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* VALUTAVÁLTÁS • 
A LEGKEDVEZŐBB ÁRFOLYAMON. 
Nádix. Kárási u. 8. • 06-20/321 -4489 

8 NAPON BELÜLI 
JELZÁLOGHITEL 
akár terhelt ingatlanra, akár 
jövede lemigazo lás nélkül 

7000 Ft/mill iónkénti 
törlesztéstől (4.719F T H M ) . ; 
B A R N E M A K A D Á L Y . : 

06-30/353-8878 
06-20/361-7678 

• SZEMELYI kölcsön a CC 
Credit Rt. szegedi fiókjában 
Szeged. Mérey u. 6/B. Tel.: 
62/541-765, 62/541-766. 
(44325401) 

• FESTMENYEK, grafikák, 
régiségek, teljes hagyaté-
kok, műtárgyak folyamatos 
felvásárlása. Körút Régiség-
kereskedés, Tisza L. krt. 59. 
30/955-8979, 62/315-322. 
(44426203) 

Oktatást vállal 

Szolgáltatás 

• D U G U L A S E L H A R I T A S 

1000 Ft-tól, 1 év garanciával! 
Szeged. 485-774. (3?5?6859i 

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS 
garanciával, mindennap. 
Tel.: 06-30/9457-577; 06-
62/533-999, Szász Péter. 
(44325578) 

• HOMOKSZÓRÁS korró-
zióvédelemmel, festéssel. 
Tel.: 62-517-012, 30/9-
550-537. (Szeged) (44325368) 

• LAKSPED! Költöztetés, 
szállítás, lomtalanítás ga-
ranciával, rekeszek, dobo-
zok biztosításával A hét 
minden napján. Érdeklődni 
telefonon: 62/497-358, 30/ 
630-46-90, 20/455-14-46. 
(44223661) 

• REDŐNYÖK, reluxák, 
szalagfüggönyök, harmoni-
kaajtók, szúnyoghálók AK-
CIÓVAL. Tel.: 62/401-318; 
30/271-9697. (44325590) 

• ÜVEGEZÉS, KÉPKERE-
TEZÉS! SZILÁNK* Szeged, 
Pulz u. 46. T : 62/425-555. 

r A BGI- Pénzügyi é s Számviteli Főiskola 
az. alábbi kihelyezett, másoddiplomás 

szakokat indítja Szegeden: 

• Közgazdász szakmérnök 
• Adó-, illeték-, vám 

• Európai uniós pénzügyek 
Érdeklődni a szervezőknél: 

800« Székesfehérvár. Móri út 16. 
Tél.: 22/SŐ1-665 mn.: »-15-ig 

Farkas Zsuzsa Tel.: 20/9770-237; 62/249-271 
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www.minerva90.hu 
^Részletfizetés! Kérje részleies tájékoztatónkat!y 

Tanfolyam 

• KEZ- és lábápoló, műkö-
römépítő OKJ-s szakmun-
kás bizonyítványt adó tanfo-
lyam Indul professzionális 
oktatóteremben, a legol-
csóbban, a Cupido Nails 
szervezésében. Tel.: 62/42-
99-66. (44324970) 

• OKJ-S képzések indul-
nak szeptember 16-tól Sze-
geden: ingatlanközvetítő-ér-
tékbecslő 85.000 Ft; ingat-
lanközvetítő-értékbecslő + 
társasházkezelő 129.000 Ft 
vizsgadíjjal, jegyzetekkel, 
részletfizetéssel. Kapós Kft. 
06-20/520-1347. (44325348) 

TOVÁBBKÉPZŐ KÉT 
CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE 

Őszi OKJ-s tanfolyamok 
adókedvezménnyel! 

a KIT szervezésében: 
• ABC-eladó 

• Konfekcióeladó 
• Kereskedő' 

vállalkozó 
• Drogériái 
kereskedő' ' 

• Pénztárgép-
kezelő' 

Részletfizetés, 30% -OS 
adókedvezmény! 

Szeged, Deák F. u. 22. 
Tel.: 62/425-805, 

9 -13 óráig. 
Internet: www.tanulok.hu 
Nyilvántartási szám: 01-0337-04 
Akkreditációs lajstromszám: 0010 

• KÖNNYŰ-, nehézgépke-
zelő tanfolyamot indít a NO-
VIT Bt. 20-9-664-279. 
(44628177) 

• KÖRNYEZET- és hidro-
technológus tanfolyamot in-
dít a NOVIT Bt. (Akkre-
ditációs szám: 0836) Tel.: 
62/315-461, 20/9-664-279. 
(44628174) 

• MUNKAVÉDELMI tech-
nikus tanfolyamot indít a 
NOVIT Bt. 62/315-461, 20/ 
9-664-279. (44628176) 

