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tanfolyam

oktatás
O ERETTSEG1RE, felvételire,
nyelvvizsgára felkészítés, német,
francia, matematika,
fizika.
467-984.
0 KÖZGAZDASÁGTANBÓL,
földrajzból felvételire felkészítés.
Tel.: 443-801.
O NÉMET/angol nyelvű gyermekmegőrzés 6-7 éves gyermekek számára hétköznap délutánonként.
443-245.
# MATEMATIKÁBÓL, fizikából
egyetemi felvételi előkészítést, korrepetálást vállal nagy gyakorlattal
középiskolai tanár. 493-365.
0 NÉMET nyelvoktatást, korrepetálást vállal egyetemista. Tel.:
62/430-123, este.
O FELVÉTELIRE felkészítést, felzárkóztatást matematikából, kémiából. fizikából, angolból vállalok.
Tel.: 442-989.

•ÍM

társkeresés

hölgyet keres
O 44 éves, 170 cm magas férfi, elvált, rokkantnyugdíjas, megismerkedne házasság céljából egy hozzáillő nővel. „Őszirózsa 4225" jeligére a Sajtóházba.

O SZEMÉLY-vagyonőr tanfolyam
indul Szegeden. Részletfizetés,
fegyvervizsga, állami végzettség.
06-62/472-028. Őrszem-13.
O LAKÁSBÓL otthon: lakberendező, lakberendezési cikk eladó
szakképesítő tanfolyamot indítunk.
Érd.: 62/440-274, Kurzus Bt.
O IDEGENVEZETŐ és hostess
felsőfokú szakképesítést nyújtó
tanfolyamunkra megkezdtük a beiratkozásokat. Várjuk érettségizettek, felsőoktatásban tanulók jelentkezését. Egy év - 50 000 Ft. (Részletfizetés!). Érd.: 62/440-274, Kurzus Bt.
O GRAFOLÓGUSKÉPZÉS, kétéves okleveles grafológusképzés
4x70 órában. Este: 431-081.
INGYENES Kresz-oklatás diákoknak. Tóth Autósiskola.
Tel.: 62/330-974. Tanfolyam indul: s z e p t e m b e r 9 - é n , 15.30
órakor.

üzlethelyiség
O KÁRÁSZ utcai üzlethelyiség
azonnali átadással kiadó. Tel.:
311-528.311-817.
O 40 nm-es, igényesen kialakított,
új építésű iroda a Csongrádi sgt-on

urat keres

eladó. Érd.: 62/491-020.
O BEVEZETETT üzlet, kétszintes
magánházban, lakás beszámításával

a HELYES fiatal hölgy úriember
ismeretségét keresi hosszabb távra.
Érd.: napközben 06-30/671-793.

sürgősen eladó. 62/468-671.

Szegedi Divatiskola
VSfeEl

Vállalkozás

pénz
O SZERETNE javítani anyagi helyzetén? Kiemelkedő hozamot biztosító, rövid távú befektetési lehetőség. Válaszboritékért tájékoztatom. „Értékes bizalom" jeligére a
Sajtóházba.

Szeretne Ön a divattal
hivatásszerűen foglalkozni?
Divat-stílustervező asszisztens
OKJ-ben szereplő
képesítést szerezhet az 1997/98-as
tanévben induló Szegedi
Divatiskolában. Jelentkezést még
korlátozott számban elfogadunk.
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
Érdeklődni lehet este:
62-405-345 Tóth Csabánénál.

gyászközlemények
Fájó szívvel tudatom, hogy
a drága jó édesanyám,
BÓRCSÖK IMRÉNÉ
Rácz Margit
hosszú betegeskedés után
váratlanul elhunyt. Hamvasztás után, szeptember 9én, 15 órakor, az alsóvárosi
kápolnából búcsúzunk tőle.
Egyetlen leánya, Piroska
és hozzátartozói

