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• GÁZKÉSZÜLÉKEK szer-
vizügyelete folyamatosan! 
Hibabejelentés: 06-20-33-
56-114, Szeged. (42297457) 
• HOMOKSZÓRÁS korró-
zióvédelemmel, lesléssel 
Tel: 62-517-012, 30/9-
550-537. (Szeged) (42196989) 
• KERTSZERVIZ! Diszker-
tek tervezése, kivitelezése, 
átalakítása, felújítása. Szik-
lakert-, tóépítés, öntözés-
szerelés. Kertészmérnök. 
30-97-37-532. (Szeged) 
(42401149) 

• LAKSPED! Költöztetés, 
szállítás, lomtalanítás ga-
ranciával, rekeszek, dobo-
zok biztosításával. A hét 
minden napján. Tel: 62/ 
497-358, 30/630—46-90. 20/ 
455-14-46 (42196990) 

• ÜVEGEK fél áron! Egyes 
katedráiüvegek most 50% ked-
vezménnyel, amíg a készlet 
tart. SZILÁNK* Szeged, 
Pulz U. 46 Tel. 62/425-555. 

2 0 Tanfolyam 

• ECDL. alap- és közép-
fokú SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
TANFOLYAMOK a Merlin 
Stúdiónál. Érd.: 20/539-64-
85, 30/907-3654 , 06-0220-
02. (42401052) 

• SZEMÉLY-, vagyonőr 
(OKJ-s) tanfolyam 60.000 
Ft. 30/310-8934. (Szeged) 
(42401245) 

• SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 
tanfolyamok az IDŐSEBB 
KOROSZTÁLY számára 
Érd.: 30/907-3654, (06-
0220-02). (42401049) 

2 1 Téglaépítésü lakás 

• BARÁTSÁG utcai, I. 
emeleti, teljesen felújított, 
klímával ellátott lakás garázs 
zsal, azonnal beköltözhető-
en eladó, 06-20/42-14-742. 
(Szeged) (42399742) 

• NÉMET OSZTRÁK ügy-
feleink részére eladó ingat-
lanokat keresünk! 06-1/ 
210-4904. (42400438) 
• MARS téri. 42 nm-es. III. 
emeleti, amerikai konyhás, 
klimás. igényesen felújított 
lakás (vízórás, egyedi fű-
téses) beépített szekrénnyel 
+ egyedi konyhabútorral, 
sürgősen eladó. Érd.: 06-
20/33-71-061. (Szeged) 

• BEKÖLTÖZHETŐEN, tel-
jesen új állapotban 1,5 szo-
bás, III. emeleti, társasházi 
téglalakás eladó. Ár: 10,1 M 
Ft. Érd 14 óra után. 06-20/ 
216-9283. (42399615) 

• ÚJSZEGED, Borostyán 
utcában, 4 lakásos sorház-
ban 76-118 nm-ig lakások, 
garázsok eladók Érd.: 06-
70/381-39-12. (42400565) 

• DOROZSMA, Barátság 
utcai, földszintes, klimatizált, 
egyedi fűtésű, 110 nm-es 
társasházi lakás új beépített 
konyhabútorral, étkezővel, 
nappalival, 3 külön bejára-
tú szobával, garázzsal, kert-
tel 16.500 000-ért eladó. 
62/461-739 este, 20/31-66-
180. (42400902) 

• SZEGED BELVÁROSÁ 
BAN, a Nagyáruházhoz kö-
zel, pince, földszint + III. 
emeletes (litt és tetőtér-be-
építés lehetőségével), 1000 
nm-es irodaház eladó. Érd.: 
06-30/9455-966 (41994171) 

• SZEGED BELVÁROSI, 40 
nm-es, egyszobás, szépen 
felújított, összkomfortos la-
kás régi polgári házban, 
alacsony rezsivel, autóbeál-
lással, áron alul, alku nélkül 
eladó. 7,2 M Ft. 30/523-
4570, 30/527-0467. (42400595) 

• SZEGED FELSŐVÁROS, 
Malom u. 12. alatt épülő 
társasházban 94 nm-es la-
kás júliusi átadással, kulcs-
rakészen eladó. Ár: bruttó 
199 000 Ft/nm. Tel.: 62/431-
215, 30/94-31-392. (42400715) 

