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Szagcdl 
Városkép Kft. 

S Z E G E D I M A J A U S 
2005. ÁPRILIS 29.-
MÁJUS 1. 
Újszegedi Erzsébet 
Üget 

A SZEGEDI VÁROSKÉP KFT. 
VÁRJA 
A MAJÁLISRA 
KITELEPÜLNI | , | | 
SZANDEKOZO J-LLLL 
VÁLLALKOZÓK 
JELENTKEZÉSÉT 
AZ ALÁBBI HELYEN ÉS 
IDŐBEN: 

Szegedi Városkép Kft. 
(6720 Szeged, 
Deák Ferenc u. 28-30.) 
2005. április 12., kedd, 9-15 
2005. április 13., szerda, 9-15 
A jelentkezések érkezési sorrend-
ben történnek. 
Érdeklődni lehet a 62/471-397-
es vagy a 20/5795-781-es 
telefonszámon. 

Európai szintű kereset 
az Európai Unióban! 

Dinamikusan fejlődő, 
több mint tíz éve 

Magyarországon működő 
nemzetközi 

kereskedelmi társaság 
új munkatársakat 

keres 
leszervezett előadások 

megtartására. 
Legjobb előadóink havonta 

800.000-1.000.000 Ft-ot 
keresnek. 

Házaspárok jelentkezését is 
várjuk, 

vállalkozói igazolvány 
és személygépkocsi szükséges. 

A jelentkezéseket kizárólag 
április 07 én csütörtökön 

9-15 óra között 
a 96/526-258-as 

telefonszámon várjuk. 

Szépség- és hajápolási termékek 
áruházt népszerűsítésére 

keresünk érettségizett, 
fiatal tanácsadókat 

teljes munkaidőre főállásba. 

Feltétel: ápo l t külső, 
hosszú távú elkötelezettség. 

Hétvégeket is ér in t i a m u n k a ! 

jelentkezés önéletrajzzal: 
laur i tzenf f i laur i tzen.hu, 

faxon 06/1 -204 -7762 vagy 
te le fonon: 0 6 7 0 / 4 5 0 - 5 5 2 9 

SOLARKER KFT. 
Péti ammónium-nitrát 

34%-os, palettás 

40 900 Ft/tonna + áfa 
Román 

ammónium-nitrát 
34%-os, zsákos 

40 100 Ft/tonna + áfa 
25 tonnától házhoz szállítva. 
Kecskemét, Bajnok u. 2/B 
Tel.: 76/494-534, 504-300 

TelTfax: 76/494-561 

STRABAG 
A Straöag európai építőipari konszern magyarországi betongyártó váiialata 

a/ónnak belépéssel 

TERÜLETI GÉPÉSZ 
munkatarsat keres. 

A munkavégzés helye: szegedi székhely. 
Elvérások: építőipari gépész, gépésztechnikus vagy elektrotechnikus végzettség tel 
használó' szintű számítástechnikai ismeret - fi kategóriás jogosítvány. A hasonló területen 
szerzett szakmai tapasztalat, illetve német- ós/vagy angolnyelv-tudás elóny. 
Feladatok: 6 8 dél alföldi keverőtelep gépészeti felügyelete a telep gépeinek szervizelése, 
anyag- és alkatrészbeszerzés - külső szervizek munkáinak megszervezése. 

Fényképes Önéletrajzát „DM-ttrületl gépész" jeligére a 
Poner Kft., 111« Budapest, Pt. 82 vagy a jobffibauholding.hu címre várjuk. 

A szombati 
sporteseményekről 
leghamarabb 
a Vasárnapi 
Délmagyarország 
oldalain 
olvashat. 