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
BACSÓ FERENCNÉ
Bitó Ilona
75 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember 8-án,
16 órakor lesz a sándorfalvi
alsó temetőben.
A gyászló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
ABRAHÁM ANTAL
69 éves korában váratlanul
elhunyt. Temetése 1997.
szeptember 9-én, 11 órakor
lesz az alsóvárosi temető
ravatalozójából.
Gyászolja szeretett testvére,
Fekete Nagy Antalné
és a Sárdi család,
Világos u. 17/A.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa, dédapa,
NAGY ISTVÁN
életének 83. évében hosszú
betegség után elhunyt. Temetése szeptember 8-án, 15
órakor lesz a zsombói temetőben. Előtte, 14 órakor
gyászmise.
Gyászoló család

„Midőn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt:
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk;
A lélek él: találkozunk!"
Fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, rokon,
SZÖGI ISTVÁNNÉ
Börcsök Viktória
életének 82. évében hosszú
szenvedés után elhunyt. Temetése szeptember 9-én, 13
órakor lesz az alsóvársai temető ravatalozójából.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa,
nagyapa és após,
VÁCZI ISTVÁN
62 éves korában váratlanul
elhunyt. Temetése szeptember 8-án, 14 órakor lesz a
Belvárosi temetőben.
A gyászoló család

Fájdalomtól megtörten tudatjuk, hogy

köszönetnyilvánitás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
dr. BÁRDOS JÓZSEF
nyugalmazott főorvos
temetésén megjelentek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett
édesanyánkat,
KOZMA GYULÁNÉT
utolsó útjára elkísérték és
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

DEÁK FERENC

balástyai lakos, 81 éves korában örökre megpihent.
Temetése 1997. szeptember
8-án, 15 órakor lesz Szegeden, a református temetőben (Bajai úton).
A gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy
ORBÁN DÉNES
a röszkei általános iskola
nyugalmazott igazgatója,
Röszke község díszpolgára,
türelemmel viselt, súlyos
betegség után, 65. életévében elhunyt. A kiváló pedagógust és jó munkatársat,
Röszke község képviselőtestülete saját halottjának
tekinti. Végső búcsút 1997.
szeptember 8-án, 15 órakor
veszünk tőle a Dugonics temetőben.
Röszke község
képviselő-testülete

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
GARAS KÁROLY
84 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember 8-án,
11 órakor lesz a bordányi
temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
HEGEDŰS ISTVÁN,
a szeretett férj és apa, az
Ativizig nyugdíjasa, életének 70. évében rövid szenvedés után elhunyt. Drága
halottunk búcsúztatása, temetése 1997. szeptember 9én, 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Előtte gyászmise a rókusi
templomban, reggel 9 órakor.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik feleségem,
TÓTH MIKLÓSNÉ
temetésén részt vettek,
részvétüket nyilvánították.
Köszönetet mondunk a
kecskeméti repülőkórház
sebész kollektívájának,
akik gyógyulását elősegítették. Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak.
Tóth Miklós és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
id. FEHÉR JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
prof. dr. MEZŐSI
JÓZSEFET
utolsó útjára elkísérték,
részvétükkel, virágaikkal
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
FRÁNYÓ MIHÁLYT
utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
TANÁCSJÁNOSNÉ
temetésén megjelentek,
részvétükkel és virágaikkal
fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család
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OREX'

KtRtSKtOÓHÁZ II.

Szeged, Fürj u. 17.
szóm alatt épülő
társasházban

LAKÁSOK
ÉS
GARÁZSOK
ELADÓK.

Szezon végi vásár
az OREX-nél
szeptember 30-ig!
Ezüst díszműáru,
LORUS karórák

10%
engedménnyel.
Ezüst ékszerek, ajándékáruk

30-50%-os

Érdeklődni:
lel.: 06-30-537-287

engedménnyel
kaphatók.
OREX
Kárász u.-Kölcsey u. sarok

Audi

A U D I H U N G A R I A M O T O R Kft.
Vállalatunk az induló gépjárműgyártáshoz és a motorgyár bővítéséhez
munkatársakat keres az alábbi munkakörökre:
TEAM-MERNOK

