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0 FIATAL diplomásokat keres di-
namikusan fejlődő, uniós szolgálta-
tásokat nyújtó cég megyei központ-
jának kiépítéséhez, vezetői felada-
tokra. Nemzetközi átképzéssel, ma-
gas kereseti lehetőséggel. Időpont-
egyeztetés: 62/425-068,9-16 óráig. 
• VAGYONVÉDELMI cég üzlet-
kötőket keres fő- és mellékállás-
ban szolgáltatásai népszerűsítésé-
re. Érdeklődni: 30/9959-677. 
• SVÁJCI Holding profi üzlet-
kötői gyakorlattal munkatársakat 
keres. Fix fizetés + teljesítménya-
rányos jutalék. Telefon: 06-20-
9491-820. 
• FIATAL vagy, a világot akarod 
látni? Vágj bele európai nagyválla-
latunk támogatásával. Feltétel: 
érettségi, max. 35 életévig. 06-30-
9287-457. 
• BUDAPESTI székhelyű Ma-
gyar-Amerikai Kft. vidéki hálóza-
tának megerősítésére keres nagy-
városokban (lehetőleg megyeszék-
helyen) élő, központi helyen lévő 
irodával, üzletkötői múlttal rendel-
kező területi vezetőket. Teljeslt-
mény-arányos bérezés, kiemelkedő 
jövedelem! 200-300 ezer Ft/hó. 
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal. 
Pro Casa Kft., 1067, Teréz krt. 23. 
Tel.: 06-1-302-8991. 

9 VASALÓ munkakörbe dolgozó-
kat felveszünk, gyakorlattal ren-
delkezők előnyben. Érd.: 434-309, 
10—17-ig. 
• AKADÉMIAI kutatócsoport ke-
res vegyészt egyetemi diplomával, 
vagy technikum végzettséggel ren-
delkező munkatársat. Jelentkezni 
lehet: Szeged, Dóm tér 7., III. 
emelet. Tel.: 420-678. 
• NÉMETORSZÁGI munkára 
vizsgázott, nagy gyakorlattal ren-
delkező darukezelőt keresünk, 
azonnali kiküldetésre. Tel.: 06-
62/423-422, ill. 06-30-9530-623. 
9 AZONNALI munkakezdéssel 
varrónőket felveszünk. Érdek-
lődni: 401-353. 
• EGÉSZSÉGÜGYI dolgozók-
nak, orvosoknak profiljukba vágó 
kvalifikált munkával kiemelkedő 
kereseti lehetőséget kfnálunk. 
Érd.: 06-60/354-472. 
• MÁV épületkarbantartó kft. 
gépkocsivezetőt keres KCR-es 
gótkocsis IFA-tehergépkocsira. 
Érd.: 06-30-9530-100. 
• AKARSZ az egyik legnagyobb 
pénzügyi befektető és biztosítási 
cég dolgozója lenni? Ha kellően 
kreatív vagy, szereted az idődet 
magad beosztani, jó környezetben 
és jó csapatban dolgozni, akkor je-
lentkezz rövid önéletrajzzal, levél-
ben. „Nem akarok középszerű len-
ni" jeligére a Szeged 6742 címre 
kéljük. 
• BIZTOSÍTÁSI múlttal rendel-
kezőket keresek pénzügyi tanács-
adónak, vállalkozó vagy főállású 
munkatársnak, ha jó környezetben 
és nem magányos farkasként 
akarsz dolgozni . Időpont-
egyeztetésre jelentkezz a 06-30-9-
788-946-os telefonon. 
• ÚJSZEGEDI, önkiszolgáló élel-
miszerüzletbe keresünk fiatal, 
szakképzett élelmiszer-eladónőt. 
Érd.: 30-200-1954. 
• TAKARÍTÓNŐT és konyhai ki-
segítőt felvesz a Hotel Orchidea, 
Balástyán. Tel.: 62/278-272. 
• MŰSZAKI termékeket importá-
ló szegedi részvénytársaság keres 
olaszul beszélő külkereskedelmi 
ügyintézőt. Fényképes kézzel írott 
önéletrajzát .Nyelvtudás 2786" je-
ligére a Sajtóházba adja le. 
• RENDSZERGAZDÁT keresünk 
Windows, NT hálózati és MS-SQL 
adatbázis ismeretekkel és szakmai 
önéletrajzzal. „SQL-2000, 2728" 
jeligére, a Sajtóházba. 

