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mezőgazdaság 

állat 

• ELADÓ 160 kg fehér hűssertés. 
Röszkei u. 33. Tel.: 441-233. 
• TOJÓTYÚK eladó Deszken. 
Érd.: 62/271-218. 
• WEST1 kiskutyák kitűnő 
szülőktől eladók. 62/215-801. 
• HlZÓK eladók. Dorozsma. Széc-
henyi u. 70. Telefon: 463-305. 
• SERTÉS hűsjellegű, tápmentes, 
kb. 230 kg-os eladó. 200 Ft/kg. 
Érd.: 62/416-292, reggel-este. 
• FEHÉR hízó, 160-180 kg eladó. 
Vadliba u. 31. sz. Tel.: 461-672. 
• HÚSSERTÉS eladó 100-200 kg-ig. 
Érd.: a 254-324 számon. 
• FEHÉR hűscsirkék (2-2,5 kg) 
eladók. Érd.: Szeged, Alsóváro-
si ff. 63. Tel.: 62/443-844. Ménesi. 
• PULYKÁK nagytestű, fehér. 
290 Ft/kg eladó. 63/313-557. 
• 100-120 kg körüli hízó eladó. Tá-
pé. Csatáru. 7.496-127. 
• AJÁNDÉKOZZON karácsonyra 
szánhúzó kutyát! Fekete és szürke-
fehér. törzskönyvezett alaszkai ma-
lamut kölyökkutya kedvező áron el-
adó. Tel.: 62/495-567. 
• KISÁLLATKÖZVETÍTÉS! Ku-
tyák, macskák, díszmadarak, halak, 
slb. adás-vétele. 06-20/9-839-338, 
06-60/495-547. 
• BIOSERTÉS eladó. 130-150 kg. 
Tel.: 416-850. 

munkaeszköz 

a ZETOR 52-45-ös traktor és 1MT 
45 kétfejes eke eladó. Érd.: 437-827 
este. 
• MTZ 82 traktor 680 üzemórával 
eladó. Békéscsaba 06-20-9479-705. 

növény 

# ERDEI fenyó karácsonyra eladó. 
Érd.: 06-62-278-335. 
• PAPRIKA palánta nevelését vál-
lalom, tavaszi kiültetésre. Érd.: 
62/282-895, este. 
• GYÜMÖLCSFA oltvány, megy, 
cseresznye, kajszi, szilva, alma, 
körte, dió, csemegeszőlő, ribizli, 
mandula kapható. Hattyastelep, 
Mozdony u. 27. Tel.: 330-193. 
# ÖRÖKZÖLD dísznövények el-
adók. Szeged. Körtöltés u. 31. 
62/469-687. 

termény 

• VETŐBURGONYA fémzárolt: 
Kondor 65 Ft-tól, valamint Desiree, 
Cleopátra, Agria kapható! Kíná-
latunk: szerkezeti csövek, fél " 
600 Ft-tól, l"-os 860 Ft-tól. Zárt-
szelvények: 40x40-es 1550 Ft-tól. 
Domaszék, Duna u. 6. Telefon: 
62/284-046. Vetőmag Bt. 

m munka 

munkát keres 

O SZEMÉLY- és vagyonőr jogosít-
vánnyal, PÁV-II-vel munkát vállal. 
06-30/9-852-624. 

munkát kinál 

U A MÉDIA Logisztika Kft. kézbe-
sítőket keres a Délmagyarország 
kézbesítésére Szőreg és Kistelek te-
rületéről. Érd.: a 06-30-9439-385 
vagy a 442-166-os telefonon nap-
közben. 
U PEDAGÓGUSOK! Tanítványun-
kat a Friderikusz Produkcióban lát-
hatták. Képességfejlesztő tanfolya-
mok vezetése országszerte. MF Stú-
dium Alapítvány 1152 Budapest, 
Szilaspark 32. 06-1/410-6679, 06-
1/418-5340, 06-30-9-843-132. 
U ÉPÍTÉSZ, műszaki ellenőr mun-
katársat keresünk, azonnali munka-
kezdéssel. Jelentkezést: „Karbantar-
tás 3375" jeligére a Sajtóházba. 
• A JATE Állattani és Sejtbiológiai 
Tanszéke megbízható takarítónőt 
keres 8 órás munkaidőben. Bérezés 
a közalkalmazotti bértábla szerinl. 
Érdeklődni személyesen lehel a tan-
széken, Egyetem u. 2. sz. alalt. 
• MÉLYÉPÍTŐ cég segédmunká-
sokat felvesz. Tel.: 62/489-281. 

