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„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire
szállt. Hiába keresünk,
könnyes szemünk már soha
nem talál. De tudjuk, hogy a
csillagok közt a legfényesebb Te leszel. Utat mutatsz, mert szívünkben
mindörökké létezel."
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség,
édesanya, testvér és rokon,
ZAKARJÁNOSNÉ
Ács Irén
62 éves korában csendesen
elhunyt. Temetése szeptember 10-én, 14 órakor lesz a
tápéi temetőben.
A gyászoló család

gyászközlemények

„Annyira akartam élni, a betegséget
legyőzni. Búcsúztam volna Tőletek, de
erőm nem engedett. Isten veletek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
SZABÓ ISTVÁN,
a Mol Rt. nyugdíjasa, életének 64. évében elhunyt. Temetése szeptember 9-én,
14 órakor lesz az üllési temető ravatalozójából. Gyászmise 13 órakor.
Gyászoló család

.Lelked, mint a fehér galamb, csendesen
messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes
szemünk már soha nem talál. De tudjuk,
hogy a csillagok közt a legfényesebb Te leszel. Utat mutatsz, mert szívünkben mindörökké létezel."
Fájdalomtól megtölt szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett Édesanya, nagymama és dédike,
KUCSAI ANNA
83 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 10-én, 13 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa,
nagyapa és dédnagyapa,
TÓTHJÓZSEF,
a kendergyár volt művezetője, életének 80. évében váratlanul
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember 10-én, 11
órakor lesz az újszegedi temetőben. Előtte gyászmise, reggel 8
órakor az újszegedi templomban.
Gyászoló felesége, lányai, unokái és dédunokái

„Indulnak már a csörgő víz-erek,
megcsillannak kristályos kicsi tócsák.
Néznéd velem. De hol keresselek?
Elnyelt a fény: az örökkévalóság."

köszönetnyilvánítás

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik tisztelték és szerették, hogy a legdrágább férj, szerető
édesapa, nagyapa és rokon,
dr. ALTORJAY ISTVÁN
gyermeksebész, nyugalmazott egyetemi tanár, életének 78.
évében, türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, 1999. szeptember 4-én csendesen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 1999. szeptember 10-én, délután 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra a Belvárosi temetőben. Lelki üdvéért gyászmisét 1999. szeptember 10-én, délelőtt 11 órakor mutatunk be
a fogadalmi templomban.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett Édesapánk,
HÉGERFERENC
az újszegedi szövőgyár volt
művezetője, életének 82.
évében, türelemmel viselt
betegség után elhunyt. Temetése szeptember 10-én,
13 órakor lesz az újszegedi
temetőben.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, munkatársaknak és jó barátoknak, akik szeretett halottunk,
KRISZTIN GÉZÁNÉ Szilasi Erzsébet
temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, kik szerettünk,
TÓTH JÁNOSNÉ
temetésén megjelentek, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek. Külön köszönetet mondunk háziorvosának áldozatos munkájáért.
Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama,
özv. OTTLIKILLÉSNÉ Varga Mária,
volt kiskundorozsmai lakos, életének 81. évében váratlanul elhunyt. Temetése a kiskundorozsmai temetőben szeptember 13-án,
11 órakor lesz. Előtte gyászmise, 9.30 órakor. Gyászoló család

k Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
|
DEÁK ISTVÁNNÉ
Papp Mária
52. évében hirtelen elhunyt. Temetése szeptember 10-én, 16
órakor lesz a tisztaszigeti temetőben.
A gyászoló család
Tisztelt Hirdetőink!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
LELE ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

Márkaboltok:

Szeged,
Kálvária sgt. 104.
Tat/fax.: 62/444 308

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk,
BÁNFI KÁROLY
80 éves korában elhunyt. Temetése 1999. szeptember 10-én,
11 órakor lesz a belvárosi temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Fal -és padlóburkolólapok egj
típusai 15-25% kedvezménnyel!

