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K Ö Z L E M É N Y E K
— KALLUS LÁSZLÓ DEDIKÁL

szeptember 27—28-án, (szombat—va
sárnap), 15 órától, Kallus László de
dikálja: Uszkárdfjaus lettem elemű
könyvet, a BNV-n. Minden érdeklő
dőt ' szeretettel várunk a Magyar Mé
dia pavilonjában. („A" pavilon mögött, 
a jármű szabad területen.) - x

— Felvételi előkészítő levelező tan
folyamok: magyar, történelem, mate
matika, fizika, biológia tantárgyakból. 
Érdeklődés: Mozaik GM 1250 Bp. l. 
Pf. 36. Tel.: 556-365. Részletes tájé
koztatót küldünk. X

— Lakásának dísze a szép szőnyeg!
A Soproni Szőnyeggyár őszi BNV-n 
bemutatott különleges faltól'falig sző
nyegei a Bétex Terézvárosi Textiláru- 
hózában, (VI., Majakovszkij u. 56—58.) 
állandóan megvásárolhatók! Várjuk 
kedves vásárlóinkat! X

— Az Általános Vállalkozási Bank
Rt. ezúton is értesíti ügyfeleit, bogy 
a Bank új székhelye Budapest V. kér., 
Stollár Béla utca 3/a. Postacím : 1397 
Budapest, Pf. 925. T el.: 326-590. Oj 
helyünkön Is készséggel állunk ügy
feleink rendelkezésére. X

— Dr. Róna Lívia bőrgyógyász, koz
metikus ismét rendel, v ili . .  Vas u. 2/b.
T . : bejelentési 343-236. X

— A METRO SZÍNPAD felvételt hir
det színjátszók részére korhatár nél
kül. M eghallgatás: 1986. október 2-án 
16.00 órakor a Metró Klubban (Bp. VII.. 
Dohány u. 22.). X

•— KEZDŐ BRIDZSTANFOLYAMOT 
indít október 6-án, hétfőn délután az 
ÉPÍTŐK MŰSZAKI KLUBJA (V.. Pe
tőfi Sándor u. 5. I.). Tanfolyamve
zető Zánkay Péter. Jelentkezés hét
köznaponként de. 10-töl a klub ruha
tárában. A nyolchetes tanfolyam rész
vételi díja 300,— Ft. X

— TÉL-SÍ—SPORTTOUR! A 86/87-es
évad sítanfolyamaira, sítúráira szep
tember 15-től lehet jelentkezni az 
UTAS KLUB-ban; hétfő, kedd, csü
törtök 17—19 óra között. Cím: Bp. V., 
Münnich Ferenc u. 19. (bejárat az 
Arany János utcából). Felvilágosítás 
telefonon, a jelentkezési napokon 14— 
16 óráig: 660-582. Levélcím: 1581 Bp. 
146. Pf. 86. SPORTTOUR. X

— Egyetemre, főiskolára matematiká
ból, illetve fizikából levelezd formá
ban felvételi előkészítőt tart a KASZ- 
KAd  Kandó Főiskolai Kisszövetkezet 
Oktatási Központja. Egy tárgyból 10 
levelet küldünk és kiértékeljük a vá
laszokat, továbbá háromszor (szomba
tonként) foglalkozásokat tartunk Bu
dapesten. Részvételi díj 2500 Ft tár
gyanként. Az előkészítést egyetemi és 
főiskolai oktatók vezetik. Jelentkezési 
határidő: 1986. október 18. Felvilágosí
tást levélben vagy személyesen a kö
vetkező címen lehet kérni: Kandó 
Kálmán VilLamosipari Műszaki Főis
kola, 1084., Budapest, Tavaszmező u. 
17., Tanulmányi Csoport, továbbá te
lefonon : 335-530 179. 182. munkanapokon 
8 órától 15 óráig. X

— A Debreceni Kodály Kórus felvé
tek hirdet elsősorban férfi szólamaiba. 
Fizetés a 3623, vagy 3827-es kulcsszám 
szerint történik. Jelentkezés személye
sen, vagy írásban 4025 Debrecen, Szé
chenyi u. 1. sz. alatt. X

