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PÉNTEK, 1995. AUG. 11. 

g ÚJSZEGEDEN a Fő fasor végén 
exkluzív környezetben, összközmű-
ves építési telek eladó. Érd.: 06-30-
433-785. . 
g ALGYŐI összkomfortos magán-
ház csendes környezetben eladó. 
Érd.: délután. Tüskevár u. 34. 
• FREKVENTÁLT helyen Vasas 
Szent Péter utcában 90 nm-es ház 
eladó, beépítésre alkalmas utcaf-
ronttal. Tel.: 06-30-454-461. 
• ALGYŐ. Bartók B. u. 35. angol 
rendszerű társasházrész, garázzsal, 
kerttel eladó. Tel.: 367-120, 16 órától. 
• GARÁZS eladó Csongrádi sgt. 
65.-ben 550 000 Ft-ért. Telefon: 
434-284. 
• KISKUNDOROZSMAN, Láp u. 
12. alatti ház eladó. Tel.: 06-60-
351-948. 
• 1200 n-öl építési telek (Forró 
Fogadótól 200 méterre) eladó. Tel.: 
470-719. 

EGYÉB 

DUGULASELHARITAS 
1 éves garanciával. 

Lcfolyótisztitás spirállal, 
vízzel, levegővel. 

482-925. 

• KONTENER rendelés, törmelék 
szállítás, lomtalanítás, nyitott konté-
nerekkel, szombat, vasárnap is. Sze-
ged 06-60-307-302. 
1 2 db New York, Florida. Egyip-
tom (Választható) üdülőjegy olcsón 
eladó. Irányár: 15 e Ft. 62-321-018, 
este. 
• PIACKUTATÓ tevékenységre 
kiváló kapcsolatteremtő és jó képes-
séggel kommunikációs rendelkező 
főiskolát, vagy középiskolát végzett 
személyeket keresek. Lehet folya-
matos munkavégzés is. „Személye-
sen felkeresem 855" jeligére Kígyó 
u. 3. sz. Hirdetőbe. 
• PÁREZER forintért még ma biz-
tosíthatja gyermeke iskolai tanul-
mányait, vagy nyugdíjas éveit. Ki-
magasló befektetési formákkal, hív-
jon bátran, biztos megéri. „Biztos 
évek 854" jeligére a Kígyó u. 3. sz. 
Hirdetőbe. 
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MŰSZAKI SZERELVENYBOLT 
6725 Szeged. Hajnal u. 25. 

Víz-, gáz-, fűtésszerelési anyagok, 
csaptelepek, alkatrészek, vízszűrők, 
vízkőoldó és vasszűrűberendezések 

forgalmazása. A boltban 
szaktanácsadás és szerelés-javítás 

megrendelhető. Telefon: 62-321-698. 
Nyitva tartás: hétfő-péntek 8—17-ig, 

szombat, vasárnap 8—12-ig. 

Bútorbol t 
(Kedvező 

^ hitellehetőség!) 
Kárpitos és bőr ülő és sarokülő 

garnitúrák, franciaágyak, 
hálógarnitúrák nagy 

választékban, kedvező áron! 
Cím: Tápai u. 56. Tel.: 314-391 
Hajnóczy u. 4. Tele 321-761. 

OLCSÓN jót! 
Használtbútor-

kereskedés a SZVSE-
pálya területén, 
a lelátó mellett. 

