
10 HIRDETÉS 

gyászközlemények 

Feledhetetlen Édesanyánk, Nagyma-
mánk, Dédmamánk, 

özv. KOSZORÚS ISTVÁNNÉ 
Krajkó Irén 

jóságos szíve, életének 87. évében 
megszűnt dobogni. Munkában megfáradt 
teste hamvasztás után a Belvárosi te-
metőben, 1999. december 29-én, délután 
2 órakor tér örök nyugalomra. Emléke 
szívünkben örökké él. 

Gyászoló család 

„Még fognám kis kezed, a gonosz sors elvett mégis tőlem, 
Vigyáznám léptedet, figyelem, de már nem hallom őket. 
Nem szaladsz felém lobogó hajjal, 
Nem ölelsz többé boldog mosollyal. 
Bájos kis arcod lelkemben él, soha nem feledem, 
Veled temetem el a jövőt, én drága gyermekem!" 
Tudatom azokkal, akik ismerték és szerették, hogy egyetlen 
kislányom, 

SÁRKÖZI TÍMEA ÍRISZ, 
1999. december 13-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temeté-
se 1999. december 30-án, 10 órakor lesz a Belvárosi te-
metőben. 

A gyászoló édesanya 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
dr. KESZTHELYI BÉLA 

nyugalmazott főgyógysze-
rész, 75. évében váratlanul 
elhunyt. Búcsúztatása de-
cember 29-én, 11 órakor 
lesz a fogadalmi templom 
altemplomában. A megem-
lékezés egy szál virágát 
mindenki egy közös vázá-
ban helyezheti el. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudat juk, 
hogy 

ifj. FÖDI JÓZSEF 

56 éves korában váratla-
nul elhunyt. Hamvasztás 
utáni búcsúztatása decem-
ber 30-án, 15 órakor lesz 
az alsóvárosi temetőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett nagybátyánk, 

JÓJÁRT FERENC, 

zákányszéki lakos, életé-
nek 90. évében elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúz-
tatása december 30-án, 11 
órakor lesz a zákányszéki 
temetőben. Előtte gyász-
mise. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagy-
mama és dédnagymama, 

VASSNÉ 
NAGY JULIANNA, 

a Csongrád Megyei Ven-
déglátó volt dolgozója, 94 
éves korában elhunyt. Te-
metése december 29-én, 13 
órakor lesz az alsóvárosi te-
mető ravatalozójából. 

Gyászoló lánya 
és családja 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szeretett feleség, édesanya, 
SÁRKÁNY ZOLTÁNNÉ 

Sipos Katalin, 

38 éves korában váratlanul 
elhunyt. Temetése decem-
ber 29-én, 14 órakor lesz 
az ásotthalmi temető rava-
talozójából. 

Gyászoló családja 

Mély fájdalommal tudat-
juk, hogy 

TÓTH ISTVÁNNÉ 
Papdi Julianna, 

balástyai lakos 85 éves ko-
rában váratlanul elhunyt. 
Temetése december 29-én, 
14.30-kor lesz a balástyai 
temetőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

VASS MIHÁLYNÉ 
Börcsök Rozália, 

zákányszéki lakos, életének 
78. évében elhunyt. Temeté-
se december 28-án, 14 óra-
kor lesz a mórahalmi te-
metőben. Gyászmise 13 óra-
kor, a mórahalmi templom-
ban. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk 
azokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

NÉMETH IMRE, 
Domaszék, 40. sz. alatti la-
kos, életének 78. évében 
csendesen elhunyt. Temeté-
se december 29-én, 11 óra-
kor lesz a domaszéki te-
metőben. Gyászmise 10 óra-
kor, az új templomban. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
SELYMESI JÓZSEFNÉ 

hosszú betegség után, életé-
nek 90. évében elhunyt. 

Gyászoló család 

Tiszteli Hirdetőink! 
Gyászközlemény 

megrendelésekor kérjük 
a személyi igazolvány 

bemutatását! 
Köszönjük! 

Szögi 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 
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„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, hogy a szeretett Feleség, Édes-
anya, Anyós, Nagymama, Dédmama, Keresztanya és Rokon, 

KIRÁLY JÁNOSNÉ 
Barna Irén, 

életének 69. évében rövid szenvedés után hirtelen elhunyt. 
Hamvasztásos búcsúztatása december 28-án, 11 órakor lesz az 
üllési temetőben. 

