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A Bckcs Megyei Villanyszerelési Vállalat 2. sz. szegedi részlege
FELVESZ
Csongrád és Békés megye területén végzendő munkákra:
villanyszerelő

(épületvillamos szer.)

szakmunkás

(villanyszerelő mellé gyakorlattal).

segédmunkás

Gépkocsival rendelkezők előnyben.
Érdeklódni: Szeged. Tavasz u. 17. Hétfő. kedd. 6.30-8.30
óráig. Fodor Pál részlegvezetőnél. Telefon: 25-802.

A GENERÁL
Kisszövetkezet

Építő,

PÁLYÁZATOT

elnöki

Szerelőipari

A József Attila Tudományegyetem rektora
PÁLYÁZATOT
HIRDET
Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumába
1 latin szakos vezető tanári,
1 matematika szakos vezető tanári,
1 biológia szakos vezető tanári,
1 matematika—Fizika szakos tanári
1 technika szakos tanári,
1 ének—zene szakos tanári

ÁLLÁSRA
HIRDET

munkakör

betöltésére.

A munkakör betöltésének feltételei:
— szakirányú felsőfokú vagy technikusi
végzettség.
— erkölcsi és politikai feddhetetlenség.
— vállalkozói készség.
— legalább 10 éves kivitelezői gyakorlat.
A megbízás határozott időre szól.
amely alkalmasság esetén meghosszabbítható.
A pályázó feladata a kisszövetkezet munkájának
vezetése, szervezése, a vállalkozási tevékenység
irányítása.
Bérezés megegyezés szerint.
A pályázat tartalmazza:
— a pályázó részletes önéletrajzát.
— eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és
szakmai tevékenységének részletes
ismertetését.
,
— három hónapnál nem régebbi keltezésű
hatósági erkölcsi bizonyítványt,
— a pályázó fizetési igényét.
A pályázatot a megjelenési idótól számított 15 napon
belül lehet benyújtani az alábbi címre: Generál
Épító. Szerelőipari Kisszövetkezet. 6724 Szeged.
Zoltán u. 20.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Orsy Lászlóné fókönyveló.

A vezető tanári álláshelyek betöltéséhez
legalább 5 éves középiskolai gyakorlat szükséges.
Bér:
a pályázó jelenlegi bére + vezető tanároknak
600 Ft pótlék.
Á E I : 1989. augusztus 16
Benyújtási határidő:
a megjelenést követő két hét.
A pályázatokat az egyetem
személyzeti és szociálpolitikai osztályához
kell benyújtani (6720 Szeged, Dugonics tér 13.).

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DR. ÁBRÁNDI ENDRE
a békéscsabai kórház osztályvezető
főorvosa, életének 61. évében március 10-én hosszú szenvedés után.
örökre itthagyott bennünket. Temetése március 21-én 11 órakor lesz a
Belvárosi temető ravatalozójából. A
gyászoló család.

Az Alföldi Kőolajipari Gépgyár, Orosháza,
felajánlja megvételre
vagy közös hasznosításra:
Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 41—43. sz. alatt lévő
2176 m 2 -es

Szatymaz. Petőfi u. 21. sz. alatti
lakos. 88 éves korában, március 14én elhunyt. Temetése március 21-én
13 órakor lesz a szatymazi temető
ravatalozójából. A gyászoló család.
Á l d o t t kezeddel simogatsz meg
A n y á m , intő szavad mintha hallanám Ériünk éltél, bennünket szerettél. a halál sem szakit el tőlünk
Tovább élsz szívünkben, bárhová
nézünk csak rád emlékezünk.
Mély megrendüléssel tudatom,
hogy szeretett édesanya és nagymama.

Kínálunk szövet és műszőrme üléshuzatokat.
Zsiguli (Lada) < t > Wartburg <10 Skoda < > Zastava
gépkocsikhoz.
Telefon: 61-046.

Barátság Mgtsz

Értesítjük a termelőket,
hogy a Szeged, Marx téri
felvásárló pavilonunkban

20 000 csibe nevelésére
alkalmas épületét

1989. március 21-én,
(a kora reggeli órákban)

A Kistcek, VÁLLALKOZÓK,
Magyar—SzovjeN^RGYELEM!

BÉRBE ADJA.
Jelentkezni a szövetkezet
fóállattenyésztójénél
a 64-022-es telefonon.

ÖREGGALAMBfelvásárlást tartunk.
Hódmezővásárhelyi
Kisállattenyésztők
ÁFÉSZ

HÚSVÉTI
FÜSTÖLTÁRUVÁSÁR
10 Ft/kg kedvezménnyel
a Szegedi Szalámigyár és Húskombinát
szakboltjaiban, Szegeden:
PICK MÁRKA ÁRUHÁZ
Jókai u. 7 .
HÚSÁRUHÁZ
Maros u. 21.
VÁSÁRCSARNOK
^ E G E D

Marx tér

Köszönetet mondunk mindazoknak. akik szerettünk.
PUSKÁS LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, részvétüket. együttérzésüket nyilvánították.
A gyászoló család. Újszentiván.
Köszönetet mondok mindazoknak a barátoknak, sporttársaknak,
ismerősöknek, akik felejthetetlen
férjem.
BUKOVITZ LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, együttérzésükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége.

