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• ALGYÖN házat v á s á -
rolnék sürgésen. Tel.: 06-
20+9864-844 (21441902) 

• ÖSZ u t ca i 6 s z o b a + 
nagy nappalis, 3 fürdő-
szobás 280 nm-es ma-
gánház 25 nm-es garázzsal 
21 nm-es terasszal és 200 
nm-es parkosított kerttel 
eladó. Eladási ár 36 M Ft. 
Kis magánházat, kis tár-
sasházi lakást, garázst be-
számltok. Érd.: 20-218-20-
74, egész nap. (21542996) 

• SZENTESEN vagy 50 
km-es körzetben családi 
házat vagy lakást kereseK 
06-30/406-80-12. Balogh.-
(21543024) 

Oktatást vállal 

• PITVAROS, Kossuth u. 
18. emeletes ház eladó, két 
család részére is alkalmas, 
külön fűtés, világítás. 62-
299-094, 62-292-043. 
(21542652) 

Növény 

• FEKETEFÖLDI vetőbur-
gonya eladő. Tel.: 62-221-
759. Vásárhely. (21441687) 

Oktatót keres 

• ANGOLTANART keresek, 
aki egy újrakezdő szintről 
megtanítana a nyelv hasz-
nálatára. Heti 2 alkalommal, 
óradíj megegyezés szerint. 
06-30-362-22-03. (21543019) 

E g y e t e m e t , f o i s k o l á t 

v é g z e t t e k , f i g y e l e m ! 
A BGF. Pénzügyi és Számviteli Főiskola februári kedzésscl ismételten 

indítja posztgraduális képzéseit kihelyezett formában, Szegeden: 

Közgazdász szakmérnök szak 
• Adó-, illeték-, vámszak 

Új szak: 

• Európai Uniós 
Pénzügyek szakirány 
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: 

8000 Székesfehérvár, Móri út 16. 
'Kft. Telefon: 22/501-665 mn.: 9-15-ig 

Helyi képviselő: Fnrkas Zsuzsa • Tel.: 20/9770-237:62/249-271 
wwwjninerva90.hu • E-mail: minerva90@axclero.hu 

. Részletfizetés! Kérje részletes tájékoztatónkat! , 

Oktatást vállal 

• MATEMATIKA-FIZIKA 
érettségire felkészítés! 62-
458-020. Szeged. (21542595) 

Panellakás 

• INGATLAN hitelek 2,5% 
kamattól! Origó Ingatlan-
centrum. 62-499-389, 06-
20-9685-778. Szeged. 
(21542169) 

Ruházat m\ 
Olasz gyermekruházat 

30% 
engedménnyel 

Olasz nő, férfi ruházat 

VÉGKIÁRUSÍTÁSA 
Punto Neró J 

Kárász u. 15. ~ 

Régiségek 

• ANTIK MŰHELY, Sze-
ged, Szentháromság u. 33. 
Tel.: 62-450-785, Nyitva: 
15-17-ig. (21341228) 

• RÉGI bútort, tollat, por-
celánokat. órákat, képeket 
vásárolok 62-247-269. 62-
249-296, 06-30-375-5419. 
21441656) 

• RÉGISÉGET, ka ró rá t , 
perzsaszőnyeget, ezüstöt, 
festményeket vásárol gyűjtő, 
62-289-664. 06-20-33-66-
5 - 7 7 . (21542685) 

• RÉGISÉGKERESKEDÉS, 
Károlyi legmagasabb áron 
vásárol antik bútorokat, le-
het romos is. Festményeket, 
porcelánokat, órákat, tollne-
műt, teljes hagyatékot. 
Azonnali fizetés, vidékre is 
díjtalan kiszállás! 06-62-
216-324, 06-30/383-7116. 
Szeaed. (21441628) 

Szolgáltatás 

DUGULÁSELHÁRlTÁS 1000 

Ft-tól, 1 Év GARANCIÁ-

VAL! SZEGED: 62/485-774, 

(21441567) 

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
garanciával, Szeged és 
Csongrád megye. Tel: 06-
30-9457-577, 06-62-533-
999. SZÁSZ PÉTER. (21240858) 

• LAKÁSFELÚJÍTÁSÁT 
festéstől a csempéig tör-
melékszállítással, azonnali 
kezdéssel, 06-30-555-
2998. (Szeged) (21542414) 
• HOMOKSZÓRÁS kor ró-
zióvédelemmel, festéssel. 
06-62-267-554, 06-30-
9550-537, Szeged. (21240581) 