• TERVEZÉS! Épületek tervezése, 
engedélyeztetése rövid határidővel. 
Tel.: 325-473. 
• HÁZVEZETŐNŐT keres Szeged 
környéki családi házban lakó mér-
nökcsalád. „Értelmes nyugdíjas 
évek 5081" jeligére a Sajtóházba. 
• EGYETEMISTA lány angolból, 
franciából oktatást, korrepetálást 
vállal. Tel.: 401-503. 
• KÁRTYÁBÓL, tenyérből meg-
mondom az életsorsát. Csak az iga-
zat mondom: Kati néni. Cím; De-
meter Katalin.Szél u. 31. 
• KÉTSZEMÉLYES Udülőjegy el-
adó. Egyiptom, New-York, Florida. 
Ar megegyezés szerint. Tel.: 
385-124. 
• EGYIPTOM, New York, Florida 
üdülési út 2 fő részére ml5 ezer 
Ft/fő átadó. Telefon: 472-978. 
• SZOBAFESTÉS, mázolás, tapé-
tázás, melegburkolatok készítése 
kedvező áron, igény szerint takari-
tással. Tel.: 434-310. 
• MINDENFÉLE kőművesmunkát 
vállalok azonnali kezdéssel. Tel.: 
62-325-374. 
5 1 db elektromos tagonca, felújí-
tásra szoruló eladó 20 000 Ft. Sze-
ged, Juhász Gy. u. 2-4. Tel.: 
321-222. 

FOLYÉKONY 
tapétázást, hagyományos 

festést, mázolást 
vállalunk. Jádi Bt. 

62-330-991 

• MARS téri jól bevezetett zöld-
ség-gyümölcs pavilon eladó. „Igé-
nyes 192" jeligére a Sajtóházba. 
• ÉPÍTŐIPARI munkákat válla-
lunk. Anyagbeszerzéssel is. Tel.: 
62-383-726. 

Bútorvásár a Színfoltnál! 
Gardróbszekrények 17 900 Ft-tól, 

szekrénysorok 34 900 Ft-tól, 
napozóágyak 4000 Ft 

műanyag székek 2000 Ft 
heverők, francia- és fotelágyak 

nagy választékban. 
Dorozsmai út 14. Tel.: 314-855/141 m. 

• BELSŐ csempe javításához, me-
szeléshez, ablak beállításhoz hozzá-
értő személyt keresek. Szeged, Her-
nyós u. 22. 

SZEGEjB 
NAGYARUHAI 

BÚTORT 
a gyártól gyári áron 

AJANLATUNKBÓL: 
fotelágy 9 900 Ft 
heveró (rugós) 11 100 Ft 
franciaágy (rugós) 26 800 Ft 
ülőgarnitúra 37 700 Ft 

A NAGYÁRUHÁZ 
EMELETÉN 

R1MO ,R" BÚTORIPARI KFT 

.un tu 
ÍN J 

• NÉMET nyelv oktatását, nyelv-
vizsgára felkészítést vállal nyelvta-
nár. Tel.: 319-197. 
• SZEGEDI papucs talpvarrásához 
szakmunkásokat, betanított munká-
sokat felveszünk. Lehet nyugdíjas 
is. Érd.: Algyő, Kőfal u. 23., szom-
bat-vasárnap. 
• PARKOSÍTÁS! Ha a legszebbet 
akarja. Magyar u. 214. Tel.: 
405-812. 

• FONYODLIGETI, szabadstrand-
hoz közeli nyaraló hétfőtől kiadó 3 
személy (2000 Ft/nap), vagy 4 sze-
mély (2500 Ft/nap) részére. Érd.: 
pénteken, vagy vasárnap 14 órától a 
481-320-on. 

ELVESZETT 

• 3 hete elveszett egy tibeti orosz-
lánkutyus. A pici kutya világos 
zsemleszínű. Mindent megadnék, 
hogy meglegyen. Tel.: 312-784. 

B É R L E M É N Y 

• GARÁZS kiadó a Belvárosban 
10 hónapra. Bérletfizetés előre egy 
összegben. Tel.: 312-035. 
• MÁTRAFÜREDEN jó állagú, 
volt vállalati üdülő hosszú távra ki-
adó, cégek, vállalkozók részére. 
Tel.: 37/320-141. 
• ÉPÍTŐIPARI szakközépiskola le-
velezőtagozatot indít érettségizettek 
és szakmunkások részére. Jelentke-
zés: Vedres István Építőipari Szak-
középiskola, Szeged, Horváth Mi-
hály u. 2., augusztus 25-ig, 8-12 
között. 