Vasárnapi 
DÉLMAGYARORSZÁG 

Hétvégén is 
otthon van! A 

Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

Megrendülten és fájdalommal tudatjuk, hogy 

DR. KARDOS ALAJOS 
nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanár, 

Magister Emeritus, a Szegedi fuhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Testnevelési Tanszékének 

tanszékvezetője és oktatója 
életének 93. évében elhunyt. Dr. Kardos Alajos egyetemi tanulmánya-
it a Magyar Testnevelési Főiskolán és a Szegedi Tudományegyetemen 
végezte (1933-37), ahol középiskolai testnevelő tanári diplomát szer-
zett. 
Kollégánk példamutató módon egész tanári pályája folyamán alkotói 
és nevelési munkának fogta fel tanári hivatását, melyet magas fokon, 
elkötelezetten gyakorolt. Munkájának elismerését kitüntetései és címei 
is jelzik, így többek között birtokosa volt a Pro Iuventute Arany-
gyűrűnek, az Egészséges Szegedért éremnek, a Honor Pro Meritis kitün-
tető címnek. 1994-tól lett a (GYTF Magister Emeritusa. Kezébe vehet-
te az Eötvös József Tanítóképző Főiskola vasoklevelét, a Magyar Test-
nevelési Egyetem gyémántoklevelét is. 
Fő kutatási területe a testnevelés és a sport társadalmi és kulturális jelen-
tőségének feltárásához kapcsolódott. Tanulmányaival, cikkeivel magas 
tudományos színvonalon szolgálta a testnevelés és főiskolánk ügyét. 
Munkásságának kiemelkedő műve a Tankönyvkiadónál megjelent At-
létika című könyve volt. 
Tanítványainak százai, munkatársai, barátai tisztelettel és szeretettel 
őrzik szívükben emlékét, személyiségének derűjét. 

A Szegedi "Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 

saját halottjaként gyászolja. 

„Az úton menni, csak menni kell, ameddig 
az út nem fogy el." 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
RÓZSI ISTVÁNNÉ 

KERTÉSZ TERÉZIA 
88 éves korában, rövid, súlyos szenvedés után 
elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2005. 
április 8-án, 11 órakor lesz a református 
temetőben. 

Gyászoló család 

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen 
a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te 
sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint 
a csillagok." 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett Édesanya, nagymama, testvér és ro-
kon, 

DR. LADÁNYI MIHÁLYNÉ 
CSIZMADIA ETELKA 

türelemmel viselt, súlyos betegség után, életének 75. évében elhunyt. Te-
metése 2005. április 11-én, 13 órakor a Belvárosi temető ravatalozójá-
ból. 

Gyászoló család 
.t 1 70««LU 

Mély fáidalommal tudatjuk, hogy 
BÁRÁNYI JÓZSEF 

életének 81. évében, rövid szen-
vedés után elhunyt. Tfemetése áp-
rilis 7-én, 14 órakor lesz a Dcsz-
ki temetőben. 

427M5W Gyászoló család 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

DR. KORDÉ IMRÉNÉ 
(DR. PATKÓ JÓZSEFNÉ) 

ANCIKA 
életének 73. évében, türelemmel 
viselt, hosszú betegség után el-
hunyt. Búcsúztatása 2005. ápri-
lis 8-án, 12 órakor lesz a Belvá-
rosi temető ravatalozójából. 
j7iu' in Gyászoló család 

Drága Édesanyánk, 
SZÖGI BÉLÁNÉ 

SÍPOS ERZSÉBET 
100 éves korában visszaadta lel-
két a Teremtőnek. Könnyezve 
búcsúzunk Tőle. 

Fiai, lánya, unokái, dédunokái 
és kedves hozzátartozói 

Lelki üdvéért szentmisét tartunk, 
2005. április 8-án, 9 órakor a ró-
kusi templomban. 2005. április 
8-án, 15 órakor kísérjük utolsó 
útjára a Belvárosi temető ravata-
lozójából. 

