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gyászközlemények 
• TÁRSASHAZI, egyszobás, 
gázfűtéses, magasföldszinti szép la-
kás 2,3 M Ft eladó. 323-146. 
• BELVÁROS szivében 105 nm-
es, I. emeleti, felújított, összkomfor-
tos lakás bérleti joga 3,8 M Ft-ért 
megszerezhető. Érd.: 62/422-809, 
20-9-565-685. 
• SZEGED, Dankó P. utcai. 
I. emeleti, 58 nm-es, loggiás. 2 szo-
bás, hálófülkés lakás eladó. Irányár: 
4 M Ft. Érd.: 62/271-533. 
• BUDAPESTI krt.-i, IV. emeleti, 
2 szoba-összkomfortos, erkélyes 
öröklakás eladó. 420-642 munka-
időben. 
• SZEGED, Gém utcai. 63 nm-es, 
kétszobás, negyedik emeleti lakás 
zárt udvari nagy parázzsal eladó. 
Irányár: 4,8 M Ft. Erd.: 62/470-776. 
• ÚJSZEGEDEN, Liget mellett, 
Pillich Kálmán utcában igényes, új 
3 szobás társasházi lakás eladó. 
62/431-886. 

munkál kfnál 

A 9 éve működő 
Dr, SÁNDOR ZSUZSANNA 
INGATLANKÖZVETÍTŐ KFT. 

A Vértói úti OTP mellett 
Rókusi krt. l/A. Tel.: 486-203. 
Délelőtt 8-1 l-ig, 15-18 óráig. 

Lakások, ingatlanok 
adásvétele, értékbecslése 
teljes körű ügyintézéssel. 

közlemény 

elveszett 

• BECSÜLETES megtaláló 16-án 
elveszett fekete táskám az iratokat 
és kulcsokat kérem csak. Érdek-
lődni: 460-940, Maróti. 
• 9-es trolin felejtettem kézitáská-
mat. Megtaláló Budapesti krt. 1. 
I. 3.-ra juttassa vissza irataimat. 

hirdetmény 

• FELHÍVOM a lakosság figyel-
mét, hogy a Bihari u. 17/B. számú 
ház előtti földkábel feszültség alá 
került. 

talált 

• KULCCSOMÓT találtam vasár-
nap délután a Ligetben, egy padon. 
313-860. 
e RENDSZÁMTÁBLÁT találtunk. 
GPK-167. Érd.: 492-869. 

mezőgazdaság 

növény 

• OSZLOPOS tuják, gömbtuják és 
egyéb dísznövények széles válasz-
téka. Szeged, Ságváritelep. Gera S. 
u. 18. Tel.: 62/427-991 nonstop. 
# HA szép a kertje, bemosolyog 
udvarába a szerencse. Ha a legszeb-
bet akarja, hozzánk jön. Toronyi 
Díszfaiskola, Szeged, Magyar u. 
214. Tel.: 405-812. bármikor. 

termény 

# MORZSOLT kukorica eladó. 
Szeged, Sárkány u. 28. Telefon: 62-
443-916. 
# SAJÁT termésű Otelló szőlő 
eladó. Telefon: 255-193. 
# BORSZŐLŐ, kb. 300 kg. tőkén 
eladó. Érd.: Kiskundorozsma, Tas 
u. 18. Telefon: 62/461-340. 
# VETŐBURGONYA: Cleopátra, 
Kondor kapható! Kínálatunk mar-
hatrágya (zsákos) 700 Ft/zsák. Szer-
kezeti csövek 600 Ft/száltól, zárt-
szelvények, 550 Ft/száltól kapható! 
Domaszék, Duna u. 6. Telefon: 
62/284-046. Vetőmag Bt. 
# KUKORICA idei, szárított eladó. 
1500 Ft/q. Újszentiván, Felszabadu-
lás u. 8. 277-034. 
# KUKORICA és napraforgó 
eladó. Érd. tel.: 62/267-071, 16-tól. 

n munka 

munkát keres 

e TELJESKÖRŰ társadalombizto-
sítási ügyintézést vállalok, megbí-
zással. 62/468-896 Szűcsné. 