• FIATAL szobafestőket felve-
szünk. Érd.: 427-151, 18-20-ig. 
• SZAKÁCSOT keresek állandó 
munkára, jó fizetéssel. Tel.: 06-20-
9-737-473. 
9 VIRÁGKERTÉSZETEMBE ál-
landó munkára kertészházaspárt 
keresek, magas fizetéssel. Lakást 
adok. Csengele, 06-20-9-73-74-73 
telefonon. 
• SZATYMAZ Község Önkor-
mányzata 1 fő munkavállalót keres 
műszaki ügyintézői munkakörbe, 
felsőfokú szakirányú végzettség-
gel. Felvételnél előnyt jelent: in-
formatikai végzettség, közigazga-
tási gyakorlat. Érdeklődni lehet: 
a jegyzőnél a 283-908-as telefon-
számon. 
• OTTHONRÓL irányítható 
munkalehetőség érettségizettek-
nek! Kód: 5365. Telefon: 06-30-
9807-258/232. 
• BELVÁROSI étterembe keresünk 
szakképzett szakácsot. 423-496. 

Középszintű vállalkozás mérleg-
képes könyvelőt keres, önálló és 
teljes felelősséggel bíró munka-
körbe. Pályázatokat önéletrajz-
zal és eddigi munkahelyek felso-
rolásával a kiadóba kérjük. Vott 
APEH-revizorok előnyben. „Fi-
zetési igény megjelölésével 
14016" jeligérc a Kígyó u. 3. sz. 
Hirdetőbe (Express Iroda). 

oktatás 

tanfolyam 
a SZEMÉLY- és vagyonőrtanfo-
lyam indul a V.O.K. szervezésében. 
Fegyvervizsga, részletfizetés lehet-
séges. Munkanélküliek támogatást 
kérhetnek a munkaügyi kirendeltsé-
gektől. Érd.: délelőtt 420-647, dél-
után 06-20-9214-585,401-155. 
# CARSCHOOL Autósiskola tan-
folyamot indít április l-jén, 17 óra-
kor, igény szerint délelőtti órákban 
is. Tisza L. krt. 62.424-025. 

O HÚSVÉTI óriási áresés (5000 
Ft), a Csiszár Autósiskolában. Au-
tóvezetői tanfolyam a hétvégeken 
indul: április 3-án, 9 órakor a Ko-
lozsvári tér 12/B alatt. Előadások: 
szombat és vasárnap, 9-12-ig. Tel.: 
444-970. 
9 ÁPRILIS hónapban induló tan-
folyamok: kazánfűtő, hűtőgépke-
zelő, könnyűgépkezelő, anyag és 
áruforgalmi. Bővebb felvilágosítás. 
Tel.: 480-000, 30-911-17955. Le-
vélcím: Cél-Okt Bt. Szeged, Boross 
J. u. 4/B. 
9 AUTÓVEZETŐI, motoros tanfo-
lyamok. Csillag Autósiskola, Szeged, 
Londoni krt. 10. Tel.: 62/426-433. 
• KERESKEDŐ-boltvezető (OKJ) 
tanfolyam indul az Unicornis Stúdi-
ónál. Munkanélküliek a Mkp. támo-
gatását igényelhetik. Érdeklődni: 
62/481-928, Szeged, Gogol u. 22. 
• SZÁMÍTÓGEP-kezelő és szoft-
ver-üzemeltető tanfolyamot indít a 
PC Special Számítástechnikai Isko-
la. Délelőtti időpontban is. Érd.: 
62/423-453. 
9 GÉPÍRÓ-szövegszerkesztő tanfo-
lyam indul. Érd.: 62/423-453. 
• KOVÁCS Autósiskola. 900 Ft 
óradíj. Bihari u. 29. Tel.: 492-682. 
• ALAP-, közép- és felsőfokú szá-
mítástechnikai képzések, banki hi-
telkonstrukció-lehetőség igénybevé-
telével is. Európai ECDL, magyar 
állami (OKJ) és amerikai CIT képe-
sítések megszerzésére irányuló in-
formatikai szakok. Tanulóinknak 
ingyenes internet-hozzáférés a Szofi 
Magyar-Amerikai Számítástechni-
kai Oktatóközpontnál. Telefon: 62/ 
48-77-65, www.szofi.hu 

államilag elismert 
szakképesítést adó 

tanfolyamokat 
folyamatosan inditja: 

- kereskedő-boltvezető 
- vendéglátó-üzletvezető 
- tüzelő- és épltőanyag-ker. 
- gyorsétkeztetési eladó 
- ABC-eladó 
- hulladékgyűjtő; - drogéria 

Munkaügyi kirendeltségek 
támogatása igényelhető 

Jelentkezni: K1SOSZ, Szeged, 
Debreceni u. 24/B. TeL: 62/485-610. 

