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Az Un i leve r Magya ro rszág Kft. röszkei gyára az a lábbi 

munkakörben felvételt hirdet: 

ÜZEMI KARBANTARTÓ 
A SOLE-MiZo Zrt., Magyarország egyik piacvezető 

tejipari vállalata a SZEGEDI ÜZEMÉBE 

munkatársakat keres a következő 
munkakörbe: 

Feladat: 
• A t e rme lő és k iszo lgá ló berendezések zava r ta lan 

működésének biztosítása, h ibaelhár í tás. 

• Szakmai ismeret átadása a gépen do lgozó kollé-

gáknak , TPM-es eszközök használatáva l a műszak i 

h ibából adódó veszteségek csökkentése 

Feltételek: 
• közép fokú műszak i végzet tség 

Előnyt jelent: 
• v i l lanyszere lő végzet tség 

• könnyűgép-keze lő i vizsga 

• számítógépes ismeretek 

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk: 
KUNSÁGI FERENCNÉ - humánerőforrás asszisztens 

Tel.: 62/573-130 

• Hűtőkompresszor-kezelő 

• Gépkezelő 

Követelmények: • Szakirányú végzettség 
• Szakmai tapasztalat 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük jelentkezzen 

személyesen vagy telefonon Czollner Sándor műszaki vezetőnél. 

Cím: 6728 Szeged, Budapesti út 6. • Teleton: 62/569-096 

A jelentkezés határideje: 2 0 0 6 . a u g u s z t u s 3 1 . 

PORSCHE 
S Z E G E D 

MÁRKAKERESKEDÉSÉBE 
PROFI ÉRTÉKESÍTŐI CSAPATÁNAK BŐVÍTÉSE CÉLJÁBÓL 

G É P J Á R M Ű - É R T É K E S Í T Ő 
kollégákat keres. 

Elvárásaink: 
min. középfokú végzettség, 

többéves értékesítési tapasztalat, 
kiemelkedő tárgyalókészség, 

határozott fellépés, 
kulturált megjelenés, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek, 
német- vagy angolnyelv-tudás előny. 

Amit kínálunk: 
színvonalas, kulturált munkakörülmények, 

szakmai fejlődési lehetőség, 
alapfizetés + teljesítményarányos provízió. 

Ha meggyőződése, hogy gépjármű-értékesítőként a hobbija lenne a munkája, 
várjuk fényképes önéletrajzát Csongrád megye területéről az alábbi címre: 

PORSCHE SZEGED 
6724 Szeged, Sárosi u. 11., vagy e-mail: posta@porscheszeged.hu 

Gyászközlemények 
SZEGED 

GYÁSZHÍR 

A Szegedi 
Örmény Önkormányzat 

mély fájdalommal tudatja, 
hogy 

közösségünk tagja, 

DR. HUSZKA 

LÁSZLÓ 

elhunyt. 

Emlékét megőrizzük 

t Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy 

TÓTH ALAJOS 
minorita atya 

életének 75. évében váratlanul 
elhunyt. A temetési szentmisét 
és gyászszertartást dr. Seregély 
István egri érsek, főpásztor végzi 
Miskolcon, a Minorita temp-
lomban 2006. augusztus 23-
án, szerdán, délelőtt 10.00 óra-
kor. 

054691428 

Méiy fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett Édesanya, Testvér és 
rokon, 

FEKETE ALADÁRNÉ 
ZOMBORI ROZÁLIA 

életének 88. évében, rövid, súlyos 
betegségben elhunyt. Temetése 
augusztus 23-án, 10 órakor lesz 
a Röszkei temetőben. 
5469,448 Gyászoló család 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
TÓTH ISTVÁNNE 

SARUSI MÁRIA 
(Macuka) 

tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 
augusztus 23-án, 12 órakor lesz 
a Belvárosi temetőben. 
54691453 Gyászoló barátai 

Tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy 2006. 
augusztus 21-én, este 18 órakor 
szentmisét mutatunk be 

TÓTH ALAJOS 
OFM Conv. 

plébános atya 
lelki üdvéért a Szeged-felsővárosi 
templomban. 
54691498 Paptestvérei 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
HORNOK SÁNDORNÉ 

MÉSZÁROS ERZSÉBET 
74 éves korában elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása el-
hunyt szeretett férjével együtt 
2006. augusztus 23-án, 10 óra-
kor lesz a Belvárosi temető szó-
róparcellájától. 
54590271 Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
SZABÓ LÁSZLÓ 
nyug. alezredes 

hosszú betegség után, 80 éves korában elhunyt. 
Temetése 2006. augusztus 24-én, 14 órakor a Belvárosi temetőben lesz. 

