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Almássy ezüstérmes 
SPORT 

Legény 
a gáton 

Ar. idei műkorcsolyázó- és 
jégtánc Európa-bajnokság 
tegnap éjjel a nők szabad-
korcsolyázásával befejező-
dött. Ma este már csak a 
szokásos gálaest lesz. 

A kötelező gyakorlatok-
ban Almássy Zsuzsa a várt-
nál gyengébb szereplés után 
az osztrák Schuba és az 
olasz Trapanese mögött a 
harmadik helyen végzett. 
Szabadkorcsolyázásban azon-

ban a sokszoros magyar 

bajnoknő nagyszerű kürt 
mutatott be és megelőzve 
Trapanesét, ezüstérmes lett. 
Az Európa-bajnoki címet 
Schuba nyerte. 

A műkorcsolyázó Európa-
bajnokság férfiversenye 
egyébként pénteken este 
szinte üres ház előtt zajlott 
le. A UPI jelentése szerint 
összesen 200 fizető néző volt, 
a többi érdeklődőt az ed-
zők, a hivatalos kísérők és 
az újságírók tették ki. „So-

Munkaalkalmak 

Öt szegedi került a döntőbe 

A Dózsa Kupa 
másnapján 

A SZEOL atlétikai szak-
osztályának országos szinten 
is egyre eredményesebb kép-
viselője Süli József. Makó-
ról került a SZEOL-hoz, 
mint a Tanárképző Főiskola 
hallgatója. Itt 1968-ban test-
nevelés—biológia szakon 
szerzett tanári diplomát, je-
lenleg a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközép-
iskola testnevelő tanára. 

Küzdőképes versenyző, 
vesztésre álló versenyeket 
képes a hajrában megnyer-
ni. Már főiskolás korában 
egyik erőssége volt a megyei 
atlétikai válogatottnak gát-
futásban, a rövidtávú futó-
számokban és nem utolsó-
sorban a váltóban. Most, 
hogy több időt tud szentel-
ni a sportolásnak mint ko-
rábban, még nagyobb ered-
ményekre képes. Teljesítmé-
nyei közül kiemelkedik a 
vidéki bajnokságon 200 mé-
teres gátfutásban elért győ-
zelme. 

Fő távja a 400 méteres 
gátfutás, amelyben ugyan-
csak szép sikerrel dicse-
kedhet: az országos bajnok-
ság döntőjében a válogatot-
tak mögött, ú j megyei csúcs-
csal ötödik lett. Ideje, az 
54.8 másodperc — különö-
sen vidéki atléta számára 
— nagyszerű eredmény. 

R. E. 

Ismét telt ház volt Róku-
son a tornacsarnokban. Teg-
nap, szombaton 33 ifjúsági és 
felnőtt összecsapást láttak a 
nézők a Dózsa Kupa ökölvi-
vóverseny második napján. 
A mérkőzések színvonala 
csakúgy mint az első napon, 
elmaradt a közönség vára-
kozásától, a verseny rende-
zői viszont elégedettek vol-
tak. Hogy miért? Ezt Neu-
mann Károly a Magyar 
Ökölvívó Szövetség verseny-
bíróságának elnöke hangos-
beszélőben magyarázta meg. 

Elmondotta: összesen 101 
ökölvívó állt illetve áll majd 
szorítóba a háromnapos ku-
paküzdelemben és közöttük 
területi, NB Il-es, NB I B-s 
és NB l-es öklözőket talá-
lunk. A négy osztálykülönb-
ség miatt úgy állították ösz-
sze a párokat, hogy a leg-
jobbak a gyengébb képessé-
gűekkel mérkőzzenek a se-
lejtezőben. Erre azért volt 
szükség, hogy a ma délelőtti 
döntőben valóban a legna-

gyobb tudású öklözök mér-
kőzhessenek. 