e HATÓSÁGI engedéllyel rendel-
kező vagyonőröket keresünk, alvál-
lalkozóként. Érd.: a 06-60-450-371 
reggel 8-tól este 6 óráig. 
• SZAKKÉPZETT fiatal szakácsot 
és vendéglátóiparban jártas konyha-
lányokat keresek gyorsétterembe. 
Telefon: 06-30-9-458-741. 
• ÜVEG-, porcelánüzletbe bolti 
eladót keresünk. Szeged. Textilgyá-
ri űt 3. Érd.: csütörtökön 10-16 órá-
ig személyesen 
• NAGYKERESKEDELMI kft. 
pályázatot hirdet áruforgalmi ügyin-
tézői állás betöltésére. Elvárásaink: 
közgazdasági érettségi, középfokú 
számítógép-kezelői ismeretek, jó 
kommunikációs készség, önálló, 
precíz, pontos munkavégzés. An-
golnyelv-tudás és szakmai gyakor-
lat előnyt jelent. Jelentkezés: kizá-
rólag írásban, szakmai önéletrajz-
zal. Cím: Morton's Kft., Szeged, 
Petőfi Sándor sgt. 7. 6722. 
• LÁTVÁNYPÉKSÉGÜNKBE 
keresünk megbízható, önállóan is 
dolgozni képes, fiatal, dekoratív 
eladónőket. Szakirányú végzettség 
követelmény. Érd.: 20-9-577-577. 
• ÉRTÉKESÍTÉSI munkatársat ke-
resünk. Feltétel: gépkocsival rendel-
kezzen. Érd.: 62/477-584. 
• NÉMETORSZÁGI vegyiüzembe 
németül beszélő technológiai cső-
szerelőket, AWI minősített he-
gesztőket saválló csőre felveszünk. 
Telefon: 06-1-203-9300/241. szám. 
• SOPRONI cég Szeged és környé-
kére, telefonnal rendelkező, agilis 
üzletkötőt keres édesipari termékek 
értékesítésére. Kaució szükséges. Jó 
kereseti lehetőséggel. Érd:. 06-99-
321-143 (irodai), 06-60-342-618, 
06-30-9-936-501. 
• BÉCS, Burgenland területére ke-
resek építőipari munkára jelent-
kezőt. Telefon: 20-9-667-498. 30-9-
397-859. 
• ÜZLETKÖTŐKET, viszontela-
dókat keresek import golyóstollak 
nagybani értékesítésére, rendkívüli 
kondíciókkal. Telefon: 74-410-461. 
• GYAKORLATTAL rendelkező 
építőipari segédmunkást képzett 
kőművest felveszek. Érd.: 06-30-9-
530-035,06-30-9-530-033. 
• SZAKKÉPZETT szakácsot ál-
landó délelőttre felveszünk. Önkor-
mányzati étterem, Bordány, Kos-
suth u. 58. Telefon: 288-042. 
• SZAKKÉPZETT szakácsokat, 
konyhai kisegítőket és vendéglátó-
ipari eladót felveszünk. Telefon: 
06-30/9-254-586, vagy 10-15 óráig. 
474-841. 
• DESZKI italbolt pultost keres, 
azonnali belépéssel. Érd.: 06-30-9-
283-853. 
• SZŐKE Tisza hajóra segédmun-
kást felveszünk. Telefon: 422-913. 
• BETONELEM gyártásában jártas 
szak- és segédmunkásokat vagy 
kőműveseket felveszünk. Jelentkez-
ni: Szeged, Dorozsmai út 5-7. sz. 
Első Beton Kft., naponta 7-15 óráig. 
• KÍSÉRŐÜGYNÖKSÉG fiatal, 
csinos, közvetlen lányokat keres 
belföldi és külföldi munkára nagyon 
jó kereseti lehetőséggel. Érd.: 06-
30-9-815-984 hétköznap. 
• KŐMŰVESEKET veszünk fel 
250 Ft/óra. 485-208. 
• PÁLYAKEZDŐ programozó 
matematikust keres tervező kft. 
rendszer-üzemeltetésre és szoftver-
fejlesztésre. Önálló munkakör kis 
létszámú vállalkozásnál. „CAD 
1665" jeligére a Sajtóházba. 
• LAKATOSOKAT felveszünk 
30 év alatt. Érd.: 473-672, 17 óra 
után. Tóth József. 
• EXPORTRA termelő, dinamiku-
san fejlődő cég keres betanított és 
húsipari végzettséggel rendelkező 
munkásokat. Érd.: 62/286-863, 
Pusztamérges, Temető u. 2. 
• A SZOTE Neurológiai Klinika 
felvételre keres szövettani asszisz-
tensnőt, a klinika kutatólaboratóriu-
mába. Immunhisztokémia és elekt-
ronmikroszkópos ismeretekkel ren-
delkezők előnyben. Jelentkezés a 
455-369-es telefonon. 
• GYAKORLATTAL rendelkező 
varrodavezetőt keresünk, egymű-
szakos munkaidőben. Emberismeret 
és szervezőképesség szükséges. Te-
lefon: 444-015. 
• GYAKORLATTAL rendelkező 
pultost keresek egyszemélyes 
lakótelepi üzletbe. Fizetés: 20 000 
Ft/hó + jutt. Érd.: 06-20/9803-735. 

oktatás 

A HUNGARIA Biztosító 
Rt. Szegedi Fiókja 

gyakorlott üzletkötőket 
keres felvételre. 

