előélet 
- idegen nyelv ismerete előnyt jelent. 
3. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- szakmai önéletrajzot (a pályázó pontos személyi 

adataival) 
- a Szegedi Ifjúsági Ház Kht.-vel kapcsolatos 

szakmai, fejlesztési elképzeléseket 
- a társaság vezetésére és egyes szakterületeire 

vonatkozó programot. 
4. A pályázathoz csatolandó: 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- az iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) 

másolata 
- bérigény megjelölése 
- üzleti és marketingterv. 
5. A pályázatról a kulturális és közművelődési bi-
zottság javaslata alapján Szeged Megyei Jogú Vá-
ros Közgyűlése dönt. 
6. A jelentkezők Szeged Megyei Jogú Város pol-
gármesterének címezve nyújthatják be pályázatu-
kat (6745 Szeged, Széchenyi tér 10.), 3 példány-
ban. 
7. A pályázat elbírálásának határideje: Szeged Me-
gyei Jogú Város 1999 júniusi közgyűlése. 
8. A pályázat iránt érdeklődők részletesebb felvilá-
gos í tás t a po lgá rmes te r i h ivata l ku l turá l i s , 
közművelődési és sportirodán kaphatják meg. 

A p á l y á z a t b e n y ú j t á s á n a k határ ideje : 1999. ápril is 30. 

gyászközlemények 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközlemény megrendelésekor kér jük 

a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük! 

„Szívedben nem volt más, csak jóság és 
szeretet, 
Szorgalom és munka volt egész életed." 
Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk, 

NAGYPÁL ISTVÁNNÉ 
Kónya Ilona 

halálának egyéves évfordulójára. 
Zoltán, István, Zsuzsanna, Gyöngyi, 

Szilvia, Vivien, Tamás, Szabolcs 

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szá-
munkra Te sosem leszel halott, örökké 
élni fogsz, mint a csillagok." 
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, 
hogy 

KOVÁCS GYÖRGY, 
Deszk, Kossuth u. 43. sz. alatti lakos, tü-
relemmel viselt súlyos betegségben, 

1999. április 10-én, 53 éves korában szíve örökre megszűnt do-
bogni. Temetése 1999. április 19-én, 11 órakor lesz a deszki új 
temetőben. 

Gyászoló család 

S "Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
I pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Szá-

munkra Te sosem leszel halott, örökké 
K élni fogsz, mint a csillagok." 
W Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édes-

anyám, nagymamánk, testvér és rokon, 
TÓTH KÁLMÁNNÉ 

Szabó Mária, 
életének 61. évében rövid, súlyos szen-

vedés után elhunyt. Temetése április 19-én, 11 órakor lesz az 
alsóvárosi temető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

MIHALIK FERENC, 
nyug. áll. honvéd alezredes, 
70 éves korában váratlanul 
elhunyt. Búcsúztatása ápri-
lis 20-án, 12 órakor lesz a 
Belvárosi temető ravatalo-
zójából. 

A gyászoló 
család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

BÁLINT JÓZSEF 
49 éves korában váratlanul 
elhunyt. Kívánságára szűk 
családi körben helyeztük 
örök nyugalomba. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett Édesanyánk, 

VETRÓ ISTVÁNNÉ, 
Balástya, Táncsics u. 28. sz. 
alatti lakos, életének 79. 
évében meghalt. Temetése 
április 19-én, 16 órakor lesz 
a balástyai temetőben. 

Gyászoló gyermekei 

„A Te szíved nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, a szenvedést 
szeretteid érzik. Segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed 
mindig érezzük, könnyes szemünkkel sírodat nézzük." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

MONOSTORI LAJOS, 
életének 50. évében elhunyt. Temetése április 19-én, 11 órakor 
lesz a bordányi temetőben. 

A gyászoló testvérei 

Jr X 
MÁRVÁNYBÓL, GRÁNITBÓL. MŰKÓBŐL 

R é s z l e t f i z e t é s i l e h e t ő s é g g e l . 
MÁRVÁNY Kft., Szeged. Kálvária sgt. 52. Tel.: 442-582 , 

^ Kistelek. Temető ser 1. Tel.: 259-058 . 3 0 / 9 5 89 -667 y * 

S í r e m l e k e k 
Áprilisban árengedménnyel megrendelhetők 

Csongrád megye egész területére. 

M fOJMVJ MONUMENTA Kőfaragó BT. 

MŰM N f B ^ e f ^ ú & ^ l 

SZEGED, BAKAY NÁNDOR U. 29. 

CSŐ és VAS 
PVC-, vas- és horganyzott csövek, v a s á r u k , 

ZÁRTSZELVÉNYEK MÉRETRE VÁGVA ISI 
H á z h o z szállítást vál la lunk 

Nyitva: h.-p.: 7.30-16.30-ig, szo.: 7.30-12-ig. 
T e l . / f a x : 6 2 / 4 2 5 - 1 6 6 . 