Az elnök tájékoztatójá-
ból egyúttal magyarázato-
kat is kaptunk arra: miért 
kellett oly gyakran bedobni 
a törülközőt, ugyanis nem 
lett volna célszerű addig 
várni, amíg a szerényebb 
tudású bokszolok padlóra 
kerülnek. 

Az ifjúságiak összecsapá-
saiból három szegedi fiú — 
Táncos, Ácsán és Kispéter 
— legyőzte ellenfelét. A 
mai döntőben tehát az if-
júságiak közül hárman kép-
viselik Szegedet. Felnőtt 
versenyzőinknek sajnos nem 
termett sok babér. A szegedi 
ökölvívók közül Lcikös tu-
dott győzni. 

Rajta kívül még Sitkei Jó-
zsef került döntőbe, ugyanis 
Sitkei súlycsoportjában csu-
pát két öklöző nevezett, így 
selejtező nélkül léphetnek 
ma délelőtt szorítóba. 

S. A. 

ha ilyen szegényes színpada 
nem volt meg Európa-baj-
nokságnak" — jegyzi meg 
a tudósító. 

A 20 éves Ondrej Nepela 
harmadszor nyert egymás 
után Európa-bajnoki arany-
érmet. 

A szovjet Csetveruhin elő-
ször szerzett a Szovjetunió-
nak ebben a versenyszám-
ban ezüstérmet 

A Ha llenstad ionban nagy 
meglepetést keltett a 3. he-
lyen végzett, 21 éves an- j 
gol Oudjian szabadkorcso-
lyázása. A 184 centiméter 
magas fiatalember teljesít-
ményét riválisai is nagy 
tapssal jutalmazták kűrjé-
nek befejezése után. 

A mezőny legtehetsége-
sebb fiatalja a 15 éves drez-
dai Jan Hoffmann volt, aki 
két év múlva akár Európa-
bajnokká léphet elő a mos-
tani 4. helyről. Különösen 
a háromszoros Salchow-ug-
rása sikerült kitűnően 
Hoffmann Jutta Müllernak, 
Gaby Seyfert édesanyjának 
a tanítványa. 

Változás 
a SZEOL-nál 

Dr. Varga János, a SZEOL 
SC labdarúgó-szakosztályá-
nak elnöke és K. Szabó Sán-
dor szakosztályvezető — 
hivatali, munkahelyi elfog-
laltsága miatt — a szakosz-
tályban betöltött tisztsége 
alól felmentését kérte. Az 
elnökség, eddigi munkáju-
kért köszönetet mondva, 
helyt adott kérésüknek az-
zal, hogy mindketten to-
vábbra is a sportköri el-
nökség tagjaiként tevé-
kenykednek. 

A SZEOL labdarúgó-szak-
osztályának új, függetlenített 
vezetője február 15-től Do-
bozi István, a Csongrád me-
gyei TS volt módszertani fő-
előadója lett. 

Á halál lovasai 
Így nevezhetnénk a gyá-

rak. reklámüzletek alkalma-
zottjait — az autóverseny-
zőket. Munkájuk hajsza a 
sebességért, a győzelemért. 
Bérük a félelem bére, s ez 
a bér mindig magasabb. 

Az autóversenyek kirá-
lya Jimi Clark 1963-ban 

megnyerte a mexikói Grand 
Frix-t. Utána Colin Chap-

Próbaolimpia Japánbari 
Sayonara — viszontlátás-

ra ! — mondták a japánok 
a tokiói olimpia záróünnep-
ségén, s lám betartották sza-
vukat. Viszontlátják a világ 
sportolóit: a távoli ország 
vállalta az 1972. évi téli 
olimpia rendezését. A Hok-
kaido-szigetén levő félmil-
liós Sapporo neve kerül 
majd be az olimpiák törté-
nelemkönyvébe. Valamennyi 
létesítmény újonnan ké-
szült, illetve nagyobbrészt 
készen áll. Megépítették már 
az ú j sí- és bobpályákat, 
ugrósáncokat, sífelvonókat, a 
iégstadiont, sőt lényegében 
az ötvenezres makomanai 
szabadtéri jégstadion is el-
készült. Itt rendezik meg a 
jégtáncversenyeket, jégko-
rongmérkőzéseket, valamint 
a nyitó- és záróünnepélyt. 

