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Országos iskolahálózatot 

működtető alapirány 
k ö n y v e l ő t k e r e s -

Feltételek: 
- legalább 5 év szakmai gyakorlat 
- agilis, kreatív, megbízható, 

rugalmas személyiség 
- referencia szükséges! 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal, 
a végzettséget igazoló 
bizonyítványok 
másolataival 
és a fizetési igény 
megjelölésével 
személyesen: 
Szeged. Pósz J. u. 2. 
Érdeklődni: 
62/459-563 vagy -
30/965-8813, 
munkaidőben. 

¿zog/ és Zsa Temetkezési Iroda Szeged 
Mikszáth K t orok u. sarok. Tel.: 62 /425-847 . H . - C s . : 8 - 1 6 - i g . P.: 8 - 1 5 - i g 

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRON. 

OTP-HITELLEHETŐSÉG. Költségkalkulációért keresse fel irodánkat 
Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30/9557-556: O-24-ig 

Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 

PROF. D R . K R A S Z K Ó P Á L 
főigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár július 22-én elhunyt. Te-
metése július 25-én, 13.00-kor Békéscsabán, a Ligeti temetőben lesz. 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkór-
háza és a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Ka-
ra saját halottjának tekinti. 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 

P R O F . D R . K R A S Z K Ó P Á L , 
Deszk község díszpolgára, a Deszki Mellkasi Betegségek Szakkór-
házának igazgató főorvosa 68 éves korában elhunyt. 

Deszk Község Képviselő-testülete prof. dr. Kraszkó Pált saját halott-
jának tekinti. Kegyeletünket 2003. július 25-én, 13 órakor a békés-
csabai Ligeti temetőben rójuk le. 

Deszk Község Képviselő-testülete 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy fiam, 
élettársam, édesapám, 

KÉRÉSZI JÁNOS 
(KENYERES) 

55 éves korában elhunyt. Teme-
tése 2003. július 28-án, 12 órakor 
lesz a Belvárosi temetőben. 
024.MH22 Gyászoló élettársa 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága 
szerettünk, 

GORCSA JÁNOSNÉ 
DÖMÖSI PIROSKA 

elhunyt. Kívánságára szúk csalá-
di körben helyeztük örök nyuga-
lomra. A gyászoló család 

Fájó sziwel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy 

ÖKRÖS ISTVÁNNÉ 
RÜLL MÁRIA 

75 éves korában elhunyt. Teme-
tése 2003. július 28-án, 14.00 
órakor lesz a Kiskundorozsmai 
temetőben, a gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, drága édes-
anyánk, 

özv. PERLAKI 
ISTVÁNNÉ 

78 éves korában váratlanul el-
hunyt. Szúk családi körben elte-
mettük. 
02438m82 A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága, szeretett édesanyánk, nagy-
mama, dédmama, 

DUDÁS PÁLNÉ 
BÁN MARGIT 

n y u g d í j a s t a n í t ó n ő 
életének 85. évében elhunyt. Te-
metése július 28-án, hétfőn, 11.00-
kor lesz a Kisteleki temetőben. 
om.m... Gyászoló család 

Megrendülten tudatjuk, hogy 
KARACS SÁNDOR 

elhunyt. Csendben eltemettük. 
Köszönetet mondunk azoknak, 
akik temetésén részt vettek és az 
ügyintézésben segítségünkre vol-
tak. 

Gyászoló hozzátartozói 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága 
szerettünk, 

KISS KÁROLY, 
Szeged, Hattyas sor 5. szám alat-
ti lakos 90. évében, rövid szenve-
dés után elhunyt. Temetése júli-
us 29-én, 11 órakor lesz a Belvá-
rosi temető ravatalozójából. 
0243x0953 Gyászoló szerettei 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

GODA ANDRÁS 
életének 73. évében elhunyt. Te-
metése július 28-án, 10 órakor 
lesz a Zsombói temetőben. 
Minden külön értesítés helyett. 
024.WU09- Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, dédmama, testvér és ro-
kon, 

HERCZEG ISTVÁNNÉ 
SUTI A N N A 

43 éves korában, hosszú, súlyos 
betegség után elhunyt. Temetése 
július 26-án, 10 órakor lesz a Sán-
dorfalvi alsó temetőben. 

Gyászoló család, 
024.381494 Sándorfalva, Algyő 

„Egy egész örökkévaló-
ság órzi mindannyi-
unknak sorsát." 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa, 

ÖKRÖS ISTVÁN 
65. életévében elhunyt. Búcsúzta-
tása július 28-án, 13 órakor lesz 
az Ujszcgedi temetőben. 
024.381239 Gyászoló család 

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

KORMÁNYOS 
ISTVÁN 

rövid, súlyos betegség után, 68 
éves korában elhunyt. Temetése 
július 26-án, 13 órakor lesz a Dóci 
temetőben. 