• FELFÚJÁSSAL és alumí-
nium technológiával készüli 
kémények béléscsövezését 
vállalom. Hőszigetelt, szerelt 
KÉMÉNYEK KIVITELEZÉSE 
és értékesítése. Tel.: 06-
30-3352-818, 06-62-493-
702 (Szeged és Csongrád 
megye). (21341194) 

• VILLANYSZERELÉS, kis 
javítástól az új szerelésig. 
62-424-365. Szeged. 
(21543078) 

• GÁZKÉSZÜLÉKEK szer-
vizügyelete folyamatosan! 
Hibabejelentés: 06-20/33-
56-114, Szeged. (21240788) 

M KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS, 
fényezés, gyors határidővel! 
Benyó Miklós 06-20-94-
94-083, 06-62-525-106. 
Kiszombor. (21542969) 

EURmVOLÁN 
TAXI 
Utazzon 

kedvezményesen 
EURO VOLÁN 

TAXIVAL | 

csak 1 4 5 Ft/km 

Tei 4 4 4 - 8 8 8 

m 4 S S E D I 
KOHNYtZh l VfcUtLMI KM 
Szeged, Moszkvai krt. 8/B. 

ELKÖLTÖZTÜNK! 
Új címünk! 

Szeged. Moszkvai krt 8/B. 
T e l e f o n : 6 2 / * 5 l - H 1 

ESSO MÁRKABOLT 
VESZÉLYES HULLADÉK- jj 

SZÁLLÍTÁS. I 

KÉPKERETEZÉS 
Szegeden a legnagyobb 

keretiét választék 
tad, te i. p. • 14:425-555 

Tanfolyam 

T a n u l j o n 

a P e r f e k t n é l ! 

Tanúsítási szám: 07-0(141-02 

- Pénzügyi 
és számviteli üi. 5 

8 
- Mérlegképes 

könyvelő 
- Minőségbiztosítási 

tanúsító 
- Marketing-ügyintéző 
- Marketingmenedzser 
- TB-ügyintéző 
- TB-szakelőadó 
-Adótanácsadó 

tanfolyamokon! 

perfekt 

Csongrád Megyei 
Igazgatóság 

Szeged. Mérey u. 6/B. 
Telefon: 

62/420-652. 481-060 

M ÜVEGFESTÖ és TIFFANY 
tanfolyamot inditanak ismét 
a Varázslatos üvegek c. 
könyv szerzői január 17—töt 
Szegeden a Civil Közösségi 
Házban. Érd.: 06-70-275-
4 0 0 1 . (21542683) 

Téglaépitésü lakás 

• EGYETEM melletti. Fekete 
sas utcai, tetőtéri lakás 
eladó. 30-349-06-72 Sze-
ged. (21542112) 

• SZEGED, Eszperantó ut-
cai 42 m'-es egyszobás, II. 
emeleti, egyedi gázfűtéses 
lakás szeptemberi beköltö-
zéssel eladó. 30-910-3660 
(21542959) 

a * 
a p r ó h i r d e t é s e 
k t a r t a l m á é r t 

a k i a d ó 
n e m v á l l a l 

f e l e l ő s s é g e t ! 

Az előfizetéssel 
és a kézbesítéssel kapcsolatos 

észrevételeiket 
az ingyenesen 

hívható 

ZÖLD 
számon 

tehetik meg. 

06-80/821-821 
Szombatonként 

a 466-847-es fővonalon. 

j i d h c f l í v 
KSMganiKlt 

SZEGEDEN, 

A FRANCIAHÖGY 

VÁROSRÉSZEN, 
lakópark jellegűen kialakított 

környezetben kulcsrakész, 
társasházi lakások leköthetők 

már 6 500 000 Ft-tól! 
Fizetés: 201 ügyvédi letétbe, 

a teljes vételár beköltözéskor 
Teljes kéríi támogatás, 

ügyintézés. 

Felvilágosítás: 
Real Hungary Kft 

Szeged. Pacsirta utca 1. 
Telefon: 06-70/312-1914. 

555-821.06-30-904-70-45 
www.readiungary.hu 

EDI Üzlethelyiség 

M BORDÁNY központjában 
330 nm-es üzemcsarnok 
hozzá tartozó raktárakkal, 
öltözővel és lakható épület-
tel (cipőüzemként üzemelt) 
eladó. Irányár: 19.8 M Ft. 
Érd.: 06-30-262-1237 tele-
fonon lehet. (21542104) 

Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

„Nem haltál meg, csak eltemettünk, akkor 
halsz meg, ha elfeledünk." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
térj, édesapa, tata, aijós és rokon, 

LACZKÓ FERENC 
életének 93. évében, hosszan tartó betegség 
után elhunyt. Temetése január 16-án, 12 
órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

„Szeretteim, én már elmegyek, küzdöttem, 
de már nem lehet. Csend ölel át és a szere-
tet, Isten veletek." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

ID. DOBAY FERENC, 
a szerető apa, nagyapa, volt MÁV-nyugdíjas 
és volt szőregi lakos 79 éves korában el-
hunyt. Kívánságára szűk családi körben el-
búcsúztattuk. 
0215424» Gyászoló fia, lánya, veje és unokái 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

PAPP JÓZSEF 
életének 84., házasságának 55. 
évében, szentségekkel megerő-
sítve elhunyt. Temetése január 
13-án, 14 órakor lesz a Mórahal-
mi temetőben. Gyászmise 13 
órakor. 