Szakemberek megelégedés-
sel nyilatkoztak az ugró-
sáncok minőségéről, vala-

mint a sífutó- és a biatlon-
versenypályákról. Jelenleg a 
2 és fél ezer versenyző és 
a kísérők szállásán, az olim-
piai falu építésén dolgoz-
nak. Női versenyzőknek két 
11 emeletes, a férfiaknak pe-
dig 23 ötemeletes házat 
építenek. A sajtóközpont is 
a faluban kap helyet. A leg-
több gondot a szállodák és 
az autóutak építése okozza, 
de a házigazdák igérik, min-
den a legnagyobb rendben 
lesz. 

Az előolimpián 23 ország 
256 versenyzője vizsgáztat-
ja az elkészült pályákat. A 
hagyományos próbaoümpia 
ma, vasárnap kezdődik. Sap-
poro fogadja a világ sporto-
lóit, azokat is — ezt a ja-
pán kormány garantálja —, 
akiknek országával nincs 
diplomáciai kapcsolata Ja-
pánnak. 

A. S. 

S=0=R=0=K=B=A=N 
Játékvezetőképzés lesz 

kedden délután fél 6-kor 
Szegeden, a CSLSZ helyi-
ségében. A megvei Labdarú-
gó Szövetség kéri a játékve-
zetők megjelenését. 

* 
Pelé elrablására készül-

nek a kolumbiai gerillák. A 
Santos csapatával jelenleg 
Medellinben tartózkodó bra-
zil labdarúgóbztár nem tu-

lajdonított különösebb je-
lentóséget a fenyegetésnek. 

* 
Menesztette edzőjét, az 

argentin Bruno Pesaolát, a 
Fiorentina. Erre a csapat 
gyenge szereplése szolgál-
tatta az okot. A firenzei lab-
darúgócsapat ú j edzője 
Oronzo Pugliese lett, aki 
korábban az AS Rómánál 
működött. 

mannel, a Lotus konstruk-
tőrével átment Indianapolis-
ba, hogy kipróbáljon egy új 
Ford-motort. A harmadik 
körben érezte, hogy valami 
nincs rendjén a gumikkal. 
Megnyugtatták. A negyedik 
körben, 280-as tempóban 
száguldott, amikor a mecha-
nikusok valami furcsa zajt 
véltek felfedezni. Leintették. 
Amikor megállt, kocsijának 
egyik abroncsáról cafatok-
ban lógott a gumi. Még egy 
kör, és Clark nincs többé. 
A kis skót ezután 1965-ben 
is megnyerte az autóver-
senyzés világbajnokságát. 
Majd kijelentette: „félek!". 
Nem sokkal nyilatkozata 
után, a hockenheimi ver-
senyen autójával nekirohant 
a falnak — és szörnyethalt. 

Egy híresség eltűnt. Ujak 
léptek a helyébe és folytat-
ták a harcot a sebességért. 
Clarkot követte Graham Hill 
és Jackie Stewart. 1968-ban 
már Hill volt a világbaj-
nok A Ford-Lotusból 290 
kilométeres sebességet pré-
séit ki. Ezután ú j fiatal ne-
veket dobott fel a világ-
sajtó: Jackie Ickx, Jochen 
Rindt, Cris Anion . . . A 
Ford-Lotusok 460 lóerős 
motorjaikkal ú j neveket rö-
pítenek azóta is a világsi-
ker felé. Jackie Stewart 
1969-ben lett 11 futam után 
63 ponttal világbajnok. Má-
sodik a belga Jackie Ickx 
37 ponttal, mig Rindt 22 
pontjával a negyedik helyen 
végzett. 