U TAKARÍTÓNŐT irodatakarítás-
ra felveszek. Megbízható, fedhetet-
len, középkorú 25-től hölgyek je-
lentkezését várjuk. „Főállás 3303" 
jeligére a Sajtóházba. 
• NÉMETORSZÁGI vegyi üzem-
be németül beszélő technológiai 
csőszerelőket, AW1 minősttett 
hegesztőket saválló csőre felve-
szünk. Telefon: 06-1-203-
9300/241 mellék. 
• BÚTORÜZLET keres javítási-
felújítási munkákra (főleg pácolás, 
lakkozás), úgyeskezú asztalost kor-
rekt fizetéssel. Rövid bemuiatkozó 
leveleket. „Second Hand 3372" je-
ligérea Sajtóházba várunk. 
• TÖBBTELEPHELYES keres-
kedelmi szervezet szakképzettség-
gel rendelkező munkavállalót ke-
res emelőgépügyintézői munka-
körbe, jogosítvány szükséges. Be-
mutatkozó jelentkezéseket, kép-
zettséget igazoló okmányok máso-
latával. „Összetett munka 9851" 
jeligére a Sajtóházba. 
9 A SZENT-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem I. sz. Bel-
gyógyászati Klinika felvételre ke-
res szakképzett ápolónőket és 
érettségivel, számítógép ismerettel 
rendelkező gépíró adminisztrátort. 
Jelentkezni az intézetvezető 
főnővérnél lehet munkanapokon 
8-15 óráig, vagy telefonon 455-
193. 
9 A HANGSZERGYÁRTÓ Kft. 
felvesz pályakezdő és gyakorlott 
asztalosokat, autófényezésben 
jár tas szakmunkásokat . Érd.: 
Szeged, Hét vezér u. 7-9. 
• INFORMATIKAI Kft. értékesí-
tésben jártas marketingest keres. 
30/9-670-882. 
• BELKERESKEDELMI tevé-
kenységet folytató szegedi kft., di-
vatáru értékesítésére üzletkötőt 
keres. Díjazás jutalékos rendszer-
ben. Jelentkezni „Január 1. 9628" 
a Sajtóházba. 
9 EXPORTRA termelő viziszár-
nyas-vágóhtd húsipari végzettség-
gel rendelkező és betanított mun-
kásokat keres. Érd.: Pusztamérges, 
Temető u. 2. 62/286-863. 
9 TRADICIONÁLIS melegkony-
hás étterem felvesz szakképzett 
felszolgálókat, azonnali belépés-
sel. 06-20/9-546-970. 
9 A K1SBOJTÁR Vendéglő 
szakképzett felszolgálót keres. 
Jelentkezni a helyszínen, Sze-
ged, Tisza L. krt. 77. 
9 BELVÁROSI étterem szakkép-
zett szakácsot és pizzafutárt keres. 
423-496. 

oktatás 

tanfolyaai 

• SZEMÉLY- és vagyonőr tanfo-
lyam indul Szegeden. Fegyvervizsga, 
államvizsga, munkalehetőség, rész-
letfizetési kedvezmény. Jelentkezés: 
06-62-472-028, ŐRSZEM 13 Kft. 
• INTENZÍV 5 hetes, személy-
és vagyonőri tanfolyamot indítunk. 
Részletfizetési lehetőség. Tan-
folyam dfja: 20 500 Ft. Érd.: 20/ 
9819-759. 
• ATI tájékoztatja jelenlegi és leendő 
ügyfeleit, hogy keddenként meg-
hosszabbított ügyfélfogadással 17.30 
óráig állunk rendelkezésükre. ATI 
Szeged, Berlini krt. 16. II. 44. Tel.: 
62/425-150. 
• AUTÓVEZETŐI tanfolyam. 
Csillag Autósiskola, Szeged, Lon-
doni krt. 10. Tel.: 62/426-433. 
• AUTÓVEZETŐI tanfolyam 
a hétvégeken. Diákoknak 7000 Ft. 
Kedvezmény indul: november 28., 
9 órakor. Csiszár Autósiskola. Tel.: 
444-970. 
• SZEMÉLY- és vagyonőr tanfo-
lyamot indít a V.O.K. Érd.: de. 
420-647, du. 401-155 vagy 06-20-
9-214-585. 