• T Ű Z V É D E L M I előadó 
tanfolyamot indít a Novit Bt. 
20/9-664-279, 62/315-461. 
(44628178) 

• ÉRINTÉSVÉDELEM fe-
lülvizsgálója tanfolyamot in-
dít a NOVIT Bt. (Nyt.sz,: 06-
0003-03) Tel.: 62/315-461, 
20/9-664-279. (44628175) 

Téglaépítésű lakás 

• 1, 1,5, 2 szobás eladó 
lakásokat keresünk. Tel.: 62/ 
551-651. (44528127) 

• BELVÁROS szélén föld-
szinti, 45 nm összkomfort + 
udvari tároló nagyon jó ál-
lapotban, régebbi, jó ház-
ban eladó. Készpénzesnek 
engedmény. 6,8 M. 478-
698. (44528033) 

• SZEGED, Fekete sas ut-
cai, 3 szobás, igényesen 
felújított lakás tulajdonjoga 
eladó. Ár: 18,9 M Ft. Érd.: 
20/263-43-50, 20/370-
9798. (44325624) 

• SZEGED, Árva utcai, ki-
váló elrendezésű, exkluzív 
kivitelű, még nem lakott, te-
tőtéri lakás 14 millió forintért 
eladó. Érd.: 06-20/952-
4158. (44527587) 

Szakképzés 

MIOK 
"JÓZSEF N Á D O R S Z A K K É P Z Ő ISKOLA 

Tanuljon nálunk versenyképes szakmát levelező tagozaton is! 
Kellemes környezet, kedvező tandijak! 

A képzések pénteki és szombati napokon. 
2 ÉVES, AKKREDITÁLT FELSŐFOKÚ KÉPZÉS, 600 ÓRÁS 

Jogi asszisztens: 50 ezer Ft/félév, egyszeri 5000 Ft regisztráció 
1 ÉVES EMELT SZINTŰ KÉPZÉS, 435 ÓRÁS 

Idegenvezető: 50 ezer Ft/év, részletfizetési lehetőség 
(70 órás nyelvoktatást tartalmaz) 

Az OKJ-s vizsga feltétele: középfokú „C" típusú nyelvvizsga 
1 ÉVES KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉS, 142 ÓRÁS 

Protokoll-ügyintéző: 30 000 Ft/év 
Az OKJ-s vizsga feltétele: középfokú „A" típusú nyelvvizsga 

Jelentkezési határidő: augusztus 26. 
6724 Szeged, Rigó u. 24/0. Tel /fax: 62/425-596,62/426-587 
E-mail: info®miokszeged.hu. Honlap: www.miokszeged.hu 

HIRDETESFELVÉTEL SZEGEDEN: 
Proko Travel Szeged, Kígyó u. 3. 

Tel./fax: 62/486-283, 62/484-225. 
Szeged, Mérey u. 6/B, IV. 404. 

Tel./fax: 62/422-269. 
Magyar Hirdető Iroda 

Szeged, Tisza L. krt. 83. 
Tel./fax: 62/474-557. 

A z apróhirdetések tartalmáért 
a kiadó nem vállal felelősséget! 

Szerttnel önolloon sikttre mini 
egy csapatot' 
Szeretnéd, ha ßvedelmed egyenes 
arányos legyen csapatod teí/esitmenyevel? 
Szeretnél folyamatosan tanulni 
a vezetésről? 

Ha igen, akkor várunk octptttankba! 

Kernünk HódmezőYÁsárhelyr« 

BOLTVEZETŐT. 
Amit fcéttinic 

vezetői gyakorlat 
jogosítvány 
eifcöfe tezonyítváüy 
érettségi, ákífM addigi pályafutás, 
p koRiiraai&áóós kész«? 

Előnyt jítent: 
yj&näw« «Mrtfi gydteirtei 

sfafMcm fqMpc tt»(tenyirt tm íK 7S-m fcter 
im tKQ&upm ül li. 
í-nufc tita 

KOZLEMENY 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a MOL 
Rt. 2005. augusztus 17-én, 10.00 órától 14.00 
óráig MAKÓ, KÖVEGY, APÁTFALVA, KIRÁLY-
HEGYES, MAGYARCSANÁD és NAGYLAK te-
lepüléseket érintően az üzemeltetésében lévő 
földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szü-
nettel járó karbantartási munkát végez. 
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhely-
zet megelőzése és a zavartalan visszakapcsolás ér-
dekében a fenti időszakban a gázmérő előtti fő-
csapot zárva tartani és a gázvételezést szünetel-
tetni szíveskedjenek. A MOL Rt. és a DÉGÁZ Rt. 
munkatársai mindent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy a zavartalan gázellátást mielőbb hely-
reállítsák. 