Aztán jött 1970. Egy újabb 
nagy egyéniséggel szegénye-
dett a világ autósportja. 
Jimi Clark után Jochen 
Rindt sincs többé. Az évti-
zed legnagyobb versenyzőjé-
nek tartották. 1942-ben szü-
letett és 1962-ben sorra 
nyerte a versenyeket. 1965-
ben már első a Le Mans-i 
versenyen. 1967-ben Forma 
2. gépkocsijával nyolcszor 
egymás után első. Ettől 
kezdve a Forma 1. kategó-
riában indult, a rajtpénze 
pedig 5—10 ezer dollár volt. 

1970-ben behozhatatlan fö-
lénnyel vezetett — 45 pont-
tal — a világbajnokságban. 
Ha a hátra levő futamok-
ban nem áll rajthoz, már 
akkor is világbajnok. <5 
azonban versenyezni akart. 
Legutoljára október 30-án. 
Színhely a monzai beton-
teknő volt. Kocsijának első 
tengelye a negyedik körben 
eltörött, kormányozhatatlan-
ná vált, és szédületes tem-
póban a pályát szegélyező 
fémkorlátnak vágódott. 
Rindt a kórházba szállítás 
közben meghalt. „Az évti-
zed legszomorúbb győzel-
me" után felesége, Nina 
Rindt Párizsban vette át 
férje világbajnoki serlegét. 

A hajsza tovább folyik. 
Újból és újból görcsös ujjak 
kapaszkodnak a „villámko-
porsók" volánjaiba. A pénz. 
a reklámőrület nem ismer 
könyörületet. Vállalkozók 
pedig ezután is lesznek 

B . L . 

A mai műsor 
Asztalitenisz. Szegedi váro.,j 

fiú és leány középiskolás ba j -
nokság (egyéni és csapat) , Du-
gonics utcai iskola. 8 óra . — 
A falusi spar takiádok körzeti 
mérkőzései (az elülállók a pá-
lyaválasztók), f é r f i ak : Puszta-
szer TI.—Pusztaszer I.. Algyő II. 
—Algyő t., Dóc—Szatymaz, Bor-
dány—Forráskút . Rúzsa II.—Rú-
zsa I.. Asottlialmt Hunyadi SK— 
Asotthalmi szakiskola, n ó k : Rú-
zsa—Domaszék 11., Domaszék I. 
— Domaszék III. 

Birkózás. A Szegedi VSE or-
szágos jellegű kötöt t fogású ver-
senye serdülők rcszére, Vasutas-
stadion. 10 ora. 

l a b d a r ú g á s . SZEOL I.—SZEOt, 
II. előkészületi mérkőzés, Tisza-
parti stadion. 9.80. 

ökölvívás . A Dózsa Kupa ököl-
vivó-verseny ha rmad ik napi. 
döntő küzdelmei. Rókusi Torna-
csarnok. 9 óra 

Sakk. A Szegedi VSE OB l - e s 
csnnatának most nem lesz mér -
kőzése. — A falusi spar takiá-
dok körzeti mérkőzései (az elöl-
állök a pályaválasztók) : Kis 'e-
lek—Pusztaszer. Mórahalom—Zá-
kányszék II., Sándorfalva—Dóc. 
Asűtthalmi szakiskola—Asotthal-
mi Hunyadi SK. Zákányszék I. 
— Rúzsa. Bordány—ÜUés. Algyő— 
Tápé. Zsombó—Forráskút . 

A Délmagyarországi Epító Vál-
lalat ál landó foglalkoztatásra 
felvételre keres asztalos, épület-
lakatos szakmunkásoka t üzem-
be, ezenkívül szegcdi és vidéki 
munkahelye i re . Géplakatos, ív-
és lánghegesztő, ács, víz- és 
központlfűlés-szeréló szakmun-
kásokat szegedi, kubikosbrigádo-
kat szentesi, csongrádi és szege-
di munkahe lyekke l . Továbbá kő-
műves és kőműveseket kiszolgá-
ló segédmunkasokat , m u n k a h e -
lyeire. Je len tkezés : Szeged, Kos-
suth La jos sgt. 72/b. Munkaerő-
gazdálkodás. DK. 