Foglalkoztatási formák: 
főállású alkalmazotti, 

tiszta váltakozói, vegyes vállalkozói 
(szabad választási lehetőség). 

Kedvező érdekeltségi rendszer, 
ingyenes szakmai képzés, 

szociális juttatások. 
Érdeklődni: Szeged, Mérey u. 5., vagy 
62/425-788/124 mellék: Szörényiné. 

vagy 133 mellék: Verik Károly. 

• MATEMATIKÁBÓL, fizikából 
felvételi előkészítés, korrepetálás. 
493-365. 
• KRESZ-oktatás csütörtök, 17.30-
as kezdéssel. Kormányos Autósis-
kola, Lugas u. 3/A. Tel.: 471-921. 
• KÉMIA, biológia színvonalas 
oktatása. Bejelentkezés: 62/465-639. 
• MATEMATIKATANÁRNŐ ál-
talános és középiskolásolt korrepe-
tálását, felkészítését, eredményes 
felzárkóztatását vállalja. 498-127. 
• BIOLÓGIÁBÓL felvételire való 
felkészítést, korrepetálást vállal bio-
lógus. Hallgató: 487-138. 
O FIATAL, magyarszakos tanárnő 
vállalja általános iskolások korrepe-
tálását, leckekikérdezését. Telefon: 
62/465-194. 

• ÚJ építésű, kastélyjellegű épület 
(panzió, irodaház, öregek otthona) 
eladó Szegeden, zöldövezetben. 
Érd.: 20-9-592-688,62-496-660. 

értékpapír 

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

tanfolyam 

• ETKA-jóga jógatanfolyam októ-
ber 24-25-én, rendszeres jógaokta-
tás. Érd: 06-62/431-178. 
• ALAPFOKÚ számftógép-kezeló 
(OKJ-s) tanfolyam indul november 
hónapban kellő számú jelentkezés 
esetén a SZÜV Tisza Kft. szervezé-
sében. Jelentkezési határidő: októ-
ber 31. Érd.: 62/432-332. 
• EURÓPAI ECDL, Magyar álla-
mi (OKJ) és amerikai C1T képesíté-
sek megszerzésére irányuló infor-
matikai képzések alap- és középfo-
kon (rendszergazda). Szofi Ma-
gyar-Amerikai Számítástechnikai 
Oktatóközpont. Tel.: 62/48-77-65, 
www.szofi.hu 
• AUTÓVEZETŐI tanfolyam. 
Csillag Autósiskola, Szeged, Lon-
doni krt. 10. Tel.: 62/426-433. 

- v PAKETT 
• • BRÓKER RT. 

(A Budapesti Értéktőzsde tagja) 
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12. 

Tel/fax: 426-144 

Díjtalan tókeszámla-
nyitás és -vezetés. 

Tőzsdei megbízások felvétele 
kereskedési idó alatt is. 

Kárpótlási jegyek 
forgalmazása. 

Értékpapírok letéti kezelése. 
Állampapírok forgalmazása. 

üzlethelyiség 

e SZAMOS utcai 50 nm-es, hűtő-
kamrás bolthelyiség eladó, lízingel-
hető. 62/271-010. 
e FEKETE sas utcában üzlethelyi-
ség bérleti joga átadó. 479-564. 
e ROOSEWELT téren 166 nm-es 
pincehelyiség bérleti joga átadó. 
479-564. 
e SZEGED, Kossuth L. sgt. 21. 
számú alatti ingatlan földszintjén 
58 nm kiadó. Érd.: 30-9-431-309. 
e DALLAS bár december l-jétől 
kiadó. Érd.: 30-9-431422. 
e BELVÁROSI, 31 nm-es, irodá-
nak. üzlethelyiségnek alkalmas in-
gatlan eladó. Irányár: 80 E Ft/nm. 
Érd.: munkaidőben. (9-18 óra kö-
zött) a 423-938 telefonszámon. 

egyéb 

e RENDKÍVÜLI jövedelmet bizto-
sító gipszstukkó-gyártó technológia 
teljes felszereléssel, betanítással ne-
gyedáron (600 000 Ft) eladó. Tele-
Ion: 52/411-587, 60-358-198. 