A gyászoló család 
it/iAonoiu 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk minda-
zoknak a rokonoknak, 
ismerősöknek, szomszédoknak, 
akik drága szerettünk, 

ÖZV. KISPÉTER 
SZILVESZTER 

temetésén megjelentek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek. 
Fájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek. 
54590412 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk minda-
zoknak a rokonoknak, szomszé-
doknak és jó ismerősöknek, akik 
szeretett halottunk, 

HEGEDŰS 
ISTVÁN LAJOS 

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

Gyászoló család, 
Sándorfalva 

m á r v á n y • g r á n i t • m ű k ő 

Tekintse meg bemutatóhelyünkön új kollekciónkat! 
Kivitelezés oz egész ország területén. Kérjen árajánlatot} 

A k c i ó s é s b e m u t a t ó t e r m é k e k 
S — 3 0 % k e d v e z m é n n y e l . 

MONUMENTA Kőfaragó műhely (a Rúzsai úton) 
Zákányszék 458., Tel.: 62/290-694, 06-30/9251 -746, E-mail: monumenta@axelero.hu 

A hirdetés bemutatójának további kedvezmény. 

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik szerettünk, 

IVÁNKOVITS 
ZOLTÁNNÉ 

LÁSZLÓ ERZSÉBET 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 
54691455 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik drága szerettünk, 

SZÉLPÁL 
ANTAL GÉZÁNÉ 

temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 
54690867 GyáSZölÓ CSaiád 

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik drága szeretteink, 

CSATÓ ISTVÁN 
és 

CSATÓ GYŐZŐ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel és virágaikkal mély fájdal-
munkon enyhíteni igyekeztek. 
54690861 Gyászoló család 

Köszönetet mondunk minda-
zoknak a rokonoknak, szomszé-
doknak és jó ismerősöknek, akik 
szeretett halottunk, 

DÉNES JÓZSEF 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család, 
ÍÍAo,,o„ Sándorfalva 

MEGEMLEKEZES 

„Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál, fájó emléket." 

Fájó szívvel emlékezünk 

IFJ. NYÁRI BÉLA 

halálának 10. évfordulóján. 

Szerető család 

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes lesz 
a szem, hanem, amit egy életen át hordozunk 
csendesen." 

Szívünkben örök szeretettel emlékezünk 
BUN IMRE 

halálának 40. évfordulóján. 
Felesége és szerettei, 

Algyő 

Megemlékezés 
Drága jó szüleinkre 

emlékezünk születésük 100. 
évfordulóján és Édesanyánk, 
SÜMEGI SÁNDORNÉ 
KUCSERA KATALIN 

halálának 20., 
Édesapánk 

SÜMEGI SÁNDOR 
halálának 5. évében. 

85V077V Szeretteik 

Életed elmúlt, mint egy pillanat, 
emléked szívünkben örökre meg-
marad. 

Fájó szívvel emlékezünk 
IFJ. TANÁCS JENŐNÉ 

CSÁSZÁR ILONA 
halálának 2. évfordulójára. 

Szerető férjed és lányod 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ :•• 
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GYÁSZHÍR 

„Tudom, hogy az én Megváltóm 
él, és utoljára az én porom felett 
megáll..." (lób könyve) 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága 
szerettünk, 

GYENGE ISTVÁNNÉ 
KISS VIKTÓRIA 

75 éves korában elhunyt. Te-
metéseaugusztus 21-én, 11 óra-
kor lesz a makói Újvárosi refor-
mátus temetőben. 