— Egyetemre, főiskolára matemati
kából (120 óra), illetve fizikából (100 
óra) felvételi előkészítőt tart a KASZ- 
KAD Kandó Főiskolai Kisszövetkezet 
Oktatási Központja, öradíj: 18 Ft. A 
foglalkozásokat egyetemi és főiskolai 
oktatók vezetik. Jelentkezési határ
idő: 1086. október 17. Felvilágosítás és 
jelentkezés: Budapest. V ili., Tavasz
mező u. 17. Tanulmányi Csoport. Tel.: 
335-530 *179, 182. munkanapokon 6-tól 
18 óráig. r ’ * " ■ X

— A KREATÍV MOZGÁS STÚDIÓ
BAN október 5-től indítja Angelus 
Iván — haladó tánc- és előadóművészi 
kurzusát. Jelentkezés: XIII.. Csanády
U. 19. 494-393. X
/ — Magányosok és házaspárok részé
re zenés, táncos összejövetelek a Ság- 
vári Endre Művelődési Házban (II., 
Szilfa u. 4., az 5-ös busz végállomásá
nál). Pénteken, szombaton és vasár
nap 17.30-tól 21.30-ig. Remek hangulat, 
büfé. zöldövezet. X

— Autogramgyűjtők cseretaüá Lkozó ja
1986. október 5-én, vasárnap, 16—12 
órakor a Lágymányosi Közösségi Ház
ban XI., Kőrösy József u. 17. X

— COMMODORE—64 személyi számi-
tógép programozása címmel a Bánki 
Donét Gépipari Műszaki Főiskola to
vábbi tanfolyamokat indít. Számítás
technikai alaptanfolyamot tartunk, 
amely az alapismereteken kívül olyan 
számitógépes szakismereteket és gya
korlási lehetőséget nyújt, melyek bir
tokában biztonsággal foghatnak a sa
ját szakterületükön adódó feladatok 
érdemi megoldásához. A tanfolyam 80 
órás. hetenként kétszer, összesen 16 
alkalommal. Sikeres vizsga esetén a 
hallgatók bizonyítványt kapnak. Je
lentkezés módja: a főiskola portáján 
(Bp. Vin., Népszínház u. 8.) kapható 
jelentkezési lapot a Természettudomá
nyi Tanszékre kell eljuttatni. A tan
folyamra történő besorolás r jelent
kezések beérkezésének sorrendjében 
történik. Felvilágosítást a 339-183-as 
telefonon adunk. X

— A Magyar Média rendezésében
meghirdetett Jaj Cica c. műsor 1686. 
szept. 26-án du. 4 és este fél 8 óra
kor technikai okok miatt elmarad. A 
jegyek visszaválthatók a Magyar Mé
dia jegyirodájában és a rendezvény 
tervezett helyszínén, a Fővárosi Ope- 
rettszinház jegypénztárában. X

Gyögyáruértékcsitö — 
Vállalat laboratóriuma 
felvételre keres textil- 
technikust. Bérezés a 
kollektív szerződésben 
rögzítettek alapján. — 
Jelentkezés személyesen 
a laboratórium vezető
jénél . Cím: Bp. VI., 
Majakovszkij u. 14.-—
Tel.: 227-619._______
Festő munkatársakat 
keresünk Bp. Május I. 
u. 2. Tel.: 126-605/8, 
Sziget fő szakcsoport.

A M ag y ar 
A lu m ín iu m 
ip a r i 
T rö sz t 
s a já t  
kezelésű  
k o n y h á jáh o z  
b ü fések e t 
keres .

Érdeklődni
lehet
a 494-198-as 
telefonon 
vagy személyesen  
Bp. XIII. kér., 
Pozsonyi út 56. 
Mezei Istvánnál.

Bútorasztalost, állandó 
munkára felveszek. — 
Tel.: 214-413. .

Újpalotai »A« kategó
riájú iparvállalat keres 
megfelelő' képesítéssel 
és gyakorlattal rendel
kező számviteli osztály- 
vezetőt. Jelentkezés a 
642-015 telefonon.