Gyászolják: felesége, leányai, 
021543175 vejei és unokái 

Fájdalommal tudatom a roko-
nokkal, barátainkkal és ismerő-
seinkkel, hogy szeretett férjem, 

JUHÁSZ SÁNDOR 
(2002. dec. 27-én) 72 éves korá-
ban, hosszú szenvedés után elha-
lálozott. Kívánságára hamvait 
megőrzöm. A részvétnyilvánítás 
mellőzést kérem. 
021543161 A gyászoló felesége 

„Szívedben nem volt más, csak 
jóság és szeretet, szorgalom és 
munka volt az életed." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

VI RÁG H MIHÁLY N É 
TAMÁS TERÉZ 

88 éves korában, hosszú szenve-
dés után elhunyt. Temetése janu-
ár 15-én, 12 órakor lesz a Belvá-
rosi temetőben. Reggel 8 órakor 
gyászmise a rókusi templomban. 

Gyászolja fia, menye 
02154315» és unokája 

Fájó szívvel búcsúzunk felejthe-
tetlen osztálytársunktól, 
SÓLYA ERZSÉBETTŐL 

(DIXI) 
Volt általános iskolai tanárai 

mis«,», & osztálytársai 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

ÖZV. BÖJTI 
GÁBORNÉ 

82 éves korában elhunyt. Teme-
tése január 13-án, délelőtt 10 óra-
kor lesz a Székkutasi temetőben. 
02,54.1202 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

GÉMES ANTALNÉ 
SZÉL JULIANNA, 

Balástya, Gajgonya 133/A alatti 
lakos 79 éves korában elhunyt. 
Temetése január 13-án, 14 óra-
kor lesz a Balástyai temetőben. 
021543,52 Gyászoló család 

Mély megrendüléssel búcsúzunk 
szeretett kolléganőnktől, az Orczy 
István Általános Iskola tanárá-
tól, 

JOÓ FERENCNÉ 
SÁRIKÁTÓL 

Szerény, kedves egyéniségét sze-
retettel és őszinte tisztelettel őriz-
zük szívünkben. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

DR. SÖVÉNYHÁZY 
FERENCNÉ 

SÁNDOR JUDIT 
2003. január 6-án, életének 83. 
évében csendesen hazatért Meg-
váltójához. Temetése 2003. ja-
nuár 17-én, 12 órakor lesz Sze-
geden, a Belvárosi temetőben. 

02,542933 A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett Édesanya, feleség, testvér és 
nagymama, 

HORVÁTH JÁNOSNÉ 
BACHMANN 
JULIANNA 

60 éves korában, türelemmel vi-
selt betegségben elhunyt. Teme-
tése január 16-án, 13 órakor lesz 
Tamási város temetőjében. 

02,542704 Gyászoló család 

Fájdalommal tudatjuk, szeretett 
Édesanyánk, Nagymamánk, 
BÁRKÁNYI FERENCNÉ 

SZABÓ ERZSÉBET, 
a volt jutagyár nyugdí-

jas igazgatója 
csendben elhunyt. Hamvait kí-
vánságára csendben, férje mellé, 
szúk családi körben eltemettük. 
Minden külön értesítés helyett. 

Gyászoló gyermekei 
és unokái 

02,54731, 

Mély fajdalommal tudatjuk, hogy 
drága Édesanyánk, 

TUTRAI FERENCNÉ 
GYURIS ERZSÉBET 

90 éves korában elhunyt. Teme-
tése január 16-án, 14 órakor lesz 
a dorozsmai temetőben. 
02,54298» Gyászoló család 

OZV PINTÉR JANOSNE 
SÁRKÁNY ILONA 

temetésének helyes időpontja 
2003. január 13-án, 15 órakor. 
021543259 A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagyapa 
és rokon, 

GAVALLÉR JÓZSEF 
2003. január 7-én, 78 éves korá-
ban elhunyt. Temetése 2003. ja-
nuár 14-én, 14 órakor lesz a Sán-
dorfalvi alsó temetőben. Gyász-
mise előtte 13 órakor a temp-
lomban. 