M U N K A 

• CIPŐGYÁRTÁSHOZ ügyeske-
zű, munkájára igényes női, férfi 
munkásokat keresünk. Érd.: 328-
591-en esti órákban, v. Csertő u. 22. 
Tápén, du. 3-tól. 
• AMBICIÓZUS férfi munkaerőt 
könnyű fizikai munkára (festékszó-
rás, képkeretezés) keresünk. Csuka 
u. 8. de. 8—10-ig JSF Profit Bt. 
• VILLANYSZERELŐT felve-
szünk. Gábor Dénes Szakközépis-
kola. Szeged, Mars tér 14. 
• SZOTEI. sz. Belgyógyászati Kli-
nika azonnali belépéssel felvételre 
keres érettségizett szakápolónőket 
és takarítónőket. Jelentkezni: az in-
tézetvezető főnővérnél lehet mun-
kaidőben 8-15 óráig. 
• KONYHAI kisegítőt 30^40 év-
eset felveszek. Érdeklődni: Hóbiárt 
Bisztró. 
• KÖNYVELŐ iroda számviteli 
főiskolai, vagy mérlegképes vég-
zettséggel, adóügyekben jártas 
könyvelőt keres. Részletes szakmai 
önéletrajzot „Precíz 5254" jeligére a 
Sajtóházba kéljük leadni. 
• A Ságvári Endre Gimnázium 
(Szentháromság u. 2.) nyolcórás ta-
karítónőt keres. Jelentkezni lehet: 
személyesen augusztus 16-án, szer-
dán 10-12 óráig. 
• A Tornádó International Kft. ta-
karítónőt keres napi 4 órás foglal-
koztatással mellékállásban, azonnali 
belépéssel. Jelentkezni lehet: a cég 
Szeged-Kiskundorozsma. Széksósi 
út 54. sz. alatti telephelyén Ocskó 
Zoltánnál. 
• SZEGEDI vállalkozás lehetőleg 
felsőfokú, de legalább középfokú 
műszaki végzettséggel rendelkező 
konstruktőrt keres termelés előké-
szítői munkakörbe szeptemberi bel-
épéssel. Német nyelvtudás szüksé-
ges, számitógépes ismeretek előny. 
Szakmai önéletrajzon jelentkezést 
„Konstruktív 3408" jeligére kéljük 
a Sajtóházba. 
• A Tornádó International Kft. la-
katos-hegesztőket keres azonnali 
belépéssel. Jelentkezni lehet: a cég 
Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi 
út 54. sz. alatti telephelyén Tol-
mácsy András üzemvezetőnél reg-
gel 8-12 óráig és délután 13-16 
óráig. 
• KÖRNYEZETVÉDELMI mű-
szerek értékesítésére keresünk mun-
katársat (ügynökként). Érdeklődni: 
Budapest 129-5158 telefon (üzenet-
rögzítő). 

• DÉLUTÁNI 4 órás munkára ta-
karítónőt felveszünk. Gábor Dénes 
Szakközépiskola, Szeged, Mars tér 
14. 

• ERETTSEGIZETTEKNEK 16 
hónapos konzultációs hétvégi felső-
fokú gyógypedagógiai szakképzés 
ősztől Szegeden. Érdeklődés válasz-
borítékkal Oktatás-Szervezés 1071 
Budapest, Bajza u, 1. Telefon: 
135-7172. 

Lakóházak, üdülők, 
irodaépületek, üzletek 

rövid határidó'vel, fából 
téliesített kivitelben 
egyedi igény szerinti 

megrendelésre. 
Társasházak részére 

nyílászárók. 
Irányár: 18-20 000 Ffrbm. 

Érdeklődni: Solomart Kft. 
Telefon: 405-814. 