A Cs. m. Állattól galmi és 
Húsipari Vállalat (Szeged, Maros 
u. 21. sz.) keres felvételre tért i 
segédmunkásokat , gépkocsisze-
relőt, kőműves szakmunkás t , va-
lamint vizsgázott fű tő t olaj- é s 
széntüzelésű kazánhoz. 

Kohászati Alapanyagellátó Vál-
lalal gépkocsivezetőket vesz fel. 
Je lentkezés : Szeged, Petrcs u. 8. 

xDk. 17 5ill. 
Azonnali belépéssel felvesz, 

marós, lakatos és szerelési mun-
kában jár tás , valamint liól be-
tanított munkásoka t és egy gép-
írónot, könyvelőt és gépésztech-
nikust a Kéziszerszámgyár. Je -
lentkezni lehet mindennap 1 
ö rátol 15 óráig Szeged, Rigó 
u. 88. alatt . 

Gépészmérnöki vagy felsőfokú 
gépioari technikumi képesítéssel 
gyár tás- és gyár tmányfe j lesz tő i 
gyakorlat tal rendelkező szakem-
bert keresünk felvételre gyár tás-
technológus! munkakörbe . Bére-
zés megegyezés szerint . Je lent -
kezés személyesen vagy írásban : 
Cs. nj . Tanács Vegyesipari Szol-
gáltató Vállalat. Hódmezővásár-
hely, Vörös csillag u. «.. sze-
mélyzeti vezetőnél. 

Ha jóslegényeket. uszálykor-
mányosokat . gépészeket, gépész-
leehnikusokat cs érettségizett 
f iatalokat ha jós m u n k á r a fel-
veszünk. Je len tkezés : Folyam-
szabályozó és Kavicskotró Vál-
'Mat Dui"»i H*r -nft -nségén. Bu-
dapest, XIII., Cserhalom u. 2. 

Bp. 4280 
Folyamszabályozó és Kavics-

kotró Vállalat Központi Javí tó 
Műhelye. Rudaoest . XIII., Cser-
halom u. 2. (Dagály-strandnál) , 
felvesz ív- és lánghegesztőket , 
asztalosokat, vil lanyszerelőket. 
Diesel-lakatosokat. Illetve motor-
szerelőket. segédmunkásokat . Vi-
dékieknek munkásszál lást bizto-
sítunk. Jelentkezni lehet a Ha-
ió Javító Műhely üzemvezetősé-
gén. xBp. 5407 

Építőipari normást relvcszünk. 
Szeged, Járás i Épiióinari Szöv. 
Szöreg, Tolbuhin tér 12. 

xS 280 680 
A VOLÁN 10. sz. Vállalat ka-

lauzokat keres felvételre. Kez-
dőket be taní tunk. Jelentkezni a 
vállalat munkanév! önálló osz-
tályán. Bakay Nándor u. 18. sz. 
alatt lehet . xS. 230 53« 

Műteremvezetői beosztásba 
oki. épí tészmérnököt keresünk 
legalább 10 éves tervezői és ki-
viielezői eyaknrlat tal . „Vezető-
állás 230 661" jeligérc a Hirde-
tőbe. xS 230 661 

KOMPLETT RUHÁZATI VAL-
LALAT szentesi te lephelyére 
szakképzett k i rakatrendezőt fel-
vesz. Jelentkezni lehet a vállalat 
munkaügy i osztályán, Szeged. 
Vár u . 7. sz. x 

Rövidített munka idő re kere-
sünk gépírni tudó adminisz t rá-
tort. „Sürgős" DK. 173. jeligére 
a Sa j tóházba . x 

