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• TEJIVÓBA főzni tudó hölgyet,
ill. pénztárost keresek. Érd.: 06-209-445-535.
• LAKATOSOKAT felveszünk 30
év alatt. Érd.: 473-672, 17 óra után.
Tóth József.
• A SZOTE Neurológiai Klinika
felvételre keres, szövettani asszisztensnőt, a klinika kutatólaboratóriumába. Immunhisztokémia és elektronmikroszkópos ismeretekkel rendelkezők elónyben. Jelentkezés a
455-369-es telefonon.
• VIRÁGKÖTŐKET! Újonnan
nyíló belvárosi üzletbe keresünk.
Érd.: 312-014.
• JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS
napi 2-3 órában. 62/461-954. 20980-54-41.
• EXPORTRA termeló, dinamikusan fejlődő cég keres betanított és
húsipari végzettséggel rendelkező
munkásokat. Érd.: 62/286-863,
Pusztamérges, Temető u. 2.
• TERÜLETI képviselőket keresünk porzsák és friteuse -zűrő értékesítésére. Telefon: 1-280-2645.
Kereskedelmi cégünk munkatársakat keres értékesítési, vezetési területre. Munkaköri betanítást b i z t o s í t j u k . Telefon:
62/424-626,06-20-945-33-70.

• MATEMATIKA-, analízis-, fizikaoktatás ötödiktől egyetemig, évtizedes gyakorlattal. Előkészítés középiskolára érettségire, kollokviumra. Telefon: 435-264.
• MATEMATIKÁBÓL, fizikából
felvételi előkészftés korrepetálás.
493-365.
• MATEMATIKATANÁRNŐ általános és középiskolások korrepetálását, felkészítését, eredményes
felzárkóztatását vállalja. 498-127.

tanfolyam
• EURÓPAI ECDL, Magyar állami (OKJ) és amerikai CIT képesítések megszerzésére irányuló informatikai képzések alap- és középfokon (rendszergazda). Szofi Magyar-Amerikai Számításíechnikai
Oktatóközpont. Tel.: 62/48-77-65,
www.szofi.hu
államilag elismert
szakképesítést adó
tanfolyamokat
folyamatosan
indítja:
kereskedő-boltvezető
vendéglátó-üzletvezető
tüzelő- és épltőanyag-ker.
gyorsétkeztetési eladó
ABC-eladó
hulladékgyűjtő
drogéria.

M
-

Jelentkezni: Szeged, Debreceni u. 24/B.
TcL: 62/485-610.

• AUTÓVEZETŐI tanfolyam.
Csillag Autósiskola, Szeged, Londoni krt. 10. Tel.: 62/426-433.
• INGATLANKÖZVETÍTŐ/értékbecslő, állami szakképesltó tanfolyam indul Szegeden. Részletfizetés, diákoknak kedvezmény. Tel.:
62/321-433/27 m„ Kovács Jánosné.
• CARSCHOOL Autósiskola új
elme Tisza L. krt. 62. Telefon:
424-025.

gyászközlemények

A CSEMEGE

árai mellett
nem lehet
elmenni!

értékpapír
• TŐZSDEI megbízások teljesítése
tőzsdeidőben, telefonos megbízások
alapján is. Tőkeszámla-vezetés. Értékkönyvtár Rt., Szeged, Teréz u.
9/B. Telefon: 312-836.

PAKETT
BRÓKER RT.
(A Budapesti Értéktőzsde tagja)
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12.
Tel/fax: 426-144.
Díjtalan tőkeszámlanyitás és -vezetés.
Tőzsdei megbízások felvétele
kereskedési idő alatt is.
Kárpótlási jegyek
forgalmazása.
Értékpapírok letéti kezelése.
Állampapírok forgalmazása.

üzlethelyiség
• LOMNICI u. 41. szám alatt 2 helyiség üzletnek kiadó. Érdeklődni:
06-30-9-857-504.
• RUHAÜZLET felszámolása
miatt teljes készlet kiárusítással, beszerzési áron eladó. Érd.: 442-969.
• JÓSIKA utcában 71 nm-es, 3
helyiséges iroda bérleti joga átadó.
479-564.