Gyászoló családja 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Férj, Édesapa, 
Após, Nagyapa, Testvér és rokon, 

BÁNKI VILMOS, 
mezőkovácsházi Nemzeti Bank ny. igazgatója, 74 éves korá-
ban váratlanul elhunyt. Temetése december 30-án, 13 órakor 
lesz az alsóvárosi temető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Megrendülten tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, dédmama és jó szomszéd, 

MONOSTORI ERNŐNÉ 
Vidács Mária, 

kiszombori lakos, 86 éves korában türelemmel viselt betegség 
ben, december 20-án csendben elhunyt. Búcsúztatása december 
29-én, 11 órakor lesz Kiszomboron. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük. Minden külön értesítés helyett. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudat juk, 
hogy szerettünk, 

BANK SÁNDORNÉ 
Hetesi Margit 

88 éves korában elhunyt. 
Temetése december 28-
án, 13 órakor lesz az alsó-
városi temető ravatalozó-
jából. 

Gyászoló családja 

Fájó szívvel tudadtjuk, hogy a 
szeretett édesapa, nagyapa, 

NÉMETH MIHÁLY 

1999. december 8-án, 79 
éves korában elhunyt . 
Hamvait december 29-én, 
10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a sándorfalvi 
alsó temetőben. 

A gyászoló család, 
Sándorfalva 

köszönetnyilvánítás 

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

OSVÁTH ENDRÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

NÉMETH IMRÉNÉ 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

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

BAKOS BALÁZSNÉT 
utolsó útjára elkísérték. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

SEBŐK ISTVÁN 
búcsúztatásán megjelentek, 
gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk, 

NAGY SÁNDORNÉ 
temetésén részvétükkel fáj-
dalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

NÉGYÖKRŰ ANTAL 
temetésén megje lentek , 
gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet háziorvosának, az 
I. számú belklinika orvosai-
nak, ápolóinak áldozatos 
munkájukért, mindazon ro-
konoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, akik drága 
Édesanyánk 
özv. BARTA SÁNDORNÉ 
temetésén megjelentek és 
gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló gyermekei 
és családjaik 

Köszönetet mondok mind-
azoknak, kik szeretett édes-
anyám, 
özv. VOLFORD IMRÉNÉ 
temetésén megjelentek, gyá-
szomban osztoztak. 

Gyászoló fia 

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

LACZÓ ENDRÉNÉ 
temetésén részt vettek, fáj-
dalmunkban osztoztak. 

Gyászoló családja 

Tájékoztatjuk Tisztelt Hirdetőinket, hogy 
ügyfélszolgálati irodánk 

(Szeged, Stefánia 10.) 
nyitvatartási rendje 

a k ö v e t k e z ő k é p p e n a lakul : 
1999. december 31-én, pénteken: 8 - 1 2 óráig . 

2000. január l-jén, 2-án: ZÁRVA 
Minden kedves partnerünknek 

és boldog új évet kívánunk! 

Tájékoztatást ad: Gábor Ildi 
Telefon: 62/481-281/101 

szolgáltatók 

Woma Kft. 
62/499-994,60/450-430 

- Szippantás 
- Csatornatisztítás 
- Duguláselhárítás 
- V e s z é l y e s 

hulladékok szállítása 
(olajos iszap, 
vegyszeres göngyöleg) 

Az Épületkezelő 
és Fenntartó 

Kft. 
értesíti ügyfeleit, hogy 

bankszámlaszáma 
2000. január l-jétől 
az alábbiak szerint 

változik. 

POSTABANK RT. 
Főszámla: 

11998006-06083405-
10000001 

Alszámlák: 
Lakásalapszámla: 

11998006-06083405-
10000025 

Önkormányzati 
ingatlanok 

értékesítése: 
11998006-06083405-

10000032 

Szeged, 
Szilágyi u. 5. 

3014/1. hrsz. -ú 
O T P G a r a n c i a 
Biztos ító Rt . 

ha s zná l a t ában 
l é vő 

I N G A T L A N 
E L A D Ó . 
Telekterület: 583 nm. 
Az épület alapterülete 

507 nm, 
melyből pince 123,5 nm. 

Irányár: 
64,4 millió Ft + áfa. 