Gázkazánkezelöt keres felvétel-
re az Alföldi Bútorgyár , Sze-
ged, Cserzy Mihály u. t i . x 

Előadói ál lásokra nőt munka-
erőt keresünk érettségivel, 
gyors- és gépírással . , .Tanácsi 
hivatal" jeligére a Saj tóházba, x 

BURUHAzO VÁLLALAT buda-
pesti központ jába és kirendelt-
ségeire KERES UTEPlTÖ ES 
HÍDÉPÍTŐ MÉRNÖKÖKÉT, KAL-
KULÁTOROKAT, TECHNIKUSO-
KAT műszaki ellenőri beosztás-
ba. Jelentkezés — rövid szakmai 
életrajzzal — „ÜJ vállalat 5617." 
jeligére Felszabadulás téri Hir-
detőbe. xBp. 5617. 

Azonnali belépéssel a lkalma-
zunk egy fő gépírni tudó általá-
nos adminiszt rá tor t , és egy fő 
közgazdasági technikumot vég-
zett statisztikust. Je len tkezés : 
ÜVEGERT Szeged, Gutenberg u. 
12. sz. x 

Magyar Államvasutak Neveló-
intezete Szeged, Április 4. u. 41. 
azonnal i beiepessel felvesz lő 
éves korig 2 fő takarí tónői cs 
1 fő f é r f i munkae rő t , áruszállí-
tásra cs egyéb m u n k á k r a . x 

A Csougrád megyei Vendég-
látó Vállalat hosszú gyakor la t -
tal és szakKépesitesscl rendelke-
ző asztalost vesz fel. Fizetés 
m« gegyezés szerint. Je lentkezni 
lehet a vállalat ka rban t a r tó iro-
da iahao, Szeged. Honvéd ter 
5/b sz. x 

Tanácsi költségvetésben jár tas , 
érettségivel és KALÁSSZAL ren-
delkező dolgozót keresünk felvé-
telre. Je len tkezés : „Államigazga-
tás" Jeligére a Sa j tóházba . x 

le lveszi iuk mosónőt , fér f i se-
gédmunkás t , nói segédmunkás t . 
Jelentkezés a DEFAG Falemez-
Uzemcnél, Szeged, Budapest i ú t 
1. sz. x 

Festő szakmunkás t , TMK-rész-
legünkbe fölveszünk. Budalakk 
l e s l é k - és Mügyantagyar , Sze-
ged, Baja i ut 5. 

J ó kcrcsti lehetőséggel fü ró -
segédi munkakö rbe segédmun-
kási keresünk február 16-i belé-
péssel. MEZOBEK Szeged, Bocs-
kai u. 5. XS. 230 739 

A Kisietek! Tejüzem körzet-
ellenőri beosztásban férfi mun-
kaerői a lkalmaz, lehetőleg rop-
zőgazdasagi technikumi végzett-
séggel. Fizetés megegyezés sze-
rint . Je lentkezni lehel, a Kiste-
leki Tejüzemnél . xS 230 740 

A Tápéi Háziipari Szövetkezet 
azonnali belépéssel felvesz rak-
tárkönyvelőkct , számlázét , kon 
tírozó könyvelőt , valamint kellő 
gyakor la t ta l rendelkező faipari 
technikust . Fizetés megegyezés 
szerint. Je lentkezés személyesen 
r rb roá r 8-an délelőtt 8 és 12 óra 
között Tápén, Móra F. tér 6. az-
alat t a szövetkezet központ já -
ban . xS. 230 741 

Szeged környéki mgtsz gépl-
kovacs, lakatos, esztergályos, he-
gesztő szakmunkásoka t felvételre 
keres. „Saját busz jára t 230 718" 
Jeligére a Hirdetőbe. xS. 230 718 

Férf i és női segédmunkásokat . 
Zákány utca és környékéről ja-
tékszereléshéz csökkent m u n k a -
képességű és nyugdí jas bedol-
gozókat felveszünk. Jelentkezni 
lehet : Szegedi Tömegcikk Készí-
tő Ktsz. Szeged, Zákány u. 44. 
szám alatt . xS. 230 757 

