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MEGBÍZÓINK
RÉSZÉRE KERESÜNK:

- VILLAMOSMÉRNÖKÖT

egyéb

üzemi gyakorlattal

- FŐKÖNYVELŐT

# OLASZ tolmácsolást, fordítást
vállalok. Tel./fax: 62/484-258.

n é m e t nyelvtudással

- ÉRTÉKESÍTŐ
MUNKATÁRSAT,
üilethelyiség

autószalonba.

e SZILÁGYI utcai, 280 nm-es üzlethelyiség kiadó. 06-30/455-539.
# CSEREPESI piacon melegkonyhás büfé eladó. Kocsit, lakást beszámítok. 06-30/455-539.
C CSEREPESI piacon volt hentesüzlet hűtőházzal (alkalmas más tevékenységekre is) eladó vagy kiadó.
06-30/455-539.
# M A K K O S H Á Z Á N . 25 n m - e s
zöldség-élelmiszer bolt bérleti joga
betegség miatt átadó. Tel.: 494-497.
20 óra után 737-527.
# KÍGYÓ u. 2. sz. alatt üzlethelyiség kiadó, február l - j é t ő l . Érd.:
30/283-736.

VÁRJUKJELENTKEZÉSÉT!

WORKPLUS
Munkatársközvetítés,
személyzeti tanácsadás
6722 Szeged,
Kossuth L. sgt. 21., fszt. 3.
TeL: 6 2 / 3 2 7 - 1 4 0 .
Tel./fax: 62/327-276.

Jelen vagyunk
Bács-Kiskun,

/fjli

Csongrád,
\ Ü 7 P
Békés megyében.
Uff9

152. sz. áruda
175. sz. hűtődepó
lakóház, raktár

1998. jan. 27. és 29.. 9 óra
1998. jan. 27. és 29.. 10 óra
1998. jan. 27., 11 óra

irodaház
irodaház
2 db garázs
klubhelyiség
garázs
raktár

1998. jan. 27. és 29., 13 óra
1998. jan. 27. és 29.. 13 óra
1998. jan. 27.. 14 óra
1998. jan. 27.. 14 óra
1998. jan. 27.. 14 óra
1998. jan. 27., 15 óra

Bérleti jog
Szeged.
Szeged.
Szeged.
Szeged,
Szeged.
Szeged.

Deák F. u. 28-30.,
Roosevelt tér 6.,
József A. sgt. 31.,
József A. sgt. 31.,
Szatymazi u. 15.,
Nagy Jenő u. 3/b.

A pályázatokat árajánlattal 1998. február 10-ig
a Szegedi Éliker Rt. titkárságára kell benyújtani.

50%-os

M A OKÉT KÖSZÖNTIK
Röszkén Hódi Róbertet
születésnapja alkalmából sok
szeretettel köszönti menyasszonya,
Erika, Farkas és Hódi család

Somogyi u. 19.
Kárász u. 7.
Toldi u. 4.
A Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem
pályázatot ír ki
a Mad/.sar József Kollégium
és Főiskolai kar
( S z e g e d , Bal f a s o r 3 9 - 1 5 . )

Csongrádi sgt. 85. -be 18.
születésnapjára sok boldogságot
kíván: anya, apa és Nórika

Csányi Diánának
és Kispál Tamásnak eljegyzésük
alkalmából sok boldogságot
kíván: anya, apa, Marika és Zoli
Papdi Józsefnek

büféjének kialakítására
és üzemeltetésére,

büféjének kialakítására és
üzemeltetésére.
Az átalakítás teljes költsége a
bérbe vevőt terheli.
Pályázatot a megjelenéstől
számított 5 napon belül. írásban
kéljük benyújtani:
Szeged,
Tisza Lajos krt. 107., I. em. 148.

r

Kecskéstelepre

Szatymazon Csillagvári Csillát
10. születésnapja alkalmából szeretettel |
köszöntik keresztszülei és Endruska

40

Szüleinket, Szőke Istvánt é s Tóth Klárát
házassági évfordulójukon
sok szeretettel köszöntjük:
gyermekeik és unokáik

Pályázati

A KITE Rt. - az ország egyik legnagyobb
vetőmagforgalmazója - 1998-ban is a megszokott,
széles körű vetőmagkínálattal
áll meglévő és leendő partnerei rendelkezésére:
Kukoricavetőmaqok: Asgrow, Dekalb, Golden
Harvest, Limagrain, Martonvásári, Novartis, Pioneer,
Szegedi és egyéb hibridkukorica-vetőmagok.
C s a k a KITE Rt. által forgalmazott hibridek:
Asgrow 043:
- (FAO 380), a FAO 300 éréscsoport vezérhibridje
minden termőhelyre
- kimagasló hozam, gyors vízleadás, jó tápanyaghasznosítás, széles tőszámoptimum.
Asgrow 143:
- (FAO 450), az intenzív technológiák rekordtermésű
hibridje
- megbízható hozam és termésstabilitás
Goldaris (Golden Harvest):
- (FAO 380) kiemelkedő hozam és termésstabilitás
- kiváló tápanyaghasznosító-képesség
- széles tőszámoptimum
- kedvező ár a versenytársakhoz képest!
Goldaffe (Golden Harvest):
- (FAO 450) a z intenzív területek rekordtermésű
hibridje
- gyors szembeépülés, jó tápanyag-hasznosítás
- igen kedvező ár!