Hálás szívvel mondunk köszönemárcius 13-án rövid szenvedés után tet mindazoknak, akik szeretett testörökre itthagyott bennünket. Teme- vérünk .
tése március 17-én 15 órakor lesz a Ö Z V . B Ö R C S Ö K N Á N D O R N É
szóregi római katolikus temetőben
temetésén megjelentek és virágaikGyászoló leánya és unokája.
kal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló testvérei.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér és nagynéni.
ÖZV. SZABÓ GYÖRGYNÉ
Szűcs Borús Veronika

TELEPHELYÉT
Az épület jellege: központi iroda és üzemi műhely.
Az épület egy kétszintes és egy egyszintes
főépületből áll. továbbá gépkocsijavító-műhely.
Ára: megegyezés alapján.
Érdeklódni: a (68) 12-366-os telefonon.
Hallai Klára állóeszköz-gazdálkodónál.

Kisfaludy u. 48. szám alatti lakos. 82
éves korában elhunyt. Temetése
március 20-án IS órakor lesz az A l sóvárosi temető kápolnájából. Gyászoló testvére. Füzes u. 14.

női cipőbolt
(Széchenyi tér 16.)

Széles választékban

A kiszombori
Ú j É l e t Mglsz
átalánydíjas üzemelésre,
jó k e r e s e t i l e h e t ő s é g g e l

kínál
TAVASZI.

tehergépkocsi-vezetőket
vesz fel.

NYÁRI

Jelentkezni lehet:
a tsz személyzeti v e z e t ő j é n é l .

DIVATCIPÖKET
ÉS

30 — 50%-os e n g e d m é n n y e l .
A Magév Dorozsmai út 76. sz. alatti alközpontjában,
március 20-ától. naponta 9—13 óráig,
amíg a készlet tart.

Megrendüléssel tudatjuk mindazokkal. akik ismertek férjemet.
KELEMEN ISTVÁNT
hogy meghalt és szük családi körben
csendben eltemettük Gyászoló felesége. fia és családja.

Köszönetet mondunk mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, akik
szeretett halottunk.
KISS G Y Ö R G Y N É
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze(Papp P e t e m é )
retett térj. édesapa, f i ú . testvér, roCsíkos Rozália
kon. a Defag falemezüzem dolgo- temetésén megjelentek, részvétükzója.
kel. virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetet
KERESZTES MIHÁLY
mondunk a Vidia dolgozóinak, és a
48 éves korában, tragikus hirtelen- fodrászüzlet dolgozóinak, kik utolsó
séggel elhunyt Búcsúztatása már- útjára elkísérték. A gyászoló család.
cius 22-én 14 órakor lesz a dorozsmai
temető ravatalozójából. A gyászoló
Köszönetet mondok mindazokcsalád.
nak. akik szeretett férjem.
HAJNAL MÁRTON
Fájdalommal tudatjuk, hogy
búcsúztatásán részt vettek. GyáKIRÁLY FERENC
szoló telesége.

G Y E R M Á N ILLÉSNÉ
Bakos Piroska

kerékpártároló és park tartozik hozzá.

Személygépkocsiüléshuzat-vásár!

Gyászközlemények

SZANDÁLOKAT!

PALYAZATI FELHÍVÁS!
A Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat
3 éves időtartamra

szerződéses

üzemeltetésre

az alábbi üzleteket adja át:
SZEGEDEN
Marika büfé
Repülő büfé
Kedves presszó
Anna presszó
Felsővárosi étterem

Csonka u. 25.
Újszeged. Vidámpark
József A. sgt. 68.
Bécsi krt. 8-16.
Brüsszeli krt. 32.

nagy választékban
az Ezüstbárányban kaphatók.
Szeged, Bartók Béla tér 7.

ZöwTtVáU^a?^'

[ ÁLLATTARTÓK,
FIGYELEM!

szegedi kirendeltsége.
[
Szeged. Dorozsmai út 41. sz.

takarmány burgonyaVÁSÚrt indít,

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
Virradat sor J4.
Ezerjó italbolt
Kert büfé
Kishomok

JÓ MINŐSÉGŰ

SZENTESEN
Delelő vendéglő
Obsitos italbolt
422. piaci italbolt

Árukiadás: keddi és pénteki napokon. 7—14 ótáig. a tehcrportánál

Felszabadulás utca 6.
Sima F. u. 27.
Deák F. u.

MAKÓN
Hóvirág presszó + rétesbolt

Lenin tér 8.

A versenytárgyalás 1989. április 18-án 9 órakor lesz a Hági
étteremben (Szeged. Kelemen u. 3.)
A pályázatokat 1989. április 8-ig kell benyújtani a vállalat
központjába (Szeged. Honvéd tér 5/B.)
Tájékoztató adatokat, bővebb felvilágosítást 1989. március
28-tól mindennap 8—12 óráig a vállalat kereskedelmi osztálya ad.

F E L V E S Z Ü N K
Felsőfokú pénzügy-számviteli végzettségű
fiatal férfi munkatársakat,
(számviteli főiskola v. közgazdasági egyetem)
középfokú végzettségű, jó gyors-gépíró,
iktatáshoz gyakorlattal rendelkező hölgy munkatársat.
Fizetési igény megjelölésével, önéletrajzzal
a válaszokat „Banki hitelezés" jeligére kérjük.

2.50 Ft/kg-os áron.

Beruházók,
üzemfenntartók,
figyelem!
A BUDAINVEST
KISSZÖVETKEZET
VÁLLALJA

A Szeged,
Budapesti krt. 1. sz.
alatt levő
80 m2 alapterületű

kislejtésű tetők

helyiség

bitulaxos

bérletijogát

szigetelését,

kártalanítás ellenében

bádogozással.
Levélcím: Budapest.
Rózsa u. 35. 1161.
Telefon: 836-332.
Négyzetméterár:
kiegészítő munkák
nélkül: 600 Ft +áfa.
Szükség esetén tervezést
vállalunk.

átadjuk.
Érdeklődni lehet:

személyesen a helyszínen,
Furák Piroska laborvezetőnél
vagy a (62) 51-683-as
telefonon.