- 30.000 Ft feletti vásárlás esetéit
kedvező részletfizetési lehetőség

Részletfizetési
lehetSséggel.
M Á R V Á N Y Kft.. S z a g o d ,
Kálvária sgt. 5 2 .
Tel.: 442-582,
Kistelek, Temető s o r 1.
Tel.: 2 5 9 - 0 5 8 .
30/95-89-667

f

Arany lános u. 8.
Tal /lax.: 63/318-726

Makó,
Lomrstea sgt. 25
TtlVlax.: 62/319-883

BALTEX
KERÁMIA Kft

KERESKEDELMI KÉPVISELŐKET.
Feladata: ú j üzleti l e h e t ő s é g e k e r e d m é n y e s k i é p í t é s e ,
meglévő kapcsolatok továbbfejlesztése.
Megbízható, jó kapcsolatteremtő képességgel,
kereskedelmi
gyakorlattal, jogosítvánnyal és gépkocsival
rendelkező
fiatalok jelentkezését
várjuk maximum 10 éves korig.
Fényképes önéletrajzát címmel é5 telefonszámmal
a következő címre kéljük:

Buda-Plért Kereskedelmi Kft.,
1 1 1 9 Budapest, Tétényi út 106.

NYELVI
SPECIFIKUMOK
a TIT sierveiésében! íS§L
• kezdő szintű intenzív office
english 30 óra, október 5-től
e felsőfokú angol 50óro. szombat

MÁRVÁNYBÓL,
GRÁNITBÓL,
MŰKÓBÖL

Szentes,

Papír-írószer és irodatechnikai cikkek értékesítésével foglalkozó
dinamikus vállalkozás felvételre keres menedzser típusú

%

cf

Zalakerámia

délelőtt, szeptember 25-től
e business english 120óro, október 4-től
• középfokú ELC (volt ICC) (elkészítők
60 órában, szeptember 13-tól.
Beiratkozás:
folyamatosan fél 8—fél 4 között
Szeged, Kárász u. 11.,
fel.: 62-426-733,426-090

KEDVES VÁSÁRLÓNK!
KÖZELEG AKCIÓNK!
Ismét megtartjuk
amföm
a közkedvelt bevásárlónapot,
amikor minden árura
3 0 % engedményt adunk.
Ajánlatunk: Zsolnay, hollóházi
készlet- és díszműáruk, üvegés műanyag termékek.

Amfora Raktárüzlet

Szeged, Kereskedő köz 4.
Tel.: 62-476-702
Nyitva: 8-16-ig
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt és vásárlót!

Gyászközlemény

megrendelésekor kérjük a személyi
bemutatását!

"Szépséghez vezet'

új termékei bevezető áron

Harter Álmosné és családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
SZILASIBÉLÁNÉ
Jámbor Rozália,
életének 52. évében, súlyos
betegségben, 1999. augusztus 28-án elhunyt. Végső
búcsút veszünk Tőle szeptember 14-én, 11 órakor a
battonyai katolikus temetőben.
Gyászoló család

Zalakeramia

igazolvány

Köszönjük!

ACCOUNTANTS
The Company
Szeged Tej is a member of the Gala Hungary Group. The Gala Hungary
Group is one of the leading dairy businesses in Hungary. The group has
an annual turnover of more than 20 biliion forints and employs over five
hundred people.
The Gala Hungary Group is the markét leader in key segments of the dairy markét including fresh and long life milk. The group brands include
Sole and Avonmore and are among the most popular in Hungary.
Last year the group recorded a 40% increase in turnover and is the fastest
expanding dairy business in Hungary.

The Role
In order to support the rapid expansion of the business, the accounting
and management information systems are currently under development.
This has created an opportunity for a financial accounting role. Whose
responsibilities would include the preparation of monthly management
accounts, budgets and forecasts.
The succesful candidate will be required to take an active role in the management ot fhe business. This includes working with other members of
the management team on commercial and operational projects.
The expansion of the business offers the possibility of advancement within the group for the right candidates.

The Candidate
The candidates should posses a recognised accountancy qualification.
Experience gained in a multinational manufacturing environment is desirable. Most importantly candidates must be motivated, committed and
capable of working as part of a team.

The Package

SZEGED/ P O Z S O N Y I IGNÁC U* ( A BÖRTÖN MÖGÖTT)* T E L * :
BÚTORAINKAT

LAPRA

IZERELTEN ÁRUSÍTJUK. •

NYITVA

TARTÁS:

H - P : 9-17.,

62/425-822

szo.t

8 - 1 2 ÓRÁIG

An attractive remuneration package is offered.
If you are interested in the above position, please send your curriculum
vitae to:
Ms Grainne Kyne
Head of Fináncé
Szeged Tej Rt.
6726 Szeged, Budapesti út 6.