Gyászoló család, 
024.381519 Sándorfalva, Dóc 

Közlemény 
A Szegedi Vásár és Piacüzemeltető Kft. 
tájékoztatja a lakosságot, hogy 

A MARS TÉRI ÉLELMISZERCSARNOK 
felújítási munkálatok miatt 

2003. július 28-tól augusztus 10-ig 
ZÁRVA TART! Kérjük a vásárlók megértését és türelmét 

# 

Szeged, Fonógyári úton lévő, 
EGY E M E L E T E S ÉS F Ö L D S Z I N T E S I R O D A É P Ü L E T E K 

bemutatótermi, irodai vagy ipari tevékenység folytatása céljára 

B E R B E A D O K ! Érdeklődni a 62/561-190 
telefonszámon. 

Hirdetését már 
70 postahivatalban Is feladhatja! 

STOltWERCK 
B U D A P E S T " 

A STOLLWERCK BUDAPEST KFT. 
értékesítési csapata 

területi vezetőt 
keres Kelet-Magyarország területére. 

Feladat : 
a kelet-magyarországi értékesítési szervezet vezetése és irányítása, 

kapcsolattartás a vevőpartnerekkel. 

A z ideális je lö l t : 
FMCG-területen szerzett, legalább 3 éves vezetői tapasztalat, felsőfokú 
végzettség, felhasználói szintű számításteclinikai ismeretek, kiemelkedő 

kommunikációs képesség, kelet-magyarországi lakóhely, B kategóriás jogosítvány. 

A m i t k í n á l u n k : 
versenyképes jövedelem, cégautó, mobiltelefon, informatikai háttér, Sí 

j ó munkakörnyezet, munkalehetőség egy dinamikus csapatban. 

A fényképes pályázatokat a pozíció feltüntetésével 
az alábbi címre váijuk a hirdetés megjelenésétől számított két hétig: 

Stol lwerck B u d a p e s t K f t . , h u m á n p o l i t i k a i osztály, 
1097 Budapes t , V á g ó h í d u . 20., e - m a i l : l aposa@sto l lwerck .hu $ 

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 
MARKÓ JÓZSEFNÉ 

TUMÓ MÁRIA MAGDOLNA 
hosszú betegség után, 77 éves korában elhunyt. Temetése július 28-án, 
15 órakor lesz az Újszegedi temetőben. 
024381405 Gyászoló hozzátartozói 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, ismerősöknek, akik 
drága szerettünket, 
ÖZV. LÁZÁR JÓZSEFNÉ 

GÁRDLÁN ILONÁT 
utolsó útjára elkísérték. Külön 
köszönetet mondunk háziorvosá-
nak, asszisztensének, illetve a II-
es belklinika ált. osztálya orvosa-
inak és nővéreinek lelkiismeretes 
munkájukért, amellyel fájdalma-
it enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család 
1)242811293 

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

ÖZV. TARI JÓZSEFNÉ 
temetésén megjelentek, rész-
vétükkel, virágaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család, 
o24.38ioi4 Budapest, Szeged-Tápé 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

KÜRTÖSI JÁNOSNÉ 
temetésén megjelentek, Őt utol-
só útjára elkísérték. 

Gyászoló keresztlánya 

MEGEMLEKEZES 
Fogantatásod előtt már vágytam utánad! 
És születésed előtt már szerettelek. 
Alig egy órája voltál közöttünk, és halni tudtam 
volna érted, 
csak úgy, mint a négy évvel ezelőtti kegyetlen na-
pon is! 

TÜNDIK ATTILÁNÉ 
KAZI ÁGNES 

elvesztésének 4. évfordulóján szomorú szívvel 
Rá emlékezünk. 

024380786 Szüleid 

„Szívünkben örökké élni fogsz, 
mert szeretünk és hiányzol na-
gyon." 
Fájó szívvel emlékezünk 

JERNEY ISTVÁN 
halálának 10. évfordulóján. 

Gyászoló unokái: 
280343 Viki és Dávid 

Fájó szívvel emlékezünk drága 
szerettünk, 

SZABÓ MIHÁLY 
halálának első évfordulóján. 
024381422 Szerető családja 

MAKÓ 

GYÁSZHÍR 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere-
tett édesanyám, 

HUSZÁR GIZELLA, 
Makó, Szt. János téri lakos 82 
éves korában elhunyt. Hamvasz-
tás utáni búcsúztatása július 29-
én, 13 órakor lesz a Makói refor-
mátus ótemetöben. 

Gyászoló család, Apátfalva 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

JESITY TAMÁS, 
magyarcsanádi lakos hosszan tar-
tó, súlyos betegség után, 47 éves 
korában csendesen elhunyt. Te-
metése július 26-án, 12 órakor 
lesz a Magyarcsanádi katolikus 
temetőben. 