Az ajánlatokat írásban 
kérjük megküldeni 

C o n c o r d i a - I n f o R t . 
1052 Budapest, 

Semmelweis u. 17. 
Fax: 373-7540, 267-4379. 

orvosi ügyelet 

• GYÓGYSZERTÁR: a Klauzál téri, 
este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős 
esetben! 
• BALESEJI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓ-
GIAI FELVÉTEL: ma a balesetet szen-
vedett személyeket Szegeden a II. 
Kórház {Kálvária sgt. 57.) veszi fel, 
sebészeti (nem baleseti!!) felvételi 
ügyeletet a sebészeti klinika (Pécsi u. 
4.) , urológiai felvételi ügyeletet a II. 
Kórház tart. 
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. 
Kórház baleseti sebészeti osztályán, 
az egyéb sebészeti gyermekbetegeket 
a sebészeti klinikán látják el. 
• KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET a 
mentők Kossuth Lajos sugárút 15-17. 
szám alatti épületében, hétköznap 17 
óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30-
ig, szombaton, vasárnap és ünnepna-
pokon reggel 7 óra 30-tól másnap 
reggel 7 óra 30-ig. Tel.: 474-374. 
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT NAPPAU 
ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon pedig 
reggel 7.30-tól este 19 óráig a Tisza 
Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben tör-
ténik a sürgős esetek orvosi ellátása. 
• GYERMEKGYÓGYÁSZAT ÉJSZA-
KAI ÜGYELET: hétköznap és ünnep-
napokon 19 órától 7.30-ig a Gyer-
mekkórházban (Temesvári krt. 37 . ) 
folyik a sürgős esetek ambuláns ellá-

tása, ezen időszakon belül, 22 órától 
6 óráig a súlyos állapotú, nem szállít-
ható gyermekekhez a z ügyeletes 
gyermekorvos kihívható. Telefon: 
474-374. 
• VÉRADÁS a SZOTE Vértranszfúzi-
ós Állomáson (Szeged, Pécsi u. 4/B) 
hétfő, kedd, csütörtök 8 -13 ; szerda 
8-18; péntek 7-13 óráig. 
• MÓRAHALMON REUMATOLÓGI-
AI SZAKRENDELÉS: hétfő, kedden 
8.30-12, szerda 15.30-19, csütörtö-
kön 14 .30-18 óráig. Pszichiátriai 
szakrendelés hétfő, csütörtök 14-16 
óráig. 
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADAS: 
kedden, szerdán és pénteken délután 
3-6 óráig a családsegítő szolgálatnál, 
Eszperantó utca 1. szám alatt, telefon: 
498-186. 
• S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT: 
Éjjel-nappal hívható. Tel.: 420-111. A 
hívás ingyenes. 
• SZÜLESRE FELKÉSZÍTÉS: Terhesdi-
agnosztikai labor. Szeged, Vasas 
Szent Péter u. 1-3. Tel.: 48-36-31. 
• IFJÚSÁGI DROGTELEFON 436-355. 
Munkanapon 8-16 óráig. 
• ADDIKTOLÓGIAI (alkohol-gyógyszer) 
KRÍZISELLÁTÓ, AMBULÁNS SEGÉLY-
SZOLGÁLAT 0 -24 óráig. II. Kórház 
pszichiátriái osztály, Kálvária sgt. 57. 
• HÁZI SZAKÁPOLÁS: Szegedi Kék 
Kereszt Szolgálat . Tel . : 4 6 9 - 3 0 0 , 
489-215. 

közérdeke tájékoztatás 
• MENTŐK: 104 
• RENDŐRSÉG: 107 
• C S O N G R Á D MEGYEI RENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG Információs Szol-
gálata. Hívható munkanapokon 8-től 
12 óráig: 62/489-218 
• MEGYEI BALESETMEGELŐZÉSI BI-
ZOTTSÁG: 426-312 
• TŰZOLTÓSÁG: 105 
• ÖNKORMÁNYZATI VÁROSŐRSÉG 
Szeged, Rókusi krt. 66. Ügyelet: 16-20 
órá ig . Tel . : 6 0 / 3 0 1 - 1 2 5 , 6 2 / 
466-741. CB-hívó „K"-10 Megye 1. 
• CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR 
SZÖVETSÉG diszpécserszolgálatának 
díjmentesen hívható száma: 1787. 
• A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A 
VAGYONVÉDELMI SZÖVETSÉG Sze-
geden, a Rákóczi tér 1. VI. em. 617-
es szobában kedden és pénteken 
10-12 óra között díjmentes szaktaná-