HOGY 
S I K E R E S 
LEGYENI 

CIPÖÜZLET 

N Ő I B Ö R B A K A N C S O K 4 5 0 0 Ft 

N Ő I B Ö R C I P Ö K 3 5 0 0 Ft 
Amíg a készlet tart! 

Szeged, Mars tér 18. (trolimegálló). 
Nyitva: h.-p.: 8 -17 óráig, szo.: 8 -12 óráig. 

Ungarn 
Hungária 

sucht LKW-Verkáufer 
Die M A N - A G mit weltweit über 60 000 Mitarbeitern 
gehört zu den aröfiten Nutzfahrzeugerstellern. Um der 

Srofien Nachfrage nach MAN-Nutzfahrzeugen in 
ngarn gerecht zu werden verstarken wir unser 

Verkaufsteam und suchen daher zum ehest möglichen 
Eintritt junge, dynamische Mitarbeiter aus dem Raum 
Szeged bzw. aus dem Komitat Csongrád mit folgendem 
Anforderungsprofil: 

• abgeschlossene technische oder/und kaufmannische 
Ausbildung 

e gute Deutschkenntnisse 
e Leistungsbereitschaft, Kontaktfreudigkeit 

und gute Umgangsformen 
• verfriebsorientierte Persönlichkeit mit Verhandlungsgeschick 
e Reisebereitschaft sowie die Bereitschaft, an Schulungen 

im in- und Ausland teilzunehmen 
e eigenverantwortliche und selbsstandige Arbeitsweise 
• AuBendiensterfahrung wünschenswert, 

jedoch nicht zwingend 
• Erfahrung in der LKW-Branche von Vorteil. 

Neben attraktiver leistungsorientierter Bezahlung bieten wir: 
• professionelle Einschulung 
C einen gesicherten Arbeitsplatz mit Zukunfstperspektive 

bei Eignung 
• gute Verdienstmöglichkeiten 
• Dienstfahrzeug nach Ablauf der Probezeit 
• verkaufsunterstützende MaBnahmen 
e laufende Weiterbildungsmöglichkeiten 
e Aufstiegschancen bei entsprechender Qualifikation. 

Wenn Sie diese selbststandige Aufagabe in einem jungen 
dynamischen Team eines weltoffenen Unternehmens lockt und 
Sie die gestellten Anforderungen erfüllen, senden Sie die 
üblichen Bewerbungsunterlagen ind deutsch mit Lebenslauf 
unter Angabe des ehest möglichen Eintrittermines an: 

Tisza Volán Rt. 
6724 Szeged, Bakay N. u. 48. 
z.Hd. Hern László Gulyás 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szere-
tett félj, édesapa, nagyapa és rokon, 

BARNA ISTVÁN 
ny. MÁV-főfelügyelő, életének 76. évé-
ben váratlanul elhunyt. Temetése 1998. 
október 22-én, 13 órakor lesz a szőregi 
római katolikus temető ravatalozójából. 
Előtte gyászmise, 12 órakor lesz a szőre-
gi templomban. 

A gyászoló család 

A József Attila Tudományegyetem Tanácsa, Biológus Tanszék-
csoportja és Biológiai Izotóp Laboratóriuma mély megren-
düléssel tudatja, hogy 

dr. MATKOVICS B É L A 
nyugalmazott egyetemi tanár, a biológia tudomány doktora, éle-
tének 72. évében elhunyt. Temetése 1998. október 22-én, 10.30 
órakor lesz a Belvárosi temető szóróparcellájánál. A Professzor 
Urat az Egyetem saját halottjának tekinti. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük 

,.Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk 
dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, 
mint a csillagok." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó édesanya, 
anyós, nagymama, dédmama és rokon, 

özv. T E R H E S SÁNDORNÉ 
Karai Ibolya, 

petőfitelepi lakos 73 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 
október 22-én, 14 órakor lesz a tápéi temetőben. 

A gyászoló család 

„Megállok némán sírod mellett, zokogva siratom már egy éve 
drága emlékedet. Te nekem sosem lesz halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok." 
Szeretett féljem, 

SZÖGI JÓZSEF 
halálának 1 éves megemlékezésére. Gyászmise a domaszéki új 
templomban október 23-án, délután 17 órakor lesz. 

Szerető felesége és szülei 

„Hull a könnyünk Érted, ne-
héz lesz Nélküled, de szí-
vünkben élni fogsz, szünte-
len." 
Mély megrendüléssel tudat-
juk, hogy drága Édesanya, 
mamika és dédi, 

HÓDI JÓZSEFNÉ 
Gárgyán Ilona, 

volt mórahalmi lakos 
78 éves korában elhunyt. 
Temetése kívánsága szerint 
október 26-án, 13 órakor 
lesz a Dugonics temető ra-
vatalozójából. 