Gyászoló család, 
Magyarcsanád, Makó, Apátfalva 

„Bár még szólhatnál, szívem sza-
kad belé, hogy itthagytál. Akar-
tunk annyi jót és szépet, de a sors 
kegyetlenül mindent összetépett." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett férj, édesapa, nagyapa és 
após, 

KOCSIS JÁNOS, 
Makó, Szúnyog utcai lakos 63 
éves korában, súlyos betegség után 
elhunyt. Temetése július 25-én, 
14 órakor lesz a református óte-
metöben. 
1124181428 Gyászoló család, Makó 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága fiunk és unokám, 

SZÉLL TIBOR 
maroslelei lakos, 17 éves korában 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Temetése július 26-án, 10 órakor 
lesz a Maroslelei temetőben. 

Gyászoló család, Maroslele 

„Mikor a lelkem már roskadozva 
vittem, csendesen és szeretettel át-
ölelt az Isten." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere-
tet̂  nagynénénk, 
VÍZHÁNYÓ MÁTYÁSNÉ 

SÍPOS BORBÁLA, 
Földeák, József A. u. 14. szám 
alatti lakos hosszú szenvedés 
után, 80 éves korában elhunyt. 
Temetése 2003. július 25-én, pén-
teken, 15 órakor lesz a Földeáki te-
metőben. 
024.381362 Gyászoló család 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, anyós, nagyma-
ma, dédi, 

TAKÁCS LAJOSNÉ , 
BORBÁS ROZÁLIA 

(korábban KISS ISTVÁNNÉ), 
Hódmezővásárhely, Görbe u. 112. szám alatti lakos 84 éves korábban örök-
re itthagyott bennünket. Temetése 2003. július 28-án, 13 órakor a ka-
tolikus temetőben lesz. 

Gyászoló család, Hódmezővásárhely és Orosháza 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 
JUHÁSZ-NAGY ANTAL, 
Hódmezővásárhely, Serház tér 6. 
szám alatti, volt székkutasi la-
kos életének 88. évében elhunyt. 
Temetése július 26-án, 10 órakor 
lesz a Székkutasi temetőben. 

Gyászoló család, 
Vásárhely és Ferencszállás 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, após, nagy-
apa, dédnagyapa, testvér és rokon, 

SZABÓ JÁNOS, 
Mártély, Táncsics Mihály u. 5. 
szám alatti lakos 78 éves korában 
elhunyt. Temetése július 25-én, 
fél 3 órakor lesz a Mártélyi teme-
tőben. 
024381401 Gyászoló család 

t i p 

h 

Fájó szívvel tudatjuk mind 
azokkal, akik ismerték, hogy 

MAJOR ERNŐ, 
Béla cigány u. 33. szám alat-
ti lakos 69. évében, tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása 
július 28-án, 9 órakor a ka-
tolikus temetőben lesz. 

Gyászoló család n 
024280632 O J 

t i t i 

MEGEMLEKEZES 
Fájó szívvel emlékezünk 
SZŰCS SÁNDORRA 

halálának 13. 
és 

SZŰCS SÁNDORNÉ 
MAMI 

halálának 1. évfordulóján. 3 
Szerető lányuk és családja g 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk, 

KAKULYA FERENCNÉ 
temetésen megjelentek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek, fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 

024.380841 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

SZEMENYEI KÁLMÁN 
temetésén részvétükkel, virágaik-
kal fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

0242802,6 Gyászoló család 

Hálás szívvel mondok köszöne-
tet rokonoknak, ismerősöknek, 
szomszédoknak, barátoknak, 
akik felejthetetlen élettársam, 

HUSZÁR ISTVÁN 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fáj-
dalmamat enyhíteni igyekeztek. 
Külön mondok köszönetet a Do-
bó Ferenc Horgász Egyesület ve-
zetőségének. 
024.381237 Gyászoló élettársa 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, barátoknak, 
kedves szomszédoknak, jó isme-
rősöknek, a Klauzál utcai iskola 
nevelőtestületének, akik szeretett 
halottunk, 

ID. NAGYGYÖRGY 
IMRE 

temetésén megjelentek, részvétük-
kel, virágaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. 

024.381329 A gyászoló család 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 

[ 4-1 Mély fájdalommal tudat-
J-Ĵ J, juk, hogy drága szeret-
áSSr tük, 

KOTVICS-VARGA 
SÁNDOR, 

Szentes, Keresztes u. 17. sz. alat-
ti lakos hosszú, súlyos betegség 
után, 67 éves korában elhunyt. 
Temetése július 29-én, kedden, 9 
órakor lesz az alsó református 
temetőben. 

024381 »^Gyászoló család, Szentes 

Hálás szívvel mondunk kö- B 
szünetet mindazoknak a roko- B 
noknak, szomszédoknak és jó H 
ismerősöknek, akik szeretett B 
halottunk, 

KIRÁLY JÓZSEFNÉ 1 
temetésén megjelentek, rész- B 
vétükkel, virágaikkal fájdal- B 
munkát enyhíteni igyekeztek. B 
024381431 Gyászoló család i 

mailto:laposa@stollwerck.hu