90. születéstlapjára nagyon sok
boldogságot kíván lánya, fia, menye, veje,
unokái, unokamenye és a kis Laura

valamint a J a n c s ó - k o l l é g i u m

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Részvénytársaság

a tápanyaggal és vízzel jól ellátott táblákon.

Fodor Tamásnak

k ö z ö s , zárt f o r g a l m a z á s ú

(Szeged, Semmelweis u. 7.)

Részletes tájékoztató, jelentkezési lap kapható:
Gábor Dénes Gimnázium. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium titkárság.
Szeged. Mars tér 14. Tel.: 62-312-699.

Megtekinthető

Tulajdonjog
Szeged. Szabadkai u. 19..
Szeged. Acél u. 15.,
Szeged. Petőfi S. sgt.. 27.,

AKCIÓK!

pulóverek,
kabátok,
szép tárgyak,
pólók, blúzok.

Iskolarendszerben, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, állam
által elismert és finanszírozott szakképesítések szerezhetők: elektronikai
műszerész, forgalomirányító és -szervező, ipari elektronikai technikus,
kötöttpályás járművillamossági szerelő, kötöttpályás motorés erőátviteliberendezés-szerelő, közlekedésautomatikai műszerész,
közlekedés-üzemviteli szállítmányozási technikus, közlekedésüzemviteli vasútüzemi technikus, műszaki számítástechnikai technikus,
szállítmányozási ügyintéző, számítástechnikai műszerész,
vasútüzemviteli ellátó, vámügyintéző.

A Szegedi Éliker Rt. az alábbi ingatlanok
bérleti és tulajdonjogát kívánja értékesíteni:

Bemutatás utáni részletes tájékoztatást Tóth Gyula
műszaki vezető ad. Tel.: 486-786/114 mellék.

Óriási

SZAKKEPESITESEK ERETTSEGI UTAN

Napraforgó-vetőmagok: Asgrow, Cargill, DekalbGKI, GKI, Novartis, Pioneer, Ses-Beta és egyéb
napraforgóhibrid-vetőmagok.
Továbbá ajánljuk
tavaszi vetésű növények vetőmagjait:
- tavaszi árpa (Jubilant, Maresi, Rubin, Adrién)
- tavaszi takarmányzab (GK Pillangó, Lota)
- lucernavetőmagok
- borsóvetőmagok
- fémzárolt UT-1 -es vetőburgonya.
Vetőmag-megrendeléseikkel bizalommal forduljanak hozzánk!
Megrendeléseikkel és a fajtakiválasztásban nyújtott
szaktanácsadásért az alábbi címen keressék szakembereinket:
KITE Rt. Alközpont
Hódmezővásárhely, Kutasi út 69.
Tel./fax: 62-344-468, 346-681, 341 -031, 236-461

felhívás!

" N

A Békéscsabai Agroker Rt, terményvetőmagés
műtrágya-értékesítési
üzletága
terményvetőmagosztályára
OSZTÁLYVEZETŐT KERES

SZAKTANÁCSADÓT, ÜZLETKÖTŐT KERES

Munkaköri feladatok:
vetőmag-, terményértékesítés (export, belföld), termeltetés szervezése,
növelése; alkalmazottak felelős irányítása; marketingfeladatok összefogása;
új vevők, partnerek felkutatása; versenytársak figyelése és a külföldi
cégekkel való kapcsolattartás.
Szakmai elvárások:
- felsőfokú kereskedelmi vagy külkereskedelmi végzettség
- kereskedelem, marketing területén szerzett tapasztalat
- angol- vagy németnyelv-tudás
- számítástechnika ismerete
- jogosítvány (B kategóriás)
- árutőzsde ismerete.
Személyi elvárások:
- 26-40 éves életkor
- határozott személyiség
- jó kommunikációs készség
-vezetői, szervező- és koordinálókészség
- jó fellépés, kulturált megjelenés
- csapatszellem kialakításának készsége
- büntetlen előélet.
Jelentkezés feltételei:
szakmai, családi önéletrajz, iskolai bizonyítvány másolata,
erkölcsi bizonyítvány és fénykép.