I G eofiz ikai 
In téze t 

keres 
műszaki 
osztályára 
gépjárművek 
alkatrészeinek 
beszerzésében 
jártas,

gépkocsi-
vezető i
jo g o sítv án n y a l
rendelkező
an y ag -
beszerzőt.

Jelentkezés
személyesen.
Bp. XI.,
HOmonna u. i. sz. 
alatt, reggel 
8—10 óra között, 
vagy a 668-082 
telefonon.

Fiatal közgazdász há
zaspár. német és görög 
nyelvtudással munkát 
keres. 2 gyermekük 
van. Lakásmegoldás — 
feltétlen' szükséges — 
»Pályakezdők N. 917« 
jeligére a kiadóba.

Építőipari vállalat fel
vesz fűtésszerelőket, 
esetleg 4—6 fős komp
lett fűtésszerelő brigá
dot budapesti és Buda
pest Környék'! munká
ra. Bérezés megegyezés 
szerint. Jelentkezés: 
KUTURJNVEST FBT. 
Telefon: 253-840/138
V., 197 mellék. Kirch 
Gábor építésvezetőnél.

A B izom ányi 
Á ru h áz  
V á lla la t 
fe lv é te lre  
k e res  , 
K onsum  to u ris t 
b o ltja ib a  
b o ltveze tő 
h e ly e tte s i 
m u n k a k ö r 
b e tö lté sé re

boltvezetői
végzettséggel,

I szakmai 
gyakorlattal, 
pénztárosi 
jártassággal, 
középfokú 
nyugati 
nyelvtudással 
rendelkező 
munkaerőt.
Jelentkezni
lehet:
Bizományi 
Aruház 
Vállalat 
IX. kér..
Kinizsi u. 12. 
Műtárgy 
boltcsoport 
II. em. 229.
Telefonon:
176-562, 
vagy a 
munkaügyi 
osztályon, 
n . em. 216.
Telefon:
186-741.

A II. Kér. Ingatlanke
zelő Vállalat gépkezelő 
munkatársakat keres 
Lamls . 418. Cs. tip. 
járdatakarító gépek j 
üzemeltetésére. Továb
bá felveszünk gépírót, 
adminisztrátort és gép
jármű-ügyintézőt. Fize
tés megegyezés szerint. 
Jelentkezés: 364-646 te
lefonon, vagy személy» 
sen: II., Páfrány u, 
17/B. Láng Vince szál
lítási vezetőnél.

G eofizikai
In téze t

keres
műszaki
osztályára

h id ra u lik u s  
ren d sze rű  
já rm ü v e i 
ü zem e lte té 
sének  és 
ja v ítá s á n a k  
irá n y ítá sá ra

megteleld
képzettségű

m érnökö t.
G épkocsi
vezető
jog o sítv án y  
és ángo l 
n y e lv tu d ás 
előnyben . 

Jelentkezés 
személyesen,
Bp. XI..
Homonna u. 1. sz. 
alatt, reggel 
8—10 óra között, 
vagy a 668-082 
telefonon.

A Tégla- és Cserép- 
ipari Tröszt XI. kerü
letben levő központjá
ba felvételt hirdet az 
alábbi mun-kaköröikbe: 
gyors- gépíró, tervező- 
eiemző közgazdász, — j  
tervkészítő, »tattiszti- i 
•kus, könyveld, energe
tikus, munkaügyi elő-, 
adó, gondnok.. Jelent
kezés a 851-680 tele
fonon. j
Budapesti Élelmiszer- 
Kereskedelmi Egyesülés 
egyetemi, főiskolai vég
zettséggel, néhány éves 
élelmiszer-kereskedelmi 
gyakorlattal rendelkező 
elemző közgazdász 
munkakörbe fiatal 
munkatársat keres. Bé
rezés: 5/1983. (XI. 2.)j 
ME renoelet szerint, j 
Jelentkezni lehet: Bp. j 
V., Váci utca 36. Cser 
Sándorné, 182-360.

Felveszünk 
gépj ár mű ja vitó 
üzemünkbe 

au tószere lő t, 
h id ra u lik u s  
b e ren d ezé
sekhez 
szerelő t, 
ka ro sszé ria - 
lak a to st.