A Móra Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző' 
Iskola Dolgozók Háromévfolyamos Szakközépiskolája 

FELVÉTELT HIRDET 
az 1995-96-os tanévben induló osztályaiba 

Vegyipari Szakközépiskola 
Érettségivel rendelkezők részére: kétéves kiegészítő-

képzés a vegyipari szakközépsikolai osztályban 
általános vegyész szakon, 

Dolgozók Hároméves Szakközépiskolája 
esti és levelező tagozata 
Hároméves esti tagozat 

(heti 3 iskolanap, délután, iskolarendszerű oktatás) 
Hároméves levelező tagozat 

(heti 2 iskolanap, délután konzultációs órák, negyedévente 
beszámoló 

Kétéves nappali rendszerű oktatás 
heti 5 iskolanap, a délelőtti, illetve délutáni órákban 

iskolarendszerű oktatás, idegen nyelv kötelező). 
A Dolgozók Hároméves Szakközépiskolájában a felvétel 

feltétele: szakmunkás-bizonyítvány vagy szakiskolai 
végzettség. 

Jelentkezés: az iskolában, Szeged, Kálvária sgt. 84. 
Telefon: 62/488-688. 

Jelentkezési lap az iskola portáján kérhető. 

Információs kiadványaink 
adatgyűjtéséhez 
szerződéses 

munkatársakat 
keresünk szeptember 1 -jétől. 
Fő- és melléktevékenységként 
egyaránt végezhető a munka. 
Jelentkezést levélben kérjük, 
elfogadásáról 
és a munkakezdésről értesítést küldünk. 
Média-Mix Bt. 6 7 2 5 Szeged, Sárkány u. 10. 

• A Reálszisztéma Kft. szegedi 
Menedzser Shopjába értékpapírfor-
galmazási területre fiatal érettségi-
zett hölgyet keres. Közgazdasági 
végzettség és számítógépes ismeret 
előny. Jelentkezés: kézzel írott ön-
életrajzzal a Kárász u. 3. sz. alatt. 
Tel.: 321-416. 
• KŐMŰVES szakmunkásokat, se-
gédmunkásokat alkalmazok. Felvé-
telre jelentkezés munkanapokon fél 
7-től 17-ig, Szeged, Fürj u. 15. 
• BIZTONSÁGI őröket keresünk 
20-40 év között. „Fegyvervizsga 
előny 4937" jeligére a Sajtóházba. 
• GMK-ban jártas villanyszerelői 
és jól képzett lakatost keres. „Vál-
lalkozó 219" jeligére a Sajtóházba. 
• KŐMŰVES és segédmunkást al-
kalmazok. 489-169. 
• MOST induló, több városban mái-
jelenlévő. külföldi tulajdonú keres-
kedelmi hetilap keres 1 fő főállású 
koordinátor hölgyet, kinek feladata 
a lap adminisztrációs munkáinak el-
látása. Feltételek: jó szervezőkész-
ség és kapcsolatteremtő képesség, 
önálló munkavégzés, szövegszer-
kesztői ismeretek. Jelentkezésekel 
önéletrajzzal a Délmagyarország 
szerkesztőségébe kérjük „Piacz 
3384" jeligére. 
• ÁCSOK mellé segédmunkást ke-
resünk azonnali kezdéssel. Telefon: 
328-150,06-20-428-379. 
• ÜZLETKÖTŐI gyakorlattal és 
gépkocsival rendelkező határozott 
fellépésű, agilis munkatársat keres a 
Csontó Első Magyar Sportreklám-
szervező Iroda területi képviselői 
állás betöltésére. Személyes meg-
hallgatásra jelentkezni. Tel.: 
88/406-801. 
• SZOBAFESTŐT azonnal felve-
szek. Ital kizárva. Szeged, Pósz 
Jenő, 5/A. 