csot ad. Tel.: 566-000/2266 , tele-
fon/fax/üzenetrögzítő: 426-818. Az 
éjjel-nappali diszpécserszolgálat Sze-
geden, a Fő fasor 152. szám alatt. 
Tel.: 06-62 438-495. 
• CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS: 

hétfőtől-péntekig 8-16 óráig, Eszpe-
rantó utca 1. szám alatt, telefon: 06-
20-9398-707. 
• CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT , 
Szeged, Sóloym u. 2. Tel.: 475-875. 
• INTÉRCITY menetjegyrendelés: 
420-136. 
• MÁV-INFORMÁCIÓ: belföldi infor-
máció 6-18 óráig: 420-996, 8-16-
ig: 405-112; nemzetközi és belföldi 
információ: 421 -821. 
• MÁV Menetjegyiroda, Szeged, Ti-
sza L. krt. 28-30., (a MAV Igazgató-
ság épülete.) Nyitva tartás: hétfőtől 
péntekig: 9-től 18 óráig. Telefon: 
62/424-485. 
• ÖNKORMÁNYZATI szociális irodák 
Kereszttöltés u. 2 9 / B (tel. 
469-046); Kossuth L. sgt. 115. (tel. 
489-086) ; Alsó kikötő sor 5. (tel. 
434-162 ) . Rákóczi u. 11 . , (tel. . 
443-655.) 
• VOLÁN-INFORMÁCIÓ: 421 -478 
• AUTÓMENTŐ: 470-470 
• KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYE-
LŐSÉG: 553-033. 
• AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 188 
• TINITELEFON: 420-011, hétköznap 
16-19 óráig. 
• T O U R I N F O R M S Z E G E D : 6 7 2 0 
Szeged, Viktor Hugó u. 1. , tel/fax: 
62-420-509, 425-966. Nyitva tartós: 
hétfőtől-péntekig 10-től 18 óráig. 
• REPÜLŐJEGY ingyenes információ 
és tanácsadás, Morton's Légi Uta-
zási Iroda, Szeged, Petőfi sgt. 7. Tel.: 
4 2 0 - 0 8 8 , Tesco Áruházban . Tel . : 
459-502. 

szervizek 

• ARAMSZOLGALTATASI HIBÁK BE-
JELENTÉSE: 06-40-822-000 
• FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK 
(gázhjány, gázszivárgás) BEJELENTE-
SE. DÉGAZ RT. gázszivárgás elhárítá-
si ügyelet éjjel-nappal a 06-40-820-
820-as kék számon vagy a 471 -968-
on. 
• TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS HIBABEJE-
LENTÉS: 488-588, éjjel-nappal hívha-
tó (Szegedi Hőszolgáltató Kft.). 
• VÍZ- ES CSATORNAHÁLÓZATI HIBA-
BEJELENTÉS, csak Szegeden: 420-155. 

Nálunk 
már elkezdődött 

a téli vásár! 
Az őszi és téli modellek teljes kínálata 

30-40-50%-os 
kedvezménnyel kapható! 

Békés, boldog új évet kfvánunk! 

PALYAZATI KIÍRÁS 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal 
pályázatot hirdet 

a megüresedett ifjúsági és oktatási 
referens álláshely betöltésére. 

Feltétel: 
- szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzet tség 

- büntet len előélet 
- magyar állampolgárság. 

Előnyben részesül: 
- j o g i diplomával, vezetői gyakorlattal, idegennyelv-

tudással rendelkező pályázó. 
A pályázatot a polgármesteri hivatal bérgazdálkodási 

csoport jának címezve kér jük beküldeni . 
A pályázathoz csatolni kell 3 hónapnál n e m régebbi 

erkölcsi bizonyítványt, szakmai önéletrajzot, 
az iskolai végzet tséget igazoló okiratok másolatát. 

Felvilágosítás: bérgazdálkodási csoport 
(tel.: 62-242-622/198 mellék). 

A pályázatok beérkezés i határideje: 2000. január 10. 
A pályázatok elbírálásának ideje: 2000. január 26. 

Az állás betölthető: 2000. február 1. 
Cím: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Polgármester i Hivatal 
Bérgazdálkodási Csoport 

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 