• SZEGED FELSÖVÁROS, 
Malom u. 10. alatt, május-
ban induló társasházban 
28-tól 85 nm-ig kulcsrakész 
lakások bruttó 205 000 FV 
nm-től eladók Átadás: 
2006. február. Tel.: 62/431-
215, 30/94-31-392. (42400716) 

• SZEGED, Pillich K. u. 22. 
szám alatt induló, 5 lakásos 
társasházban 200.000 F!/nm 
szerkezetkész áron lakások 
leköthetők Érd.. 20/916-
7500. (42401110) 

• ÚJSZEGED központi he-
lyén, csendes utcában 102 
nm-es, extra elrendezésű 
téglalakás + 35 nm-es lak-
résszel, garázzsal, nagy tá-
rolóval, kertrésszel, sürgő-
sen eladó, 30/529-4839. 
(42401225) 

• ÚJSZEGED, liget melletti, 
új építésű, II. emeleti, 87 
nm-es, egyedi belső kiala-
kítású társasházi lakás 6 
lakásos társasházban, par-
kosított udvarral, garázzsal 
vagy anélkül eladó 06-30/ 
9988-206. (42400639) 

• ÚJSZEGED, Egressy B. 
utcai, téglaépítésű, 64 nm-
es lakás és garázs eladó. 
Érd.: 62/484-395. (42401179) 

E B B S 
• BALATON déli partján, 
szabadstrandtól 300 méter-
re, csendes utcában 544 
nm-es, összközműves telek 
ikernyaralóval, több épület-
tel, sürgősen, áron alul ela-
dó, vagy szegedi Ingatlanra 
cserélhető. Érd.: 06/30-
9654-714. (42401238) 

• BELVÁROSI üzlethelyi-
ségek, belvárosi ingatlanok, 
Bajai úti telephelyen raktá-
rak, műhelyek bérbe adók. 
Érd.: 20/9613-713 (42400475) 

• SZEGED, Attila utcában 
104 nm-es üzlethelyiség + 
mellékhelyiség bérbe adó. 
Érdeklődni: 30/9550-747. 
(42399619) 

• SZEGED BELVÁROS, 
Zászló utcai, 62 nm-es, 2 
szobás, földszinti, előteres 
irodahelyiség teakonyhával, 
2 zuhanyzóval, raktárral, 2 
mellékhelyiséggel eladó. 
Irányár: 10,5 M Ft + áfa. 
Érd.: 06-30/55-44-333. 
(40470662) 

• SZEGED BELVÁROS, 
Szilágyi-Madách u. sarkán, 
panel irodaház I—IV. emele-
tén saját tulajdonú, össz-
komfortos Irodák (700 nm 
összterületben) egyben 
vagy szintenként 100 000-
130.000 Ft/nm bruttó áron 
eladók. Érd.: 06-30/55-44-
333. (40470866) 

• SZENTES BELVÁROSI, 
100 m'-es üzlethelyiség ki-
tűnő parkolási lehetőséggel 
bérbe adó. Érd : 06-70/ 
545-9988. (42300009) 

• SÓHORDÓ utcában 100, 
ill. 35 nm-es iroda saját 
parkolóval kiadó, 20-9371-
196. (Szeged) (42401194) 

2 4 Vállalkozás 

• V Á L L A L K O Z Z U N K 
EGYÜTT! Országos CD-
DVD üzlethálózat partnere-
ket keres! Önálló vagy kö-
zös üzemeltetésre. Ha szí-
vesen csatlakozna hozzánk, 
akkor keressen meg minket! 
Alacsony kezdőtőke, magas 
nyereség. További informá-
ció: Gyökeres István. Tel./ 
fax: 205+3780, mobil: 06-
30/643-7845, e-mail: 
premlermedia0euroweb.hu. 
(42300118) 

Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy szeretett 
édesapánk, 

ZÁDORI ISTVÁN 

hosszan tartó, súlyos szenvedés után, 76 
éves korában meghalt. Búcsúztatása május 
2-án, de. 11 órakor a Belvárosi temető hamv-
szóró parcellájában lesz. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
feleség, Édesanya, nagymama, 

NAGYMIHÁLY FERENCNÉ 
HULLER ERZSÉBET 

80. életévében váratlanul elhunyt. Végső bú-
csúztatása március 24-én, 11 órakor lesz a Bel-
városi temetőben. 