Türelmüket és megértésüket köszönjük! 
Délalföldi Gázszolgáltató Részvénytársaság 

Gyászközlemények 
SZEGED 

G Y Á S Z H Í R 

„Nem ezt akartam, nem így akartam, szeret-
tem volna még élni, de a halál könyörtelen 
volt és el kellett menni. Ha emlegettek köz-
tetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
férj, édesapa, nagyapa, 

TÖRÖK PÁL 
pincér 

55 éves korában tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Temetése augusztus 17-én, 13 órakor 
az Ujszegedi temetőben. 

Gyászoló családja 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága feleségem, édes-
anyánk, nagymamánk, 
SZÚNYOG ISTVÁNNÉ 

CSORDÁS ARANKA 
ERZSÉBET 

óvónő 
életének 63. évében, 2005. au-
gusztus 5-én, súlyos betegség j 
után elhunyt. Hamvait augusz-
tus 19-én, 14 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a Ba-
lástyai rómat katolikus teme-
tőben. Lelki üdvéért augusz-
tus 18-án, 18.30 órakor szent-
misét mutatunk be a szaty-
mazi római katolikus temp-
lomban. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
ID. TÖRTELI JÓZSEFET 
szűk családi körben eltemettük. 
044628164 A gyászoló család 

„Nem hal meg, akit eltemetnek, 
csak az, kit elfelednek." 
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik szerették és ismerték, 
hogy 

CSÁNYI ISTVÁNNÉ 
DEME MÁRIA 

életének 80. évében elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 
augusztus 18-án, 14 órakor lesz 
a Kiskundorozsmai temető rava-
talozójából. 
04.62724, Gyászoló család 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
ÚJHÁZY ERNŐ 

87 éves korában, rövid szenvedés 
után elhunyt. Búcsúztatása au-
gusztus 18-án, 11 órakor lesz az 
Ujszegedi temetőben. 
0.462,202 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett Édesanyánk, 

BÉKÉSI JÁNOSNÉ 
SZABÓ MÁRIA 

életének 85. évében elhunyt. Te-
metése 2005. augusztus 17-én, 
14 órakor lesz a Kisteleki teme-
tőben. 
«462.270 Gyászoló család 

„Szívedben nem volt más, csak 
jóság és szeretet, de az emléked-
del szívünkben maradsz örökre." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

TÚRI SÁNDOR, 
volt battonyai lakost augusztus 
19-én, 11 órakor az Alsóvárosi te-
metőben helyezzük örök nyuga-
lomra. 
04.628.« Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

VIRGONCZ SÁNDOR 
78 éves korában elhunyt. Teme-
tése augusztus 18-án, 13 órakor 
lesz az Alsóvárosi temetőben. 
0.4527812 Gyászoló családja 

„Én vagyok az élet és a feltáma-
dás, Ki belém vetett hittel él, 
örökké él." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
szeretett férj, édesapa, nagyapa, 
após, testvér és sógor, 

PROF. DR. TÓTH 
GYÖRGY FRIGYES 

c. egyetemi tanár, 
osztályvezető főorvos, 

megyei gyermekgyógyász 
szakfőorvos 

életének 73. évében elhunyt. Te-
metése 2005. augusztus 19-én, 
14 órakor lesz a Belvárosi teme-
tő ravatalozójából. 

Gyászoló család 
itaaAiaio* ' 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
CSATORDAI LÁSZLÓ 

2005. augusztus 10-én, 49 éves 
korában elhunyt. Szerettünktől 
végső búcsút 2005. augusztus 
19-én, 19 órakor a röszkei római 
katolikus templomban veszünk. 
044428098 Gyászoló család, Röszke 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága jó Férj, szerető Édesapa és 
Nagyapa, 

TŐKE ISTVÁN 
75 éves korában elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása au-
gusztus 18-án, 13 órakor lesz a 
Belvárosi temetőben. 
«462»,4» Gyászoló család 

„Szívedben nem volt más, csak 
szeretet, szorgalom és munka 
volt az egész életed. A fájdalmat 
leírni nem lehet, csak letörölni a 
könnyeket." 
Megrendülten tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették és ismer-
ték, hogy 
GYÉMÁNT ANDRÁSNÉ 

LELE VIKTÓRIA 
életének 80. évében váratlanul 
elhunyt. Temetése 2005. augusz-
tus 18-án, 14 órakor lesz a Tápéi 
temetőben. Gyászmise a temetés 
napján reggel 7 órakor a tápéi 
templomban. 
«462820, Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett halot-
tunkat, 

ROZMÁN KÁROLY 
LÁSZLÓT 

utolsó útjára elkísérték és fájdal-
munkban osztoztak. 