üzlethelyiség 

# NAGYKÖRÚTON belül irodák, 
raktárak, üzlethelyiségek kiadók. 
Ipartelep kiadó, ill. eladó. Érd.: 06-
20-9-285-543. 
O 300 nm-es épületet telephelynek 
bérbe vennék. 479-564. 

telephely 

11 társkeresés 

társköxvetités 

# VEGLEGES párkapcsolatra in-
tellektuális személyek társközvetíté-
se! 62/438-024.06-60-455-590. 

e DOROZSMAI úti, őrzött iparte-
lepen 150 nm-es különálló, össz-
komfortos épület parkolókkal kiadó. 
Műhelynek, raktárnak, irodáknak is 
jó. Irányár: 85 000 Ft/hó. Tel.: 62/ 
463-060,06-30-9382-908. 
# SZEGEDI ipari övezetbe 2400 
nm terület eladó. Irányár: 800 
Ft/nm. Érdeklődni a 62/461-687 te-
lefonon. H-p: 7 - 1 7 óra között, 
szombaton 8-12 óra között. 

értékpapir 

e TŐZSDEI ügyletek teljesítése tőzsde-
időben, telefonos megbízás alapján is. 
Gyors, pontos ügyintézés. Ertékkönyvtár 
Értékpapír Forgalmazó Rt., Szeged, Ti-
sza L kit 76. Tel.: 424428,483-394. 

Szegeden, forgalmas 
helyen nagyker., 
telephely részére 
alkalmas telek 
eladó vagy 
bérbe adó. 

Érdeklődni: 
06-30-983-1089 

telefonon lehet. 

0 KÉMIA-, biológiakorrepetálás. 
Érd.: délelőtt 491-092, 17 órától 
489-243. 
• SZUPERINTENZÍV angol, né-
met kezdő nyelvtanfolyamok az Eu-
rópa Nyelviskolában. Délelőttön-
ként, heti 16 órában. Munkanélküli-
eknek támogatás. Szeged, Kossuth 
sgt. 43. 62/486-453, 13-17 között, 
06-30-9651-128. 
• FELVÉTELT hirdetünk nappali 
felsőfokú, valamint esti/levelező 
középfokú ügyintézőtitkár, me-
nedzserasszisztens szakképzése-
inkre érettségizetteknek. Idegen-
nyelvi Titkárnőképző Magániskola 
Kéttannyelvű Szakközépiskola, 
1139 Budapest, Lomb u. 41. Tele-
fon: 06-1-350-8427. 
• SZEMÉLY-, vagyonőr szakkép-
zés, valamint pénzszállító és szemé-
lyi testőrtanfolyamot indít Szegeden 
az Őrszem 13. Kft., áprilisban. 
Fegyvervizsga, szakvizsga, állás-
közvetítés 150 cég felé, ingyen. 
Részletfizetés, kedvezmények! 06-
62-472-028. 
O SZEMÉLY-, vagyonőr, pénzszál-
lító, testőrtanfolyam indul Szege-
den. 06-62/472-028. 
O NÉMET, angol 62/311-041 álta-
lános, nyelvvizsgafelkészítés. 
• MATEMATIKA-, analízis-, fizi-
kaoktatás ötödiktől egyetemig. 
62/435-264. 
9 INGATLANKÖZVETÍTŐ/érték-
becslő állami szakképesítő tanfo-
lyam indul áprilisban Szegeden. 
Részletfizetés! Tel.: 62/425-653/27 
m., Kovácsné. 

E u r o J M í ti i 
*J 

Joggingok, 
pulóverek, 

fürdőruhák, 
tornadresszek, 

cipők 

30-50% 
engedménnyel 

kaphatók! 

Szeged, 
Klauzál tér 6. 
Nyitva: H-P.: 9-18, 

Szo.: 9-13 

Tisza Rent Kft. Autókölcsönző 
Nyitva tartás: H-P: 8-16, Sz: 9-13 

Szeged, Pacsirta u. 6/A. 
TelJFax: (62) 499-596, Mobil: (30) 955-4463 

Áprilisban 10 % kedvezmény! 
iKt <t Uqúfajfáot é& <x Utfoéo&t 

tUfújtfuÁ Öfte&l 

Feltételek: 
O gépírás 
• angolnyelv-tudás 
O Windows és Excel számítógépes 

ismeretek 
9 munkaügyben való jártasság 
0 tapasztalat szükséges 
0 önálló munkára való alkalmasság 
• agilitás. 