,i í-m/i7.«* 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS M E G E M L É K E Z É S 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerettünk, 

MOLNÁR ISTVÁN 
temetésén megjelentek, fájdal-
munkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Szeretettel emlékezünk 
SZERENCSÉS FEKETE 

SÁNDOR 
halálának 7. évfordulóján. 
42704699 Szerető családja 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR 

Megrendült szívvel tudatjuk, 
hogy 

SZENTI SÁNDOR, 
Hódmezővásárhely, Szántó Ko-
vács János u. 107. szám alatti la-
kos életének 50. évében, tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. Te-
metése április 7-én, 11 órakor 
lesz a vásárhelyi római katolikus 
temetőben. 

Gyászoló család, 
Hódmezővásárhely, 

Békéscsaba 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Értünk éltél, bennünket szeret-
tél, bár a halál elszakított tőlünk, 
jóságod szívünkben él, segítő sza-
vad örökké halljuk, dolgos kezed 
érezzük, könnyes szemmel már 
csak a sírodat nézzük." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

ID. FÁTYOL JÓZSEF 
volt Rákóczi Tsz dolgozója 
67 éves korában, hosszan tartó, 
súlyos betegség után hirtelen el-
hunyt. Temetése április 7-én, fél 
3 órakor lesz a vásárhelyi római 
katolikus temetőben. 
47704694 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk, 

ZÖLD IMRE BÉLA 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
4,«»966 Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

Hálás szívvel mon-
dunk köszönetet 
mindazoknak, akik 
drága szerettünk, 

BOROS JOLÁN 
búcsúztatásán megjelentek, sír-
jára koszorút, virágot helyez-
tek. 

Gyászoló család 
.l.l.l.l.l.l.l.ltlul.lultitl« 

Nem az a fájdalom, melytől 
könnyes lesz a szem, hanem amit 
egy életen át hordozunk csende-
sen. 
Fájó szívvel emlékezem 

FEHÉR FERENC 
halálának 1 éves évfordulójára. 

Felesége 
in7n«7ia 

Fájó szívvel emlékezünk 
ID. CSENGERI ERNŐ 
halálának 7. évfordulóján és 
IFJ. CSENGERI ERNŐ 
halálának 24. évfordulóján. 

Szerető családjuk 
Hódmezővásárhelyről 

„Úgy ment el, ahogy élt, csend-
ben és szerényen, drága lelke nyu-
godjon békében." 
Fájó szívvel emlékezem 

MOLNÁR MIHÁLYNÉ 
OLASZ ERZSÉBET, 

Bajza u. 34. 
Barátnője Huszárné Ica 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

MÁTÓ FERENC, 
királyhegyesi lakos életének 47. 
évében elhunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása április 8-án, pén-
teken, 11.30 órakor lesz a Király-
hegyesi temetőben. 

A gyászoló család, 
4270453I Királyhegyes 

TitxtuH Hirdetőink! Gyészkéxleményeket a megjelenés előtti 
munkanapén 9 éré ig tudunk el tagadni . 

Gyásxkaxlemény megrendelésekor kér jük 
a sxemélyi igaxolvány bemutatását! Köszönjük! 

„A Te szíved már nem fáj, a mi 
szívünk vérzik, a fájdalmat, a 
szenvedést szeretteid érzik. Segítő 
szavad örökké halljuk, dolgos ke-
zed mindig érezzük. Könnyes sze-
münkkel a sírodat nézzük." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

RICHTER GYULÁNÉ 
PROKOPECZIRÉN 

80 éves korában váratlanul el-
hunyt. Búcsúztatása április 7-én, 
14 órakor lesz a Makói római 
katolikus temetőben. 