Gyászoló család 

„ S z í v e d b e n 
nem volt más, 
csak jóság és 
szeretet, szor-

galom és munka volt az 
egész életed." 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szerettünk, 

K E R E P E S I ISTVÁN 
79 éves korában rövid, de 
súlyos betegségben elhunyt, 
október 6-án. Búcsúztatása 
a belvárosi temető ravata-
lozójából október 26-án, 
11 órakor lesz. 

A gyászoló család 

köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

ROZIK 
G Y Ö R G Y Ö T 

utolsó útjára elkísérték. 
A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szeretett ha-
lottunk, 

T Ó T H GÉZÁNÉ 
temetésén megjelentek, fáj-
dalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

TISZTELJ ÜGYFELEINK! 
Szeged, Stefánia 10. sz. a lat t i ügyfé -
szolgálati irodánkban az alábbi nyitva-
tartási rend szerint várjuk hirdető-
partnereinket: 
1998. október 21-én, szerdán, 8-18 óráig 
1998. október 22-én, 
csütörtökön, 8-18 óráig 
1998. október 23-24-25-én ZÁRVA 
1998. október 26-án 8-18 óráig. 

Korszerű, európai színvonalú műanyagfeldolgozó 
üzem férfi munkatársakat keres 

gépbeállítói munkára. 
Már a kezdő kereset is arányban áll az elvárásokkal. 
A korszerű munka és szociális körülményeken túl 

a folyamatos szakmai fejlődés és előmenetel biztosított. 
Felvételre jelentkezés személyesen, 18-35 év közötti férfiak 

részére, korlátozott számban 1998. október 21-én, 
1998. október 26-án és 28-án, reggel fél 7-től 7 óráig 
Vecsernyés Géza üzemvezetőnél, a következő címen: 

RótaPakk Kf t . , Szeged, Budapesti út 8. 
Érettségi előnyt jelent , de nem feltétel. 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett férjet és gyer-
mekeim édesapját: 

TOLDI NÁNDORT, 
a Szegedi Rádió Taxi voll 
dolgozóját, életének 39. 
évében meggyilkolták. Te-
metése október 22-én, 
13 órakor lesz a Dugonics 
temető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesanya, 
nagymama, testvér és ro-
kon, 

SZENDI-HORVÁTH 
JÓZSEFNÉ 

Madarász Etelka Klára 
67 éves korában váratlanul 
elhunyt. Temetése október 
22-én, 14 órakor lesz a bel-
városi témetőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
drága szerettünk, 

É K E S G Y Ö R G Y I 
53 éves korában hosszantar-
tó, súlyos betegségben el-
hunyt. Hamvasztás utáni bú-
csúztatása október 26-án, 13 
órakor lesz a belvárosi te-
mető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Tudatjuk mindazokkal akik 
ismerték és szerették, hogy 

SÁRKÖZI SÁNDOR 
43 éves korában tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Te-
metése október 22-én, 15.30 
órakor az alsóvárosi temető 
ravatalozójából lesz. 
Búcsúzik tőle a Szeged Alsó-

városi Ferences Közösség 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szerető feleség, édesanya, 
anyós, nagymama, dédike, 

FODOR JÓZSEFNÉ 
Papp Julianna, 

életének 85. évében elhunyt. 
Temetése október 22-én, 11 
órakor, az ásotthalmi teme-
tőben lesz. Gyászmise 10 
órakor. 

A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szeret-
tünk, 

L I PCSE I TAMÁS 
temetésén megjelentek, Őt 
utolsó útjára elkísérték. Kü-
lön köszönetet mondunk a 
bel intenzív dolgozóinak ál-
dozatos munkájukért. 

Gyászoló család 

TIT MINŐSÍTETT FELNŐTTKÉPZÉS 
(a munkaügyi központ által regisztrált, 

engedélyezett képzés a legkiválóbb 
szakemberekkel, egyetemi oktatókkal! 

INDUL: 
ingatlanközvetítő értékbecslő 

október 26. 
becsüs november vége 
tb-ügyintéző november 3. 
személyügyi ügyintéző 

november 4. 
virágkötő november 3. 
környezetvédelmi ea. október 29. 
Munkanélküliek támogatást igényelhetnek. 

Te!.: 62-420-458.62-426-733 
Szeged, Kárász u. 1 i. 

Extra 
bálásruha-

vásár 
Szegeden, a Bartók Béla 

Művelődési Központ 
pinceklubjában 
(Deák F. u. felől) 

1998. október 22-én, 
M.M . •• I M 

csütörtökön, 
8 - 1 7 órá ig . 

http://www.szofi.hu