Gyászoló család 

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csend-
ben és szerényen. Drága lelked 
nyugodjon békében." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága 
szerettünk, 

ANDRÉ RÓBERT, 
Makó, Kálvária utcai lakos rövid, 
súlyos betegség után, életének 55. 
évében csendben elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása au-
gusztus 21 -én, 14 órakor lesz a ró-
mai katolikus temetőben. 

A gyászoló család, Makó 
és Debrecen 

SIREMLEK 
MŰKŐ, MÁRVÁNY, GRÁNIT 

RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉGGEL IS 
Üzlet: Szeged. Kálvária sgt. 52. Tel.: 62/547-870 • 70/940-2180 • e-mail: marvanykft@freemail.hu' 

• Üzem: Kistelek, TemetS sor 1. • Tel.: 62/597-360 • web: www.marvanykft.hu 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szeret-
tünk, 

ZSÁKAI VILMOSNÉ 
RÁCZ JULIANNA, 

Makó, Szerecsen u. 31. szám alatti lakos 
84 éves korában, hosszú, súiyos betegség 
után elhunyt. Temetése augusztus 21-én, 
10 órakor lesz a görög katolikus 
temetőben. 

S46VI467 A gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

SZENTPÉTERI 
JÓZSEFNÉ 

NACSA MÁRIA 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek. 
Külön köszönjük a makói kór-
ház belgyógyászati osztály or-
vosainak és ápolóinak áldoza-
tos munkáját. 

A gyászoló család, Makó 

54690639 

MEGEMLEKEZES 

„Téged elfelejteni soha nem lehet, 
meg kell tanulni élni 
nélküled." 

BAKACSI PÁL 
halálának 1. évfordulójára. 

Klári 

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy drága szerettünk, 

MAKÓ LAJOS 
ISTVÁN, 

Hódmezővásárhely, Károlyi u. 
12. szám alatti lakos 85 éves ko-
rában elhunyt. Temetése 2006. 
augusztus 22-én, kedden, 9 óra-
kor lész a katolikus temetőben. 

Gyászoló család, 
Hódmezővásárhely 

CXitOl 442 ' 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága 
szerettünk, 

LÁNYI LÁSZLÓNÉ 
NÁDUDVARI MARGIT 

a Gorzsai Állami Gazdaság 
volt dolgozója 

80 éves korában elhunyt. Te-
metése augusztus 23-án, 11 óra-
kor lesz a Vásárhelyi római kato-
likus temetőben. 

Gyászoló család 

MEGEMLEKEZES 

Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk 

ASZALAI ERZSÉBET 
halálának 7. 

és férje 
BORBÁS JÁNOS 

halálának 6. évfordulójára. 
Szerető család 

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága 
szerettünk, 

ÖZV. KURUNCZI 
MIHÁLYNÉ 

MÉHES ERZSÉBET 
temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek és fáj-
dalmunkon enyhíteni igyekez-
tek. 
54691 lós Gyászoló család 

SZENTES 

MEGEMLEKEZES 

Fájó szívvel emlékezem 
édesapám, 

PÖRNEKI JÓZSEF 
halálának 20. évfordulóján. 

Lánya: Irén 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 

GYÁSZHÍR KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

1Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik drá-
ga szerettünk, 

SZÉL ISTVÁN 
temetésén megjelentek, sírjá-
ra koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. 

Gyászoló szerettei 
O j g r O -

Köszönetet mondunk rokonok-
nak, ismerősöknek, szomszé-
doknak, akik 

ARANY TÓTH PÁLNÉ 
búcsúztatásán megjelentek és sír-
jára virágot, koszorút helyeztek. 
54691381 A gyászoló család 

Köszönetet mondunk minda-
zoknak a rokonoknak, szomszé-
doknak, jó ismerősöknek, akik 
szeretett Édesanyánk, 
ÖZV NAGY MIHÁLYNÉ 
temetésén megjelentek, részvé-
tükkel, virágaikkal, fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. 
54691424 Gyászoló család 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközleményeket a megjele-
nés előtti munkanapon 9 óráig 

tudunk eHegadni. 
Gyásxközlentény megrendelése-
kor kérjük a személyi igazol-
vány bemutatását! Köszönjük! 

mailto:posta@porscheszeged.hu
mailto:monumenta@axelero.hu
http://www.marvanykft.hu