A 3 NÁLUNK
MINDIG 4!
A 3 alkalomra
feladott lakossági
apróhirdetése

Félbarna kenyér 1 kg

J45.-

85.-

W.-

79.-

Gépsonka kg

827.-

699.-

Parasztkolbász kg

827.-

699.-

Virsli műbélben kg

497.-

399.-

Párizsi kg

447.-

349.-

Jtf.-

39.-

Liga margarin, kocka 2 5 0 g

Finomliszt 1 kg
Floriol étolaj 1 I

csak

264.-

Arvit Zöldborsó 1 kg

2ó7.-

165.-

Limessa alma ital I I

Jfi.-

62.-

Kanizsai Világos sör 0,5 I
csak

85.-

Zum mosogató 5 0 0 ml

csak

89.-

Perlux mosópor 4 , 2 kg

877.-

799.-

Valamennyi boltunkban
szeptember 21-étől október 31-éig
számos terméket akciós áron kínálunk!
Figyelem! Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

MINDEN

JOT

KÍNÁLUNK!

még egyszer
megjelenik!

6720 Szeged, Deák Ferenc u. 17.
Telefon: (62) 488-411/4606, 4663
(pénztári órák: hétfőtől-péntekig 08-13 óráig)

Hogy ebben segítségére legyünk, tanult
kollégáink október 15-31. között ingyenes
szűrésre várnak minden fiatal és korosodó
Citroen-t a márkaszervizeinkbe.

Szolgáltatásaink:
Állampapír forgalmazás (Magyar Államkötvény, Kincstári Takarékkötvény, Kamatozó
Kincstárjegy, Diszkont Kincstárjegy) • Másodpiaci forgalmazás (korábbi kibocsátású állampapírok vétele és eladása) • Újrabefektetési
lehetőség (időkiesés és kamatveszteség nélkül) • Ingyenes értékpapírszámla • Vételkor
és eladáskor átutalás folyószámláról, folyószámlára

A felülvizsgálaton megjelenő páciensek
a szaktanácsadáson túl egy 5000 Ft-os
Citroén alkatrészutalványt* is kapnak.

Vásároljon állampapírt közvetlenül a Kibocsátótól, a Magyar Államkincstár Fiókjaiban, ahol
az állam az állampapírokra teljeskörű garanciát vállal.

Minden autósnak és autónak jó egészséget
kíván a:
SZEGED, DOROZSMAI ÚT 6.
Telefon: 62/492-888.

&3 CITROÉN

"Csak eredeti Citroen alkatrészek és tartozékok nettó 20 000 Ft feletti
vásárlása esetén vehető igénybe.

„Tiéd a csend, a nyugalom,
miénk a könny, a fájdalom."
Fájó szívvel tudatom, hogy
s z e r e t e t t f é r j , é d e s a p a és
testvér
SIMON SÁNDOR
40 éves korában hirtelen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 22-én, 11
órakor a Belvárosi temető
ravatalozójából.
A gyászoló család

Tudatjuk, hogy
SZÉLL MIHÁLYNÉ
Baranyai Terézia
90 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása október 22-én, 15 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
Emeltszintű Idősek Ötthona
lakói és dolgozói

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
•
dr. CZERNA
MIHÁLYNÉ
Sohajda Gizella
1998. október 4-én elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása október 21-én, 11 órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából.
Gyászoló család

M e g t ö r t szívvel t u d a t j u k ,
hogy szeretett férj, édesapa,
nagypapa és após,
BERÉNYIFERENC
október 14-én tragikus hirtelenséggel, 52 éves korában elhunyt. Temetése október 21-én, 12 órakor lesz a
belvárosi temetőben.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szeretett Édesanyáink,
ERDÉSZ ISTVÁNNÉ
Jósa Anna Ilona
hosszú szenvedés után, 72
éves korában elhunyt. Szeretett h a l o t t u n k t e m e t é s e
1998. október 20-án, 15 órakor a belvárosi temetőben.
Gyászoló család

„Szívedben nem volt más csak jóság és szeretet, szorgalom és
munka volt az egész életed."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapánk, após,
nagypapa és rokon, volt MÁV-nyugdíjas,
S O Ó S ANTAL
deszki lakos életének 79. évében 1998. október 9-én, tragikus
baleset következtében örökre itthagyott bennünket. Temetése
október 21-én, 15 órakor lesz a deszki új temetőben, gyászmisze 14 órakor a deszki katolikus templomban.
A gyászoló család

Érdeklődjön
hirdetésfelvételi
irodáinkban!