társkeresés 

társkömtités 

# ZENÉS, táncos ismerkedési est 
minden pénteken 18 órától, Tarján 
bisztróban, élőzenével. 
# TÁRS KÖZVETÍTÉS! Nem al-
kalmi! Tel.: 311-815. 

urat keres 

# 50/160/62, fiatalos, egyedül élő 
özvegy hölgy tartalmasabb életre 
vágyó társat, barátot keres. „Őszin-
teség 3393" jeligére a Sajtóházba. 
# VONZÓ, karcsú, szőke, intelli-
gens, jómódú, igényes, pozitív gon-
dolkodású hölgy keres egy kedves, 
szeretetreméltó, komoly gondolko-
dású de vidám alaptermészetú tár-
sat, 45 év körül. Éehetőleg diplo-
más vagy középvégzettségű. „Szil-
veszter 3238" jeligére a Sajtóházba. 

értékpapír 

a TŐZSDEI megbízások teljesítése 
tőzsdeidőben, telefonos megbízások 
alapján is. Tőkeszámla-vezetés. Ér-
tékkönyvtár Rt., Szeged, Teréz u. 
9/B. Telefon: 420-836. 

üzlethelyiség 

e BÁLÁSRUHA bolt vagy bérleti 
jog forgalmas helyen eladó. Tel.: 
315-203,471-588.' 
# BELVÁROS frekventált helyén 
30-50 nm-es üzlethelyiséget bérel-
nék januártól. Tel.: 06-30-9-
452-524. 
e ÜZLETHELYISÉG Makkoserdő 
soron kiadó. 20 nm, igényes. 
62/494-563, 30-9-459-460. 
# OSKOLA utcai, 18 nm-es pin-
ceüzlet bérleti joga eladó. Érd.: 
487-680, este. 

IGENYES NYOMDAI 
SZOLGÁLTATÁS: 420-819 

A KEK CSILLAG ETTEREM 
BÁL, KONGRESSZUSI EBÉD, 

LAKODALMI VACSORA 
megrendezését vállalja 
30-500-5000 fö részére. 

Lakodalmi két vacsora, torta, sütemény, sör, bor 
kb. 2000-2400 Ft/fő átlagáron! 

Egy háromemeletes menyasszonyi torta ajándék! 
További engedmények megegyezés szerint. 

TEREMBÉRLETI DÍJ, ZÁRÓRA NINCS! 
Tel.: 480-236. Fax: 480-235 

• MERLEGKEPES könyvelői tan-
folyam indul decembertől, intenzív 
jelleggel, részletfizetéssel Hód-
mezővásárhelyen. az IQSTAR Ok-
tatási Centrum szervezésével. Mun-
kanélküliek a képzéshez a munka-
ügyi kirendeltség támogatását kér-
hetik. További információk: h-p: 
8-14 óráig. Tel.: 62/442-369. 
• MATEMATIKA tanárnő ált. és 
középiskolások korrepetálását, fel-
készítését, eredményes felzárkózta-
tását vállalja. 498-127. 
• MATEMATIKÁBÓL, fizikából 
felvételire felkészítést vállal egyete-
mi oktató. Tel.: 06-20-9275-505. 
a MATEMATIKA tanárnő általá-
nos és szakközépiskolások valamint 
gimnazisták korrepetálását vállalja. 
Érd.: 329-057. 