Munkaköri feladatok:
műtrágya-, növényvédőszer-, vetőmag-, terményértékesítés, azzal
kapcsolatos szaktanácsadás; vevőkkel és az üzletág dolgozóival való,
folyamatos kommunikáció; új piaci kapcsolatok keresése.
Szakmai elvárások:
- felsőfokú agrárvégzettség
- minimum 3 éves mezőgazdasági tapasztalat
- értékesítés, marketing, PR területén szerzett szaktudás
- számítástechnikai alapismeret
- jogosítvány (B kategóriás)
- növényvédelmi szakirányú végzettség és angol- vagy németnyelv-tudás előny.
Személyi elvárások:
- ügyfélorientáltság
- jó kommunikációs készség
- meggyőző fellépés, önállóan és aktívan dolgozni tudás
- jó együttműködési készség
- büntetlen előélet.

Fájdalommal tudatjuk, hogy
édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédmamánk,
DEÁK MENYHÉRTNÉ
Savanya Piroska Irén
1998. január 13-án. életének
81. évében két dolgos keze
örökre megpihent. Hamvaitól
1998. január 30-án, 11 órakor
veszünk végső búcsút az alsóvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
özv. SZÉLL DEZSŐNÉ
Fodor Piroska
91 éves korában, hosszú
betegség után elhunyt. Temetésejanuár 27-én, 15 órakor a röszkei temetőben.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szeretett fiam, édesapánk,
testvér, nagyapa,
POZSAR ZOLTÁN
rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1998.január 27-én, 14 órakor lesz az
algyői temetőben.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,
KOVÁCS ISTVÁNNÉ
Németh Teréz
85 éves korában elhunyt. Temetése január 27-én, 15 órakor
lesz a szatymazi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
VARGA KÁRÓLYNÉ
Görög Erzsébet Ibolya
59 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése január 27én, 15 órakor lesz az üllési
temetőben.
A gyászoló család

Fájdalomtól sújtva tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték,
tisztelték és szerették, hogy
drága édesanyánk, mamánk,
dédimamánk és testvérem,
özv. MÉSZÁROS
ISTVÁNNÉ
Gyuris Mária
1998. január l-jén utolsó
pillanatáig tevékeny életének 88. évében hirtelen elhunyt. 1998. január 22-én
csendben eltemettük. Köszönetet mondunk azoknak,
akik szerettünket utolsó útján velünk együtt elkísérték.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
NYITRAI
ZSIGMONDNÉ
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk.
TÜCSÖK MIHÁLY
temetésén megjelentek,
részvétükkel és virágaikkal
fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló család

Szögi és Zsa

Pályázat benyújtása: Vágvölgyi Árpád
üzletigazgató,
Békéscsabai Agroker Rt., Békéscsaba, Szerdahelyi út 14.

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
VARGA FERENC,
az ATIVIZIG-, majd a SZETÁV-dolgozója hosszú, súlyos betegség után 60 éves
korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása január
26-án, 14 órakor lesz a tápéi
temető ravatalozójából.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
ÁCS ZOLTÁN
nyugalmazott tanár 78 éves
korában váratlanul elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása január 27-én, 13 órakor
lesz az Alsóvárosi temető
ravatalozójában.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, dédike
és rokon,
özv. RÓZSA VILMOSNÉ
Asztalos Etelka
86 éves korában elhunyt.
Temetése január 27-én, 15
órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójából.
A gyászoló család

„Fognánk még a kezed, simogatnánk, könnyünk hiába
hull, bár még szólnánk hozzád, szívünk szakad meg,
hogy itthagytál."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
legdrágább feleség, édesanya, nagymama és testvér,
SIMON FERENCNÉ
hosszú, súlyos betegség
után, 73 éves korában örökre itthagyott mennünket.
Utolsó útjára január 26-án,
11 órakor kísérjük a deszki
új temetőben. Gyászmise:
temetés előtt 10 órakor lesz.
Gyászoló család, Deszk

köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
GILICZE ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család

Jelentkezés feltételei:
szakmai, családi önéletrajz, képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
erkölcsi bizonyítvány és fénykép.

A pályázat benyújtásának határideje: 1998. január 30.

V

gyászközlemények

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, jó barátoknak,
szomszédoknak, akik drága
szerettünk,
JOÓ KATALIN
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család, Szeged.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik halottunkat,
BODNÁR SÁNDORT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket,
SÁRINGER ISTVÁNT
utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket,
SZILÁDI GYÖRGYNÉT
utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
Kegyelettel és tisztelettel
emlékezünk édesapánkra,
SZŰCS GYULÁRA,
születésének 70. évfordulóján. Emlékére gyászmise
lesz a Mátyás-templomban
január 27-én, 17.30-kor.
Gyermekei és a család
Temetkezési
Iroda Szeged

TOROK U. 11/B. TE1„: 314-447, H - C S : 8-16-ig, P: 8-15-ig

TEMETÉSEK SZERVEZÉSE, TELJES ÜGYINTÉZÉSSEL
OTP-HITELLEHETŐSÉG.

J

Halottszállítási ügyelet: (rádiótelefon) 06-30-557-556: 0-24-1G

