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teret adunk 
vágyainak 

K&H lakáshitelek 

Hitelfolyósítás akár 
3 hét* alatt! 

Házasoknak és 
egyedülállóknak 

Új és használt lakásra is 

Költözzön álmai otthonába 
a K&H Bank segítségével! 

Szeged. Széchenyi tér 9 . 62/560-200 • 
62/551-424 • Szeged Kossuth L sgt 119 (Alázz). 62/488-170 

Szeged. Klauzál tér S.. 
^ ^ H (Plazi 

Makó. Széchenyi tér 14-16 .62/213-244 • Csongrád. Hunyadi tér 
10-16 . 63/483-360 • Szentes. Kossuth L. u. 17/a. 63/561 200 
• Hódmezővásárhely. Kossuth ter 5 .62/S35-670 

,itatni benyújtásától raamltv* 
kékión 

fc'lyésitétárvl. instáis ésszegzvol rs ídteteleirñl a 
Ketvskedkml él Hlteltsank Itt. minden esetben 
¿nanean, kizéreiag vi|et fettételei szerint dénb A 

ek médesít*vantk legát a bank fenntart)«. 

R A N K 

a válasz 

PHOENIX 
A hamburgi Phoenix Konszern 

a világ több telephelyén gyártja 

a legmodernebb technológiával készült gumitermékeket. 

A makói leányvállalata - hűtő-, fűtőtömlők gyártásával 

az európai autóipar beszállítója - , 

a Gumimüvek Phoenix Hungária Kft. számára, 

minőségbiztosítási területre 

MUNKATÁRSAT 
keresünk. 

Követelmények-. 
- Felsőfokú németnyelv-tudás 
- Középfokú iskolai végzettség 
- Kiváló kommunikációs képesség, csapatorientáltság 
- Gyors problémamegoldó képesség, terhelhetőség 
- Precizitás, megbízhatóság 

- PC-ismeretek 

Alkalmazásnál előnyt jelent: 
- SAP ismerete 

- Minőségügyi területen szerzett gyakorlat 

Feladatok: 
- Vevőkkel, hamburgi kollégákkal való kapcsolattartás, 

reklamációk ügyintézése 
- Minőségügyi rendszerrel kapcsolatos dokumentációk 

naprakész, folyamatos nyilvántartása 
- Adminisztrációs munkák végzése 

Részletes, fényképpel ellátott önéletrajzot, pályázatot (magyar és 
német nyelven) a bizonyítványok fénymásolatával a következő 
címre várjuk 2003. november 30-ig. 

Gumíművek PHOENIX Hungária Kft. 
6900 Makó, Pf. 82. Tel.: 62/511 -764 
E-mail: janosne.vancsik@phoenix-ag.com 

RENAULT 

Egy új társ a családban! 
Thalia Príma l.990.000,-Ft-ért 

v használt autó beszámítással! 

A Renault Thalia 1,4 Príma limitált szériát most 1,4-es, 75 LE-s 
motorral, dupla légzsákkal, dupla optikás fényszóróval, indítás-
gátlóval és SRP biztonsági övfeszítő rendszerrel 1.990.000,-Ft-os 
áron rendelheti meg nálunk, akár az alábbi kedvezményes vásár-
lási konstrukció igénybevételével! 
A C1B Credit Rt. és a Molnár Autóház Kft. közös akciójában most 
200.000,-Ft értékben beszámítjuk használt, akár üzemképtelen 
autóját, ha bármilyen új gépkocsit vásárol nálunk! 30% induló 
részlet befizetése esetén CASCO mentes hitellel is állunk rendelke-
zésére. A részietekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben! 

www.rrni^t.hu 
Fogyasztás IHtn/lOOkm): tegyrs használat: 7,1:C02 kibocsátás (g/kml: iaa. 

Molnár Autóház Kft. 
6728 Szeged, Dorozsmai út 8. 