U BANKI tanácsadó tanfolyam in-
dul decembertől Szegeden részlet-
fizetéssel, az IQSTAR Oktatási 
Centrum szervezésével. Vezető 
oktató: dr. Varga József (Budapes-
ti Közgazdaságtudományi Egye-
tem). További információk: h-p: 
8-14 óráig. Te!.: 62/442-369. 
0 NEMZETKÖZI vállalkozó taxi-
vezető, taxi-vállalkozó, belföldi 
árufuvarozó, vállalkozó, targonca-
vezető. könnyúgépkezelő tanfo-
lyam indul: ATI Szeged. Berlini 
krt. 16. 11. 44. Tel.: 62/420-351, 
06-20-9-431-444. 
a GÉPKOCSIVEZETŐI tanfo-
lyam indul november 30-án. 16 
órakor. Elméleti képzés féláron. 
Tóth Autósiskola, tel.: 330-974. 
# A DÉRI Miksa Ipari Szakkö-
zépiskola Ívhegesztő, lánghegesztő 
és Co2 védőgázas ívhegesztő tan-
folyamokat indtt. Jelentkezési ha-
táridő 1998. november 30. Jelent-
kezési lapok az iskola portáján 
szerezhetők be. Felvilágosítás: 
425-409-es telefonszámon. 

HungaroLADA 
M Á R K A K E R E S K E D Ő I : 

HUNGAROLADA-GUBACSI AUTÓSZERVIZ 

LADA ZUGLÓ 

MURÁNYI AUTÓKERESKEDÉS 

SÍPOS GYÖRGY AUTÓSZERVIZ 

PARKAUTÓKER. ÉS JAV. BT. 

INTÖR KFT. 

VAGÉP RT. 

MISCHL AUTÓHÁZ KFT. 

M1 AUTÓJAVÍTÓ ÉS KER. KFT. 

POSTAAUTÓ SOPRON KFT. 

Tel.: 277-4332 
1214 Bp., Védgát u. 5-7. 

Tel.: 383-8131 
1144 Bp., Fogarasi u. 195-197. 

Tel.: 357-1406/22 
1191 Budapest, Attila u. 35. 

Tel.: 63/482-555 
6641 Csongrád, Zrínyi u. 19. 

Tel.: 37/341-044 
3000 Hatvan, Bercsényi u. 76. 

Tel : 82/312-419 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 

Tel.: 46/343-045 
3527 Miskolc, Sajó u. 5. 

Tel.: 42/460-000 
4401 Nyíregyháza, Lujza u. 1. 

Tel.: 72/240-657 
7628 Pécs, Komlói u. 125. 

Tel.: 34/310-351 
2801 Tatabánya, Felsögallai u. 40. 

Tel.: 88/425-855 
8203 Veszprém, Házgyári u. 4, 

gyászközlemények 

Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett férj, Édesapa, após, 
nagyapa, dédapa 

KAKUSZI FERENC 
(nyugalmazott mesteredző) életének 91. 
évében, méltósággal viselt, hosszú be-
tegség után elhunyt. Temetése november 
30-án, 11 órakor lesz az alsóvárosi te-
mető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Megállok némán sírod mellett, zokogva 
siratom 1 éve már drága emlékedet. Te 
nekem sosem leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok, 
szeretett férjem - édesapánk 

VÉR SÁNDOR 
megemlékezésére 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 

CSERNÓK LÁSZLÓ 
életének 48. évében, hosszú 
szenvedés után elhunyt. Te-
metése december l-jén, 
11 órakor lesz a Belvárosi 
temetőben. 

Gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
szeretettünk, 

ÚJVÁRI GÉZA 
54 éves korában elhunyt. 
Temetése november 30-án, 
11 órakor lesz a szatymazi 
temetőben. 

Gyászoló család, Szatymaz 

f> „Fognám még a kezed, simogatnám, könnyem hiába 
i; hull, bár még szólnál hozzám, szívem szakad meg, hogy 

itthagytál." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, 
nagymama, testvér, anyós és rokon 

özv. MÁRKI IMRÉNÉ 
Tóth Rozália 

életének 64. évében váratlanul elhunyt. Temetése december 
l-jén 11 órakor az alsóvárosi temetőben. Gyászmiséje novem-
ber 30-án, 6.15 órakor az alsóvárosi templomban. 