A mechanikus megmunkálás, motorszerelés és gépjárműgyártás területén

Feladata:
-az üzemi fejlesztési feladatok kidolgozása,
-gyártási tervek egyeztetése,
-gyártási folyamatok optimalizálása.
Feltételek:
-gépészmérnöki vagy gépész üzemmérnöki,
villamosmérnöki, szerszámgépész vagy
szerszámtechnikusi végzettség,
-számítógépes ismeretek,
-németnyelv-tudás.
Amit kínálunk:
-versenyképes jövedelem,
-modern munkakörnyezet,
-első osztályú képzés,
További információkkal szívesen állunk rendelkezésére az alábbi telefonszámon,
valamint kérésre megküldjük a jelentkezéshez szükséges pályázati lapot, amelyet
magyar és német nyelvű önéletrajzzal
kiegészítve az alábbi címre várunk:
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
9027Győr, Reptéri u.
Telefon: 06-96/501-223

TEAM-MERNOK

KARBANTARTÓ MERNOK

A minőségbiztosítás területén

Feladata:
-berendezések rendelkezésre állásának
biztosítása,
-karbantartási munkák tervezése és szervezése,
-tartalékalkatrészek megrendelése,
-kapcsolattartás a berendezésgyártó és
alkatrészforgalmazó vállalatokkal.

Feladata:
-kapcsolattartás a beszállítókkal, minőségi
problémák ügyintézése,
-szereldei területek minőségügyi támogatása,
-alkatrészek, részegységek hibaanalízise,
-berendezések minőségi átvétele.
Feltételek:
-gépészmérnöki vagy üzemmérnöki, ill.
villamosmérnöki végzettség,
-számítógépes ismeretek,
-jó németnyelv-tudás,
-fém és műanyag vizsgálatokban való
jártasság előny.

LOGISZTIKAI MUNKATÁRS
Feladata:
-kapcsolattartás az AUDI AG anyaggazdálkodási részlegével és a
közvetlen beszállítókkal,
-a zavarmentes anyagáramlás felügyelete,
-készletek optimalizálása,
-a gyártási folyamat nyomon követése
a beszállítástól a kiszállításig.

Feltételek:
-felsőfokú gépész- vagy villamosmérnöki
végzettség.
Előny:
-karbantartási területen szerzett gyakorlat,
-németnyelv-tudás,
-villamos szakterület: Siemens vezérlések és
hajtások ismerete, PLC-, NC- programozás
ban és csavarozásban szerzett gyakorlat,
gépész szakterület: CNC gépek, és javítási
technológiák ismerete, forgácsoló
megmunkálásban szerzett tapasztalat.

Feltételek:
-szakirányú felső- vagy középfokú végzettség,
-számítógépes ismeretek,
-jó kommunikációs és szervezőkészség
-jó németnyelv-tudás.

A u d i - Világszínvonalon, magyar szívvel

g

TÖRÖK U. 11/B. TEL.: 314-447, H-CS: 8-16-ig, P: 8-15-ig
TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL
OTP-HITELLEHETŐSÉG.
Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30-557-556: O-24-lG

Az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.
Magyarország egyik legnagyobb
gépipari beruházásaként 1993-ban
alakult. Győri székhelyű vállalatunk
világszínvonalú üzemcsarnokában
motorokat és motorkomponenseket
gyártunk anyavállalatunk, a németországi AUDI AG, illetve a Volkswagen Konszernhez tartozó VW és
Skoda autógyárai számára.
Vállalatunk az elmúlt közel négy
év eredményeként mára az AUDI
központi motorszállítójává vált.
Termékeink, a forradalmian új, hengerenként ötszelepes benzinüzemű
motorok, illetve a hathengeres
közvetlen befecskendezésű turbodiesel erőforrások a magyar munkatársak szakmai hozzáértését és
felelősségteljes munkáját dicsérik.
Büszkék vagyunk arra, hogy a
következő évben megkezdhetjük az
AUDI két legújabb modelljének, az
AUDI TT Coupénak és Roadsternek
a gyártását is.