Jelentkezési határidő: 1999. április 2. 
Jelentkezéseket „Határozott, rátermett 
2766" jeligére, a Sajtóházba várjuk. 

I 
Zománcozott edények, étkészletek, kések, 

húsdarálók, műanyag áruk, különböző háztartási 

iparcikkek 10-25% engedménnyel. 

Mosógépek, hűtők, gáztűzhelyek, hifik, háztartási 
kiskészülékek igen nagy kedvezménnyel kaphatók! 

OTP-hitel, induló nullbefizetéssel, 
régi készülékét értékesítjük. 

TUDJA, AHOL AZ ÁRAK A LEGALACSONYABBAK! 
SZUPER ELSZÓ '57 KFT. 

Üzletek: 
Műszaki Áruház, Szeged, Fekete sas u. 28., tel.: 6 2 4 2 6 - 9 6 8 

Anna-kúti áruház, Szeged, Tisza L. krt. 39., tel.: 425-353 
, Híradástechnikai Szaküzlet 

Szeged, Bartók tér 5., tel.: 425-958 

HUSV£í' AKCIÓ 
Füstölt hátsó sonka 6 3 0 f t / k g 
Füstölt első sonka 6 0 0 F t / k g 
Füstölt hátsó csülök 5 3 0 F t / k g 
Füstölt húsos csont 180 F t / k g 
Füstölt tar ja 6 6 0 F t / k g 
Füstölt kötözött sonka 

6 6 0 F t / k g 
Szeged, Rókusi krt. 35., 

lel.: 477-740 
Szeged, Juhász Sy. u. 3. 

(bejárai a depónál), 
fel.: 426-437 

Ünnepi nyitva tartás: 
márc. 29-ápr. 2-ig: 7-18. 

Ápr. 3-ái: 7-12 

I 

gyászközlemények 

Tisztelt Hirdetőink! 
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük 

a személyi igazolvány bemutatását! Köszönjük! 

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. 
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
A Te szfved már nem fáj, a miénk vér-
zik, a fájdalmat, a szenvedést szeretteid 
érzik." 
Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy 

BOZÓ SÁNDOR 
ny. á. őrnagy, életének 73. évében elhunyt. Temetése 1999. áp-
rilis 2-án, 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeret-
tünk, 

ARADI LÁSZLÓ 
SZOTE-nyugdfjas, hosszan tartó, súlyos 
betegség után, 67 éves korában elhunyt. 
Búcsúztatása március 31-én, 12 órakor 
lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt Elmentél tőlünk hir-
telen, de gondolatainkban és szivünkben örökké velünk maradsz." 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, 

BERTA ISTVÁN 
egyéni vállalkozó, életének 72. évében hirtelen elhunyt. Temetése 
március 31-én, 11 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójából. 
Az elhunytért gyászmisét 30-án, reggel 9 órakor, 
a rókusi templomban tartunk. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Élettárs, Édesanya, 
Anyós, Nagymama, testvér és rokon, 

SZABÓ LAJOSNÉ 
Zana Mária, 

életének 54. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 
április l-jén, 15 órakor lesz az alsóvárosi temető ravatalozó-
jából. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett férj, Édesapa, 

dr. CZIMER LÁSZLÓ 
nyug. főiskolai docens 

83 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása március 31-én, 13 óra-
kor lesz a Dugonics temető 
ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szerettünk, 
özv. ÁRVA FERENCNÉ 

Szekeres Piroska 
92 éves korában elhunyt. 
Temetése március 31-én, 13 
órakor lesz az alsóvárosi te-
mető ravatalozójából. 

Gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett Édesapa, 

TÚRI MIKLÓS 
81 éves korában rövid szen-
vedés után elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása 
március 31-én, 15 órakor 
lesz a Belvárosi temető ra-
vatalozójából. 

Gyászoló család 

Fájó szfvvel tudatjuk, 
1 hogy édesapánk, 
BÖRCSÖK ISTVÁN, 

életének 75 évében elhunyt. 
Temetése március 31-én, 11 
órakor lesz a domaszéki te-
metőben. Gyászmise 10 óra-
kor, az új templomban. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 

TAKÁCS KÁROLYNÉ 
Kecskés Etelka 

temetésén megjelentek. 
Gyászoló rokonok 

AKI KERES, 
AZ TALÁL 

AKIT MEGTALÁLNAK 
AZ KERES 

A S Z A K M A I T E L E F O N K Ö N Y V 4 M I L L I Ó H Á Z T A R T Á S B A N 

http://www.szofi.hu