Gyászoló család Szeged-Ságváritelep 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédmama és rokon 
özv. KASZA ISTVÁNNÉ 

Krizsán Ilona 
88 éves korában, türelem-
mel viselt betegség után el-
hunyt. Temetése 1998. no-
vember 30-án, 13 órakor 
lesz a Belvárosi temető ra-
vatalozójából. 

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatom, hogy 
drága testvérem, 

PETROVICS MIHÁLY 
69 éves korában hosszú be-
tegség után elhunyt. 

Gyászoló húga 

A boldog feltámadás remé-
nyében tudatjuk, hogy 

P. LUKÁCS 
LÁSZLÓ S. J. 

történész, a JATE díszdok-
tora, életének 88., szerzetesi 
hivatásának 68. és papságá-
nak 58. évében 1998. no-
vember 16-án, Rómában el-
hunyt. 

Gyászolják jezsuita 
rendtestvérei, 

rokonai és barátai 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, anyós, 
nagymama, dédmama, test-
vér és rokon, 

KÁDÁR ILONA 
életének 89. évében elhunyt. 
Temetése november 30-án, 
13 órakor lesz az alsóvárosi 
temető ravatalozójából. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett testvér, Édes-
apa, nagyapa 

FODOR VINCE 
fogtechnikus, életének 74. 
évében, súlyos betegségben 
váratlanul elhunyt. Temeté-
se november 30-án, 14 óra-
kor lesz a Belvárosi te-
metőben. 

Gyászoló család 

Tudatjuk, hogy 
NAGYMIHALY JOLÁN 

84 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása november 30-án, 
11 órakor lesz a Belvárosi 
temető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

köszönetnyilvánítás 

á Köszönetet mon-
dunk mindazon ro-
konoknak, barátok-

^ nak, ismerősöknek, 
akik 

NYÍRI ISTVÁNNÉ 
Kovács Ilona 

temetésén megjelentek és 
részvétükkel fájdalmunkban 
osztoztak. 

A gyászoló család 

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely ér-
tünk dolgozott. Számunkra te soha nem leszel halott, örökké él-
ni fogsz, mint a csillagok." 
Soha el nem múló fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett félj, 
Édesapa, nagyapa 

KÁLMÁN TIHAMÉR 
59 éves korában elhunyt. Temetése november 30-án, 13 órakor 
lesz a Dugonics temetőben. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, szomszé-
doknak és ismerősöknek, 
akik szerettünket, 
özv. TÓTH JÓZSEFNÉT 

utolsó útjára elkísérték, 
részvétükkel, virágaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek. 

Gyászoló család, 
Sándorfalva 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, isme-
rősöknek, akik szerettünk 

dr. SÜMEGI ERNŐNÉ 
temetésén megjelentek, vi-
rágaikkal, részvétükkel fáj-
dalmunkon enyhítettek. 

Gyászoló 
család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik szerettünk, 

ifj. GERCSÓ ANDRÁS 
temetésén megjelentek, gyá-
szunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azon rokonoknak, szomszé-
doknak, ismerősöknek, akik 

CSONKA ANDRÁSNÉ 
temetésén megjelentek és 
fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

VASS ISTVÁN 
temetésén szomorú gyá-
szunkban mellettünk voltak, 
virágaikkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló felesége, 
menye, unokái 

(AtCtMACKÓ 
Babaház 

(Pöktűrn fVlöbcfy 

Bébi- és gyermekruhák, 
babakocsik, 

babaápolási termékek, 
gyerek- és ifjúsági bútorok a gyártótól, 

textilek, fajátékok, kiegészítök stb. 
Szeged, Rókusi krt.-Kisteleki u. sarok 

Nyitva tartás: H-P.: IO-18-ig. Szo.: 9-13-ig. 
Tel.: 62-485-785. 

A Móra Ferenc Szakközép-
és Szakmunkásképző Iskola 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84., 

tel.: 62-488-688. 

Szakképző tanfolyamot indít 
gyakorlattal rendelkezők 
részére 1998. december elején 
az alábbi szakmákban. 

• gázvezeték- és 
készülékszerelő 

• villanyszerelő 
• kőműves 
• szobafestő. 

Jelentkezést még elfogadunk. 

Érdeklődés: 
Pajkó András 

igazgatóhelyettesnél 