Gyászoló család, 
021542794 Sándorfalva 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Megrendülten tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és ismer-
ték, hogy szeretett Édesanya, 
Nagymama, 

KISS JÁNOSNÉ 
VARGA ERZSÉBET, 

MÁV Vontatási 
Főnökség nyugdíjasa, 

életének 84. évében, hosszú beteg-
ség után elhunyt. Búcsúztatása 
2003. január 16-án, 13 órakor a 
Belvárosi temető ravatalozójából. 
021542480 Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
DR. FÖLDVÁRI LÁSZLÓ 
ny. belügyminisztériu-

mi ezredes, 
a Csongrád Megyei Rendőr-fő-
kapitányság volt helyettes veze-
tője 2002. december 25-én, éle-
tének 58. évében elhunyt. Bú-
csúztatása 2003. január 20-án, 12 
órakor lesz a budapesti Fiumei úti 
sírkert ravatalozójában. 

A gyászoló család 
nm.171, 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett Édesanya, anyós, nagyma-
ma és rokon, 

BOGOS SÁNDORNÉ 
ENGI MÁRIA 

életének 87. évében csendesen 
elhunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása január 15-én, 11 óra-
kor lesz az Újszegedi temetőben. 
Előtte 10 órakor gyászmise. 

A gyászoló család 

GYASZKOZLEMENYEK FELVETELE: 

Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252-
515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 60/482-
325 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.: 62/461-
039 6786 Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 Márvány Kft. 6760 
Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Flóra Center Kft., 6722 Sze-
ged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pietas Temetkezési Vállalkozás, 
6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési 
Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 62/425-864 6722 Sze-
ged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Szegedi Temetkezési Kft., 6722 
Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda 
Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht. Algyő, Kastély-
kert u. 16. Tel.: 267-567 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük 

a személyi igazolvány 
bemutatását! Köszönjük! 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazon rokonoknak, ba-
rátoknak, munkatársaknak és is-
merősöknek, akik szeretett halot-
tunk, 

KEREKES TIBOR 
temetésén megjelentek, utolsó 
útján elkísérték, 

ón 441 H i» Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünket, 

NAGY ISTVÁNT 
utolsó útjára elkísérték. 

02154317o A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédok-
nak és a jó ismerősöknek, akik 
szeretett halottunk, 

PATAKI SÁNDORNÉ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 
021542853 Gyászoló család 

Megköszönjük mindazoknak, 
akik 

PUSKÁS JÁNOSNÉ 
temetésén részt vettek, nagy fáj-
dalmunkat enyhítették. Külön 
köszönjük a Mórahalmi Idősek 
Otthona vezetőinek, valamint 
ápolóinak áldozatos munkáju-
kat. 
021542092 Gyászoló család 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 

+ „Szeretteim, Én már el-
megyek, küzdöttem, de 
már nem lehet. A csend 
ölel át és a szeretet, Isten 
veletek." 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

IFJ. BALOG JÁNOS, 
Szentes, Mentettrét 98. sz. alat-
ti lakos 67 éves korában elhunyt. 
Temetése január 14-én, kedden, 
11 órakor lesz a Hékédi temető-
ben. 
021543071 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünket, 

MOLNÁR IMRÉT 
utolsó útjára elkísérték, részvétü-
ket kifejezték. 

021441WU Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

BALOGH 
SÁNDORNÉ 

temetésén megjelentek, mély fáj-
dalmunkban osztoztak. 
021542370 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

ZSÓTÉR JÓZSEF 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

021542285 Gyászoló család 

M E G E M L E K E Z E S 

„Fájó szívünk felzokog érted, 
Örökké szeretünk és nem fele-
dünk Téged." 
Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk 

HORVÁTH TIBORNÉ 
KURAI IBOLYA 

halálának 1. éves évfordulójára. 
021542906 Szerető családja 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Adhat az élet márványkőből pa-
lotát, egyet nem adhat, kétszer 
drága jó édesanyát." 
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

SEBŐK PAPP 
FERENCNÉ 

temetésén megjelentek, fájdal-
munkat a kegyelet virágaival eny-
híteni igyekeztek. 
021542781 Gyászoló család 

M E G E M L E K E Z E S 

„Hiányod bennünket még mindig nagyon 
éget. Rád gondolunk most is, kik szeretünk 
Téged. Utánad azóta is fájó könnyet ejtünk, 
amíg élünk, soha nem feledünk." 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, 

SZABÓ ANDRÁSNE 
RÁCZ ILONÁRA 

halálának 10. évfordulóján. 
011547500 Férjed, lányaid és családjaik 

mailto:minerva90@axclero.hu
http://www.readiungary.hu