Telefon / fax: (62) 420-237 

Gyászközlemények KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS MAKÓ 

SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága sze-
rettünk, 

ÖZV. DOBÓ FERENCNÉ 
MARÓTI MÁRIA 
(szikvízkészítő) 

hosszan tartó, súlyos betegség után, 73 éves 
korában elhunyt. Temetése 2003. november 
19-én, 14 órakor lesz a Kiskundorozsmai te-
metőben, előtte gyászmise 13 órakor a kiskun-
dorozsmai templomban. 
0.307027.35 Gyászoló család 

Egész életedben mindig csodáltad a termé-
szetet, és minden erőddel értékes munkatár-
saiddal kutattad titkait. Hiába várnak szere-
tő családod tagjai, félbeszakadt munkáid, ked-
ves jelenlegi és egykori hallgatóid, nagy szere-
tettel ápolt, gondozott növényeid. Búcsú nél-
kül kellett elmenned, de mosolygó arcodat, bú-

| z^. csút intő kezedet mindig látni fogjuk. 
Mely, soha el nem múló fájdalommal tudat-

• fl juk, hogy 
X DR. KEDVES MIKLÓS, 
™ a biológiai tudományok doktora, 

akinek munkásságát számos külföldi rangos akadémiai és egyetemi tes-
tület kitüntetéssel ismerte el, örökre elpihent. Drága halottunktól 2003. 
november 21-én, 13 órakor az Alsóvárosi temetőben búcsúzunk. 

Emléketlet szeretettel örökké megőrizzük: 
a gyászoló család 

0.30702H92 és a hozzátartozók 

TUdatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy 

CSISZÁR BÉLA 
47 éves korában váratlanul el-
hunyt. Gyászmisét tartunk em-
lékére az újszegcdi templomban 
2003. november 18-án, 11 óra-
kor. Ttmetc.se ugyanezen a na-
pon, 13 órakor lesz az Újszcgcdi 
temetőben. 

Gyászolják: nővére, 
0.3070.3001 a rokonok és barátai 

Megrendülten tudatjuk, hogy 
KIS FERENC 

77 éves korában váratlanul el-
hunyt. Búcsúztatása november 
18-án, 13 órakor lesz a Tisza-
szigeti temetőben. 
0.30702997 Gyászoló gondozói 

„Annyi az élet, mint futó felhő-
nek árnya folyón, mint tükrön a 
lehelet." (Petófi) 
Fájdalommal tudatjuk, hogy 

PAPÁNK, 
KÁTAY FERENC 

életének 86. évében elhunyt. Bú-
csúztatása a Belvárosi temető ra-
vatalozójában 2003. november 
20-án, 11 órakor lesz. 
0.30702365 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
GALBÁTS JÁNOS, 

kisteleki lakos 80 éves korában el-
hunyt. Temetése november 17-
én, Í1 órakor lesz a Kisteleki te-
metőben. 

03070291« Gyászoló család 

Fájdalommal tudatjuk, hogy sze-
rettünk, 

SZIMAN GIZELLA 
súlyos betegségben, 2003. no-
vember 9-én elhunyt. Hamvasz-
tás után szűk családi körben bú-
csúzunk Tőle. 
0.30702740 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

MÉSZÁROS JÓZSEF 
temetésén részt vettek és mély 
gyászunkban osztoztak. Külön 
mondunk köszönetet a II. kórház 
intenzív osztálya orvosainak és 
ápolóinak áldozatos és odaadó 
munkájukért. 

Gyászoló családja 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

LÁZÁR ISTVÁNNÉ 
temetésén megjelentek és gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

PÉTER MIHÁLY 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

030601912 A gyászoló család 

„Aki annyi szeretet adott, aki 
mindig mellettem állt, aki soha-
sem kért, csak adott." 
FRANK LAJOS MIHÁLY 
halálának 5. évfordulójára emlé-
kezik 

Aranka 

CSONGRÁD 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

HAVAS GYULA 

temetésén megjelentek, fáj-
dalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drá-
ga szerettünk, 

BALI JÓZSEFNÉ 
LAJOS ILONA 

temetésén megjelentek, fájdal-
munkban velünk éreztek. 