Gyászoló család 
474*11188 ' 

„Úgy ment el, ahogy élt, csende-
sen és szerényen. Drága lelke 
nyugodjék békében." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a leg-
drágább édesanya, anyós, nagy-
mama, dédij sógornő és rokon, 

SZABÓ ISTVÁNNÉ 
VÁMOS MÁRIA 

rövid betegség után, 85 éves ko-
rában elhunyt. Temetése márci-
us 24-én, 14 órakor lesz a Sándor-
falvi felsó temetőben. 

Gyászoló család, 
42501278 Sándorfalva 

„Szeretteim, én már elmegyek, 
küzdöttem, de már nem lehet, a 
csend ölel át és a szeretet, Isten 
veletek." 
Fájdalommal tudatjuk, hogy 

MOLNÁR IMRE, 
Baks, Fő út 54. szám alatti lakos 
83 éves korában elhunyt. Teme-
tése március 24-én, 15.30 órakor 
lesz a Baksi temetőben. 
42501476 Gyászoló család 

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy munkatársunk, az SZTE 
TTK Biokémia Tanszék docense, 

ÁBRAHÁM TAMÁSNÉ 
DR. GULYÁS 
MAGDOLNA 

elhunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása március 25-én, 13 óra-
kor lesz a Dugonics temetőben. 
Emlékét kegyelettel és tisztelet-
tel megőrizzük. 

A biokémiai tanszék 
42501402 dolgozói 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanyánk, 
BÁRKÁNYI JÓZSEFNÉ 

PAPDI MARGIT 
rövid, súlyos betegség után, 95 
éves korában elhunyt. Temetése 
március 24-én, 11 órakor lesz a 
Balástyai temetőben. 

Gyászoló család, 
Balástya, Sándorfalva 

Soha el nem múló fájdalommal 
tudatjuk, hogy szeretett férjem, 
édesapám, nagyapám, 

ÓDRY LAJOS 
MAV-nyugdíjas 

84 évesen, házasságának 55. évé-
ben, hosszú, súlyos betegségben 
elhunyt. Kívánságára csendben 
eltemettük. 
42.100057 Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünket, 

SÁRI MIHÁLYT 
utolsó útjára elkísérték. Külön 
köszönetet mondunk a II. kórház 
belgyógyászati osztály főorvo-
sainak és ápolóinak, valamint 
háziorvosának áldozatos mun-
kájukért. 

Gyászoló felesége 
Regina, 

valamint Katona, 
Németh, Bövíz család 

«2400772 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

KOCSIS MÁRIÁT 
utolsó útjára elkísérték. 

Eltartói 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik 

HORVÁTH MIHÁLY 
temetésén megjelentek, virágaik-
kal fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 

42199941 A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk, 

PÁLOSI GÉZA 
temetésén megjelentek és fájdal-
munkban osztoztak. 

42499818 A gyászoló család 

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

FARKAS ISTVÁN 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család, Szatymaz 

MEGEMLEKEZES 

„A búcsú, mit nem mondtál ki, elmaradt, de 
emléked szívünkben örökké megmarad. A 
Te szíved már nem fáj, a mienk vérzik, a fáj-
dalmat a szeretteid érzik. Segítő szavad örök-
ké halljuk, dolgos két kezed mindig érezzük, 
könnyes szemmel már csak a sírodat nézzük." 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
PATAKI ANDRÁS 

halálának 2. évfordulójára. 
12501294 Gyászoló család 

„A lelked tovaszállt, ki tudja merre jár. Mély 
álomba merültél, búcsú nélkül, csendben el-
mentél. Lelkünkben örökké velünk leszel, és 
amíg élünk, nem feledünk." 

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, 
NÉMETH KÁROLYNÉRA 

elhunytának 2. évfordulóján. 
Szerető férjed, imádott lányod, 

2 unokád Barbara és Zoltán 
42199947 és jó barátunk Forgó család 

Életed elmúlt, mint egy pillanat. 
De emléked szívünkben örökké 
megmarad. 

ÖZV MODRÓCZKI 
JÁNOSNÉ 

halálának 1. évfordulója. 
Szerettei 

Fájó szívvel, szeretettel emléke-
zünk 

ID. FRÁNYÓ MIHÁLY 
halálának 3. évfordulójára. 
Szerető feleséged, had, menyed, 

unokáid, testvéred, sógornőid, 
sógorod, Deszk 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR 

„Úgy ment el, ahogy élt, csend-
ben és szerényen, drága lelke | 
nyugodjék békében." 
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett feleség, drága 
édesanya, nagymama, kereszt-
anya, 

OLÁH MIHÁLYNÉ 
MÁRI JULIANNA, 

Székkutas, Vásárhelyi út 1. | 
szám alatti lakos 78 éves korá-
ban elhunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása 2005. márci-
us 25-én, 13 órakor lesz a | 
Székkutasi temetőben. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

ZSÍROS ANDRÁSNÉ 
MOLNÁR TERÉZIA, 

Hódmezővásárhely, Felhő u. 16. 
szám alatti lakos 86 éves korában 
elhunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása 2005 március 22-én, 
13 órakor lesz a Hmv.-helyi római 
katolikus temetőben. 