Gyakor la t ta l rendelkező SZTK 
ügyintézői felvesz Épfiőinari Vál-
lalat. Je lentkezés „SZTK-üevin-
téző" Postaf iók 98-ra küldeni . 

xS. 230 762 
Gyakorla t ta l rendelkező férf i 

propaganda-e lőadót azonnali be-
lépéssel felveszünk. Je lentkezés : 
FŰSZERT Központ Szeged, Du-
gonics u. 4. Személyzeti veze-
tőnél . 

Por tás t (csökkent munkaké -
pességűt ts), segédmunkásokat 
(egy fot udvar i munkára ) és 
takar í tónőt felvesz a Szegedi 
Vas- és Fémipari Szövetkezet, 
Szeged, Kálai köz. 

Felveszünk gyakorlat tal rendel-
kező szakképzet t dolgozókat 
boltvezetői beosztásba azonnali 
bctépésscl nag.vforgalmti k i s 
teleki háztar tás i vegyi szaküzle 
tünkbe. Családi alapon is lehet-
séges. Érdeklődni lehel Kiste-
leki Afész kereskedelmi főosztá-
lyán. 

A DÉGAz azonnali belépéssel 
felvesz gépkocsi előadót, köz-
gazdasági technikumot végzettét, 
órás-műszerészt , villanyszerelöt, 
lakatost és segédmunkásokat . Je-
lentkezés: Pulcz u. 44. Munka-
ügy. x 

Március 1-én Induló ÚJ válla-
lat felvételre keres kivitelező 
építésztechnikust , gyors- és gép-
írásban jár tas adminiszt rá tor t , 
bérszámfej tő i . anyagbeszerzőt , 
kőműves, ács szakmunkásoka t 
és segédmunkásokat . Je len tke-
zés: Kiskundorozsmai Nagyköz-
ségi Tanácsnál . x 

Szegedi Fonalfeldolgozó Válla 
lat. Tavasz u. 2.. felvesz férf i 
segédmunkás t , t aka r í tónőke t , é j -
jeliőrt- va lamint nyugd í j a s ka-
zánfűtő t . 

A MEK VÁLLAI,AT gépiadat-
feldolgozásában já r tas munka-
erői a lkalmaz azonnali hatállyal. 
Havi i l letmény megál lapodás 
a lap jan . Je len tkezés : Szeged, 
Horváih Mihály u. l /b . IV. eme-
let. számviteli osztályon. x 

Szervező m u n k a k ö r b e munka-
vállalókat felveszünk. Jelentke-
zés írásban, önéletrajzzal az 
eddig betöltött munkakörök 
megjelölésével. Szeged, Pf . 97. 

Az előzőekhez hasonló rendszerben 
(vállalati költségen) 

rövidileft tfheroépjármű-metői 
tanfolyamot 
SZERVEZÜNK SZEGEDEN. VÁSÁRHELYEN. 

Személy- és tehergépjármű-vezetői engedély megszer-
zését, és a tanfolyam idejére fizetést biztosítunk. 
Jelentkezés: VOLÁN 10. sz. VÁLLALAT, SZEGED. 
Bakav N u. 48.. I. em. 17.. VÁSÁRHELY. Lenin u 33., 
SZENTES. MAKÓ, CSONGRÁD főnökség. KISTELEK 
kirendeltség. S 205 001 

V Á L L A L A T O K , K Ö Z Ü L E T E K R É S Z É R E 

f a r a k l a p o k 
(rakodólap) 

gyártását, megkezdtük, szabvány szerinti méretben. 
SZÁLLÍTÁS 
a megrendelések beérkezése sorrendjében. 

Cím: MÓRA FERENC MG TSZ, 
Szeged, Bocskai utca 3/b szám. 
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