Gyászoló család 
044.527468 

„Úgy mentél el, hogy el sem bú-
csúztál, de lélekben örökre ve-
lünk maradtál." 
Hálás szívvel mondunk köszö-
netet a rokonoknak, barátoknak, 
jó szomszédoknak, akik 

DR. MARJAI 
ERZSÉBETET 

utolsó útjára elkísérték. 
M4S27729 Gyászoló család, Szeged 

MEGEMLEKEZES 

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak álmok, árnyak, évek." 
Könnyes szemmel emlékezünk 

HALÁSZEVICS JÁNOS 

halálának 20. éves évfordulóján. Felesége 
Franciska (Anci), fiai: Péter, János, menyet: 
Éva, Margit, unokái: Áron, Péter Gergő, Gá-
bor, Zsuzsi, testvére: Annuska és a rokonság 

044,428045 

GYASZKOZLEMENYEK 
FELVÉTELE: 

Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, 
Május 1 . u . 31. Tel.: 62 /277 -382 

Cs. M . Kegyeleti Kft. 6 9 0 0 M a k ó , 
Verebes u. 2. Tel.: 62 /212 -840 
P á l m a V i r á g ü z l e t , 6 9 0 0 M a k ó . 

Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 
R e k v i u m T e m e t k e z é s , 6 9 0 0 M a k ó , 

Kórház u. 13. Tel.: 62 /213-514 

Soha nem múló fájdalommal em-
lékezünk 

TISÓCZKI VILMOS 
halálának 1. évfordulójára 

Édesanyja, testvérei 
és sógornője 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
feleség, édesanya, anyós, nagymama, test-
vér, rokon, 

DR. VINCZE FERENCNÉ 
MUCSI ETELKA, 

Hódmezővásárhely, József Attila u. 44. szám 
alatti lakos 63 éves korában váratlan hirtelen-
séggel elhunyt. Temetése augusztus 17-én, fél 
3 órakor lesz a Hódmezővásárhelyi római 
katolikus temetőben. 

Gyászoló család 

F „Szerető szívével oly sok jót 
adott, Isten kegyelméből meg-
váltást kapott." 
Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

MIKLÓS DEZSŐNÉ 
KÉRI ESZTER, 

Hódmezővásárhely, Pipacs u. 
51. szám alatti lakos hosszú 
betegség után, 54 éves korá-
ban elhunyt. Temetése 2005. 
augusztus 17-én, 13 órakor 
lesz a katolikus temetőben. 

Gyászoló család 

EL M 
„Reménykedtünk, hogy csak 
egy rossz álom, de nem az volt, 
már látjuk, elmentél tőlünk 
messzire, oly távol, de szívünk-
ben itt leszel, míg élünk e vi-
lágon." 
Fájó szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy drága szerettünk, 

VETRO PÁL 
férfiszabó, 

Hódmezővásárhely, Ifjúság u. 
29. szám alatti lakos 94 éves ko-
rában elhunyt. Temetése 2005. 
augusztus 18-án, 14.30 órakor 
lesz a katolikus temetőben. 

Gyászoló család 
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Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk 

NAGY ANTAL, 
csanádpalotai lakos halálának 

1. évfordulóján. 
Szerető családja 

F „Búcsú, mit nem mondtál ki ne 
künk, elmaradt. Elmentél tőlünk 
hirtelen. De gondolatunkban és 
szívünkben örökké velünk ma-
radsz." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

GYOVAI SÁNDORNÉ 
GÉMES PIROSKA, 

Hódi Pál u. 1. szám alatti lakos 
85 éves korában elhunyt. Teme-
tése augusztus 18-án, 13 órakor 
a katolikus temetőben lesz. 

Gyászoló család 

O ^ g O - nu 
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CSONGRÁD 

GYÁSZHÍR 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
GRESKOVICS IMRE, 

Csongrád, Raisió u. 8. sz. alatti 
lakos 73 éves korában elhunyt. 
Temetése augusztus 17-én, szer-
dán, 11 órakor lesz a Csongrádi 
temetőben. 

Gyászoló családja 
rtajAlBlia ' -

SZENTES 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

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

ID. BEREZVAI 
ISTVÁN 

temetésén megjelentek. 
Gyászoló családja 

EL, J 3 

Tiszteit Hirdetőink! Gyászközleményeket a megjelenés előtti 
munkanapon 9 éráig tudunk elfogadni. 

Gyászközlemény megrendelésekor kérjük 
a személyi Igazolvány bemutatását! Köszönjük! 

http://www.minerva90.hu
http://www.tanulok.hu
http://www.miokszeged.hu