Gyászoló szerettei 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

„Ha rám emlékeztek, mosolyog-
jatok, mert akkor érzitek, hogy 
köztetek vagyok." 
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

K. KISS IMRÉNÉT 
utolsó útjára elkísérték, virágaik-
kal fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. Külön köszönetet mon-
dunk a makói belgyógyászat na-
gyon kedves nővérének áldozatos 
munkájáért és a Szefo Rt. dolgo-
zóinak a küldött koszorúért. 
42704717 Gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazon rokonoknak, ba-
rátoknak, kollégáknak, ismerő-
söknek, akik szerettünk, 
DR. SZABÓ JULIANNA 

temetésén megjelentek, részvé-
tükkel fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek. Külön köszönjük az 
edelényieknek a részvételt és 
mindenkinek, akik sírját elhal-
mozták a szeretet és a kegyelet vi-
rágaival. 

Gyászoló családja 
477(74744 ' 

„Fájdalmat hagytál ránk, üres lett 
a lelkünk. Ezúton ígérjük, soha 
nem felejtünk. Nem érdemelted 
meg a kegyetlen halált, de Isten 
hívó szava hamar Rád talált." 
Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak a rokonok-
nak, ismerősöknek, szomszédok-
nak, barátoknak, akik szeretett fe-
leségem, 
GILINGER JÓZSEFNÉ 

temetésén megjelentek, virága-
ikkal fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló férje és családja 
477114714 ' 

MEGEMLEKEZES 

Életed elmúlt, mint egy pillanat, 
de emléked szívünkben örökké 
megmarad. 
Fájó szívvel emlékezünk 

KISS SÁMUEL 
halálának 1. évfordulójára. 
477ri467i S z e r e t ° családja 

SZENTES 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy 

NYÁRI JOZSEFNE 
TÓTH VERONIKA, 

Dr. Négyesi L. u. 21. sz. alatti 
lakos 2005. március 15-én, 85. 
születésnapján elhunyt. Kíván-
ságára hamvasztás után csend-
ben eltemettük. Köszönjük az 
I. belgyógyászat A osztály dol-
gozóinak a gondos ápolást, a 
szép búcsúztatót és a temetke-
zési bt.-nek a színvonalas te-
metést. Köszönjük az együtt 
érző részvétnyilvánításokat. 

Gyászoló család, 
Szegvár, Szentes 

Mély fájdalommal tu-
datjuk, drága szeret-
tünk, 
NÁNÁSI IMRE, 

Fábiánsebestyén, Széchenyi u. 
24. alatti lakos 76 éves korában 
elhunyt. Temetése április 6-
án, szerdán, 14 órakor lesz a 
Fábiánsebestyéni temetőben. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
IiaGOGGGGGGGOGGOQQGG 

Hálás szívvel mondunk | 
köszönetet mindazok-
nak, akik drága szeret-
tünk, 

FÜLÖP JÁNOS 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, | 
gyászunkon enyhíteni igyekez-
tek. 

4 2 7 0 4 7 1 4 Gyászoló családja I 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
Édesanyánk, 

IQSS LÁSZLÓNÉ 
SÁNDOR 

ZSUZSANNA 
86 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása április 8-án, 10 órakor lesz 
a Szeder temetőben. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy drága sze-
rettünk, 

KANFI H. SÁNDOR, 
Szentes, Wesselényi u. 10. 
szám alatti lakos 90 éves korá-
ban elhunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása április 8-án, 
pénteken, 11 órakor lesz a Kál-
vária temető ravatalozójából. 

Gyászoló családja, 
Szentes 

jjLp «2704707 

F „Elcsitul a szív, mely 
értünk dobogott, pi-
hen a kéz, mely ér-

tünk dolgozott. Számunkra Te 
sosem leszel halott, örökké él-
ni fogsz, mint a csillagok." 
Mély megrendüléssel tudat-
juk, hogy drága szerettünk, 

BALOGH GÁBOR, 
Eperjes, Újváros 102. szám 
alatti lakos 70 éves korában 
hirtelen elhunyt. Temetése áp-
rilis 7-én, csütörtökön, 13 óra-
kor lesz a szentesi Szeder 
temető ravatalozójából a 
középső temetőben. 

Gyászoló családja 
tt-p «2704710 Q-tj 
i f T í r 