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

KERESZTESI 
GYÖRGY, 

a MÁV nyugdíjasa, 80 éves 
korában elhunyt. Temetése 
április 21-én, 13 órakor lesz 
az alsóvárosi temető ravata-
lozójából. Gyászmise aznap 
12 órakor az alsóvárosi te-
metőben. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagyma-
ma, dédike, anyós, élettárs, 

VASS PÉTERNÉ 
Wéber Margit 

87 éves korában elhunyt. Kívánságára hamvaitól 1999. április 
20-án, 11 órakor veszünk végső búcsút a Belvárosi temető ke-
gyeletparkjában. Csak egy-egy szál virágot kérünk. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága jó testvérünk, 
SZABÓ LAJOSNÉ 

Szűcs Julianna, 
volt cipő nagykereskedelmi váll. nyugdíjasa, 75 éves korában 
váratlanul elhunyt, Temetése április 21-én, 15 órakor lesz a 
Belvárosi temetőben. 

Gyászoló testvérei és rokonai 

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

GÁRDIÁN ISTVÁN, 
Gyálarét, Miklós u. 45. sz. 
alatti lakos, 65 éves korában 
váratlanul elhunyt. Temeté-
se 1999. április 21-én, du. 
14 órakor lesz a gyálaréü te-
metőben. 

Gyászoló 
család 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szerető férj, édesapa és nagy-
apa, 

TOMBÁCZ IMRE 
életének 73. évében autóbalesetben elhunyt. Gyászmise 1999. 
április 21-én, 14 órakor az újtemplomban. Temetése 1999. ápri-
lis 21-én, 15 órakor a domaszéki temetőben. 

A gyászoló család 

. j t Fájó szívvel tudat-
1 juk, hogy szerettünk, 

SZILÁGYI ERNŐ, 
64 éves korában váratlanul 
elhunyt. Temetése április 
20-án, 11 órakor lesz a 
zsombói temetőben. Gyász-
mise 10 órakor. 
Minden külön értesítés he-
lyett. 

Gyászoló család 

köszönetnyi lvánítás 

Ezúton mondunk köszönetet minden kedves rokonnak, is-
merősnek és munkatársnak, akik felejthetetlen halottunk, 

KISMARTON FERENCNÉ 
Borbola Eszter, 

volt ópusztaszeri lakos temetésén megjelentek, mély fájdal-
munkban osztoztak. 

Gyászoló család 

t 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, 

özv. SZÉLPÁL IMRÉNÉ 
temetésén megjelentek és virágaikkal mély fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet 
házorvosának és a gondozási központ dolgozóinak ál-
dozatos munkájukért. 

Gyászoló család, Mórahalom, Domaszék 

Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, a hódmezővásárhelyi Rákóczi Szövetkezet 
dolgozóinak, akik drága szerettünk, 

SZÉKESI FERENCNÉ 
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal, együttérzé-
sükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

r 
Köszönetet mon-
dunk mindazoknak, 
akik szeretett halot-

tunkat, 
özv. BÓKA ANTALNÉT 

utolsó útjára elkísérték. 
Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett ha-
lottunkat, 

TÓTH 
JÓZSEFET 

utolsó útjára elkísérték. 
A gyászoló család 

£zo0f 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 

C s o n g r á d Meg.vei K E G Y E L E T I K f t . 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÜGYELETTEL: 

OTP-HITEI.LF.HF.TŐSÉC. TESTAMENTUM BIZTOSÍTÁS! 
Dorozsma, SzékMSsi ót. 6. 461-039,0660/382-298 • Rúzsa, HalíWr u 2.285-197,0660-382-296 
Makó belvárosi Pálma virágbolt. Megyeház u. 1. Tel./fax: 211 --347. • Makó. Telep: Verebes 
u. 2., 212-840,06-60-382-297. • Mórahalom, Gyep sor 12., 281-301,0660/611-732 
Ásotthalom, Bóké u. 15.06/60/496778, 291-058. • Szóreg. Kisszólő u 52., 405-594 

Nem kell Budapestre utazni! 
Garázskapuk, ipari kapu, nyitómotorok 
és egyedi kertkapuk megrendelhetőek Szegeden, 

a Dorozsmai és Fonógyári út sarkán, 
a New England Door Mintateremben 

ma 9-17 és holnap, szombaton, 9-14 óra között. 
Construma akciós 
kedvezmények! 

TeL: 62-458-120. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

BALÁZS ALBERTNÉ 
Újvári Ella, 

volt battonyai lakos, életé-
nek 81. évében elhunyt. Te-
metése április 19-én, 11 óra-
kor lesz a battonyai római 
katolikus temetőben. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünket, 

GÁBOR LAJOST 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünket, 
KÁLMÁN FERENCNÉT 

utolsó útjára elkísérték. 
A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünket, 

SZEKERES ANTALT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, az idegosz-
tály orvosának, nővéreinek 
és dolgozóinak, akik 

SEBŐK FERENC 
gyógyításán fáradoztak és 
utolsó útjára elkísérték. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünket, 

SEBESSIJÁNOSNÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 

Német tulajdonú, 
országos optikai hálózat 
pályázatot hirdet 

szolnoki optikai szaloniában 

szemész 
szakorvosi 

feladatok ellátására. 
Amennyiben Ön szemészorvosi 

szakvizsgával rendelkezik 
(kontaktológusi vizsgával 
rendelkezők előnyben), 

és szeretne a legkorszerűbb 
műszerezettséggel felszerelt, 

kényelmes munkakörülmények 
között dolgozni egy lelkes 

csapat tagjaként, úgy kérjük, 
hogy jelentkezését rövid 
önéletrajzzal juttassa 

el az alábbi címre 
1999. április 28-lg: 

OPTIREX Kft. 
1149 Budapest, Várna u. 12-14. 

Tel.: 383-8627 