Gyászoló családjai 

SZENTES 

MEGEMLEKEZES KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Úgy mentél el fiatalon, ahogy él-
tél, csendben és szerényen, drá-
ga lelked nyugodjon békében. 

FARAGÓ FERENC 
halálának 4. évfordulójára. 

Szerető családja 

Emlékeznek rád mindazok, akik 
szerettek, tiszteltek, akik szívében 
tovább élsz, 

LABÁDIPÁL 
halálának 1. évfordulóján. 

Szerető családja 
nan7mtc u 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szerettünk, 

KOVÁCS IMRE 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek. Kü-
lön köszönjük a közreműködő 
temetkezési vállalat munkáiát. 

Gyászoló család, Szentes 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
ERDEI ISTVÁNNÉ 

PAPOS KATALIN 
Makó, Gyöngy utcai lakos rövid, súlyos betegség után, 70 éves korában 
elhunyt. Búcsúztatása november 17-én, 11 órakor lesz az Újvárosi re-
formátus temetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Csendben elmentél, itthagytál minket, a 
szenvedést csendesen tűrted. Szívünkben 
maradsz, nem feledünk Téged, hogy eddig ve 
lünk voltál, hálát adunk az égnek." 
Fájdalomtól megtört szívvel fejezzük ki há-
lás köszönetünket mindazoknak, akik felejt-
hetetlen szerettünk, 

KÓSZ LÁSZLÓNÉ 
KISS VIKTÓRIA 

elvesztésének fájdalmát enyhíteni igyekez-
tek és osztoztak mély gyászunkban. Köszön-

jük a kegyelet virágait, amivel végső nyughelyét elhalmozták, a vigasz-
taló szavakat és a részvét minden megnyilvánulását. 
030702.360 Gyászoló család 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Fájdalommal tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

VÖRÖS BALÁZS, 

Hódmezővásárhely, hódtói la-
kos 78 éves korában, november 
11 -én elhunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatásáról később gon-
doskodunk. 

Gyászoló család 
030702594 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drá-
ga szerettünk, 

GOJDÁR ISTVÁN 
temetésén megjelentek, virága-
ikkal, részvétükkel fájdalmun-
kon enyhíteni igyekeztek. 

o^o 
.310 Gyászoló család 

GYASZKÖZLEMÉNYEK FELVÉTELE: 
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24 Tel: 62/252-515 Berg Hennkné, 6754 Új-
szentivan, Má)us 1. u. 31. léi.: 62/277-382 Cs M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged. Széksósi út 6 Tel.: 
62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u 2. Tel 62/212-840 6786 Rúzsa, Határór u 2 Tel 
62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Bakay u. 16 Tel ./fax: 62/534-985, 62/534-986 Már 
vány Kft 6760 Kistelek, Temetó sor 1. Tel: 62/597-360 Égisz '90 Temetkezési Kit, 6600 Szentes, 
Sima F u. 45. Tél.: 63/400162 6640 Csongrád, Fö u. 17-19. Tel.: 63/483-975 Flóra Center Kft., 
6722 Szeged, Tisza L krt. 55 Tel 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6900 Makó, Megyeház u. 1. 
Tel 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás. 6722 Szeged, Bartók tér, 8 pavilon, 62/424-992 
Rekviem Temetkezési Vállalkozás. 6724 Szeged. Pulz u 2/A. Tél.: 62/425-864 6722 Szeged, Tö- . 
rök u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés, 6 9 0 0 Makó. Kórház u. 13. Tét: 62/213-514 
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. Algyó, Kastélykert u 16. Tél.: 267-567 Servio 
Temetkezési Szolgálat 6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hósök tere 7. Tel.: 62/246-605,62-248-775, 
Mécses 2 001 . Temetkezési Bt 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 31 . Tel / f a x : 63 /400 -889 . 

mailto:janosne.vancsik@phoenix-ag.com