így, ha az állapotfelmérés eredményeképpen
beavatkozás javallt, az akár helyben is
elvégezhető, és nem fog fájni.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szerettünk,
CSIKÓS JÓZSEFNÉ
Tóth Irén,
életének 90. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 1998. október 21-én, 11
órakor gyászmise keretében
a f o g a d a l m i t e m p l o m altemplomában lesz.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szerettünk,
id. VESZELI JÁNOS
temetése okt. 21-én, 13 órakor a Belvárosi temetőben
lesz.
Gyászoló család

INGYEN

Gondoljon egy kicsit, magára, és a közeledő
zimankó okán ellenőriztesse autója egészségi
állapotát isi

Megrendülten tudatjuk, hogy
drága Szerettünk,
dr. MATKOVICS BÉLA
egyetemi tanár, október 13-án
örökre elment tőlünk. Emlékét szívünkben őrizzük: lányai, unokái és társa Éva.
Hamvasztás után búcsúzunk
Tőle a szegedi Belvárosi temető szóróparcellájánál.

5 5 •—HJ.

Tolli eü. p a p í r 4 tek.

Magyar
Államkincstár
Csongrád
Megyei fiókja

ZIXEM 2 0 0 0 Kft.

Fájdalommal tudatom, hogy
MINDA GÁBOR
október 6-án elhunyt. Temetése 1998.
október 21-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
Gyászoló szerelme: Mária

Állampapírok vásárlására lehetőség van még
az elsődleges forgalmazóknál és egyéb értékpapír-forgalmazóknál is.* A Magyar Állampapírok biztonságát az állami garancia adja,
melynek értelmében az állam az adott állampapír tőkéjét és kamatait esedékességkor a forgalmazóknak mindenképpen kifizeti.
'Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a forgalmazok kiválasztásékor
és megbízásakor körültekintően járjanak el, mivel a kifizetöhelyek esetleges
szerződésszegé se, vagy visszaélésé esetén a kifizetésekért a kibocsátó (azaz
az állami nem vállalhat felelősségét

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 06-40-24-24-24

köszönetnyilvánítás
„Ne feledd! Ha szállnak az évek, ne feledd, kik vissza már sohase térnek, ne feledd, ne sírj, torkodba fúljon a könnyek özönje, a
bánat özönje, légy a halottak nevéhez méltó örökre."
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
TANÁCS JÁNOST
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban részvételükkel osztoztak.
Gyászoló felesége és a család

^
d a t

Köszönetet
mondunk mindazoknak,
akik szerettünk,
-1
PAPP JÁNOS
temetésén m e g j e l e n t e k és
mély fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a Il-es
kórház onkológiai osztály
orvosainak és ápolóinak áldozatos munkájukért.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak. akik felejthetetlen
halottunk,
BÁRÁNY JÓZSEFNÉ
búcsúztatásán megjelentek és
osztoztak gyászunkban. Külön köszönetet mondunk a
háziorvosának és az l-es kórház azon orvosainak, ápolóinak, akik szenvedését enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Óriási parketta- és szönyegvásár!

Csak mostl 30—40%-os engedményt
M I N D E N V Á S Á R L Ó N K A J Á N D É K O T KAP.
- hurkolt szőnyegek
690 Ft/nm-től
- strapabíró irodai szőnyegek
1490 Ft/nm-től
- Disney-szőnyegek megérkeztek
- gyerekszobai szőnyeg
már 990 Ft/nm-től

Laminált szalagparketta
^^^^

IKELV. K I V U I

DIEGO

PARKETTAALÁTÉT
INGYEN!

1990 Ft/nm-töl

nagy választékban üzletbe, irodába, lakásba egyaránt.
PVC (200, 300, 400 cm) 490 Ft/nm-től.
OTP-hitellevél levásárolható, ingyenes házhoz szállítás.
Diego Szaküzlet, Szeged,
Moszkvai krt. 4. Tel.: 20/9577-358.