£ZÖQÍ és Zsa 
T emetkezési Iroda Szeged 
TÖRÖK U. 11/B. TEL.: 314-447, H-CS: 8-16-ig, P: 8-15-ig 

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL 
H a l o t t s z á l l í t á s i ü g y e l e t : ( r á d i ó t e l e f o n ) 0 6 - 6 0 - 3 8 1 - 5 5 7 : 0 - 2 4 - K i 

GYÁSZKÖZLEMÉNYEK 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a gyfezköziemények keretes, fényképes 
formában is feladhatók. Bővebb információt a gyászhír felvételekor kaphatnak 

Az MTA Társadalmi 
Konfliktusok Kutató 
Központja, a JATE Szo-
ciológiai Tanszéke, vala-
mint a család mély meg-
rendüléssel tudatja, hogy 

DR. VÁGVÖLGYI 
ANDRÁS, 

a szociológiai tudomány 
kandidátusa, tudományos 
főmunkatárs és tanszék-
vezető egyetemi docens 65 
éves korában elhunyt. 
Személyében nagyrabe-
csült társadalomkutatót, 
kiváló embert és kollégát, 
szeretett apát, nagyapát, 
testvért és rokont veszí-
tettünk el. Emlékét ke-
gyelettel megőrizzük. Te-
metése 1995. augusztus 
14-én, 11 órakor lesz Sze-
geden a Bajai úti refor-
mátus temetőben. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett férj és édesapa, 

FARKAS JÓZSEF 
tragikus hirtelenséggel ittha-
gyott bennünket. Temetése 
augusztus 14-én, 13 órakor 
lesz az alsóvárosi temetőben. 

A gyászoló család, 
t*. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett testvér, 

KRISCH VILMOS 
MÁV-nyugdíjas, 1995. július 
24-én, 76. évében tragikus hir-
telenséggel váratlanul el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása a Belvárosi temető-
ben lesz 1995. augusztus 16-
án, 14 órakor. 

A gyászoló hozzátartozói. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
SZOLNOKI FERENC 

61 éves korában váratlanul el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása augusztus 15-én, 13 
órakor lesz a Dugonics temető 
ravatalozójából. 

A gyászoló család. 

Márffy Gabriella 
hegedűestje 

a Rókusi templomban 
1995. augusztus 18-án, 
pénteken 19.30 órakor, 

belépés díjtalan. 
Elhangzik: Bach 

G-moll szólószonáta, 
C-dúr szólószonáta 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, após, 
nagyapa, testvér és rokon, 

JUHÁSZ MIKLÓS 
életének 63. évében súlyos be-
tegségben elhunyt. Hamvasz-
tás utáni búcsúztatása au-
gusztus 16-án, 13 órakor lesz 
az alsóvárosi temető ravatalo-
zójából. 

A gyászoló család. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér és rokon, 

ÁBRAHÁM BALÁZS 
80 éves korában, súlyos beteg-
ségben elhunyt. Temetése au-
gusztus 14-én, 16 órakor lesz 
a mórahalmi temetőben. Előt-
te 15 órakor gyászmise. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

özv. NAGYI LAJOSNÉ 
temetésén megjelentek, rész-
vétükkel, virágaikkal fájdal-
munkban osztoztak. 

A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett édes-
anyánkat, 

HUZRIK JÓZSEFNÉT 
utolsó útjára elkísérték és fáj-
dalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család. 
Í*. 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, jó ismerő-
söknek, akik szeretett halot-
tunkat, 

DOVÁLY LAJOST 
utolsó útjára elkísérték és fáj-
dalmunkban osztoztak. Külön 
köszönetet mondunk kezelő-
orvosainak és ápolóinak áldo-
zatos munkájukért. 

Gyászoló család. 

C I P Ó V Á S Á R 
2 0 * 5 0 % árengodmértnyel 

női, férfi- gyermekcipők 
táskák, övek 

állandóan kedvezd áron! 
TOPÁNKA PLUSZ, Szeged, 

Mars tér 6A. (Tálassal 
szemben). Ny.: h-p. : 9 - 1 7 óráig, 

szombat: 9 - 1 2 óráig. 

Szegeden a lap! 
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