Gyászoló család 

Gyászoló család I 
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F Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

GOJDÁR JÁNOSNÉ 
OLASZ ROZÁLIA, 

Serháztéri Szociális Otthon la-
kója (volt Juhász Mihály utcai 
lakos) 95 éves korában elhunyt. 
Temetése március 24-én, 
10.30 órakor a Kincses temető-
ben lesz. 

EL, 
Gyászoló csalái SJ 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 
FELVÉTELE: 

Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 
6800 Hódmezővásárhely, 

Bakay u. 16. 
TeL/fax: 62/534-985, 

62/534-986 

Borostyán Temetkezési Szolgála! 
6800 Hódmezővásárhely, 

Dr. Imre József u. 11. 
Tel.: 62/238-866 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszö-1 
netet mindazoknak, akik 

HEGYI JÓZSEFNÉ 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek. 

Gyászoló család 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze-
rettünk, 

SÁNDOR ISTVÁN 
életének 55. évében elhunyt. 
Temetése 2005. március 23-
án, 14 órakor lesz a Nagymá-
gpcsi temetőben. 

Gyászoló család 

MAKÓ 

GYÁSZHÍR 

„Adhat az élet márványból palo-
tát, csak egyet nem adhat két-
szer, drága jó Édesanyát." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

BODOCSI IMRÉNÉ 
ÁRVA JULIANNA 

életének 74. évében elhunyt. Te-
metése március 23-án, 11 órakor 
lesz a Makói római katolikus 
temetőben. 

Gyászoló család 

„Beteg teste megpihent már, de 
lelke még köztünk ját" 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

SÁFÁR MIHÁLY, 
földeáki lakos hosszú, súlyos be-
tegség után, 84. évében elhunyt. 
Temetése 2005. március 22-én, 
11 órakor lesz a Földeáki teme-
tőben. 

42501426 A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drá-
ga szerettünk, 

DEÁK MIHÁLYNÉ 
PALLAGI JULIANNA 

65 éves korában, hosszú, súlyos 
betegség után elhunyt. Búcsúzta-
tása március 23-án, 15 órakor 
lesz a Makói görög katolikus 
temetőben. 
42501427 Gyászoló családja 

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

BALOG SÁNDOR 
temetésén megemlékeztek, 
megjelentek. Külön mondunk 
köszönetet a rokonoknak, 
ismerősöknek, szomszédok-
nak, ha munkatársainak. 

_p Gyászoló csalái 
jjt-p 42400248 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

F + — m 
1 mondunk Hálás szívvel i 

köszönetet mindazok-
nak, akik drága Édes-
anyánk, 

FARAGÓ FERENCNÉ 
SZAKÁCS MARGIT 

temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek. 
Köszönöm mindazoknak, akik 
nem tudtak eljönni, de együtt 
éreztek velem. 

Leánya Kati 
és az egész csalái 

T-p 425QI298 É 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Vt 

Köszönetet m o n d u n k mind 
azoknak, akik 

PAPP JÓZSEFNÉ 
CSONGRÁDI 

VIKTÓRIA 
temetésén részt vettek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyez-
tek, fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló csalái a 
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretett testvérünk, 

BALOGH FERENC 
búcsúztatásán megjelentek. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet a rokonoknak, ismerősök-
nek, az Óföldcáki Idősek Ottho-
na lakóinak, dolgozóinak és 
mindazoknak, akije szereltünk, 

RAF FAI LÁSZLÓ 
ISTVÁN 

temetésén megjelentek, virága-
ikkal, részvétükkel gyászunkban 
velünk együtt éreztek. 

Gyászoló család, Makó 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik szeret-
tünk, 

DÉKÁNY ANTALNÉ 
temetésén megjelentek, fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. Sír-
jára koszorút, virágot helyeztek. 

Gyászoló gondviselője 
és családja, Makó, 

42418)958 Hódmezővásárhely 