Jelentkezés
személyesen.
Bp. XI..
Homonna u. 1. sz. 
alatt
az üzemvezetőnél, 
vagy a 669-62217 
telefonon.

Kulturlnvest FBT fel
vesz fűtésszerelőket és 
segédmunkásokat. Je
lentkezés: Kirch Gábor 
Tel.: 253-840/197. Bp. 
XI.. Budafoki u. 209— 
215.

Az O FO TÉRT 
V á lla la t 
felvételre 
keres
gyakorlattal 
rendelkező 
m u n k aü g y i 
előadót. 

Jelentkezés: 
OFOTERT 
Vállalat,
Bp. XIII. kér., 
Reitter F. 
u. 45—49.
T elefon:
409-903.

Könnyű fizikai mun
kára férfi és női mun
kaerőket felveszünki jó 
kereseti lehetőséggel 
645-654 . 645-506.

Kulturlnvest FBT fel
vesz kőműveseket és 
segédmunkásokat. Je
lentkezés Koppány -Ist
ván. Tel.: 363-028/3.. 
Bp. XIV., Mogyoródi 
u. 21. luhász Tamás: 
Tel.: 587-361, Bp. — 
XVII., Kaszáló u.

L apk iadó
V á lla la t

számviteli
osztálya
azonnali
belépéssel
felvesz
középiskolai
érettségivel
rendelkező

kezdő
k o n tíro zó - és 
gépkönyvelő t. 

Jelentkezni 
lehet 
426-139 
telefonon.

A Hungaroton Magyar 
Hanglemezgyártó Vál
lalat számviteli osztá
lyára (Bp. VII.. Land
ler Jenő u. 41.) kon
tírozó könyvelőt és 
számviteli előadót ke
res. Rugalmas munka
idő. Jelentkezés a 414- 
734 telefonon az osz
tályvezetőnél. r

A B izom ányi 
Á ru h áz  
V á lla la t 

felvételre 
keres,
magas kereseti
lehetőséggel:
pénzügyi
előadót,
gyakorlattal
rendelkező
bérelszámolót,
gépkönyvelőt,
gépíró-
adminisztrátort ,
szakképzett és
képesítéssel
nem rendelkező
eladókat,
bútorboltjainkba
szállító-
munkásokat.
Jelentkezni
leh et:
Bizományi 
Aruház Vállalat 
munkaügyi 
osztályon 
személyesen,
Bp. IX. kér., 
Kinizsi u. 12., 
vagy telefonon: 
186-741.
Felveszünk 
továbbá: 
középfokú 
végzettséggel 
és legalább 
5 éves
kereskedelmi
gyakorlattal
rendelkező
hálózatellenőrt.
Jelentkezni
leh et:
hálózatellenőrzési 
osztály; -1 
személyesen,
Bp. IX. kér.-. 
Kinizsi u. 12.
II. em. 231. 
vagy telefonon: 
177-123.
Dolgozóink
részére "
üdülési
lehetőségét,
gyermekeik
részére
óvodai
elhelyezést
biztosítunk.

Lapkiadó Vállalat üze
meltetési és karbantar
tási főosztálya segéd
munkást felvesz. Fize
tés megegyezés szerint. 
Jelentkezni lehet sze
mélyesen, vagy telefo
non. Telefon: 139-252. 
140-652. Cím: Bp. IX. 
kér., Sobieski J. u. 28. 
I. em.

A H u m an
O ltó an y ag -
te rm e lő  és
K u ta tó
In téze t
gödöllői
telephelyére
azonnal)
belépéssel
felvesz:
épü le tgépész t, 
érettségizett 
g y o rs- és 
g ép író k a t, 
vegyész- 
tech n ik u so k a t 
(férfi, nő), 
v egy ipari 
szak 
m u n k áso k a t 
3 műszakra 
(férfi), 
h ű tő g ép - 
kezelőket, 
k ö zp o n tifű tés  
szerelő t, 
női és férfi 
b e ta n íto tt 
m u n k áso k a t
2 műszakra.

A dolgozók
közlekedését ‘
Budapestről
és a környező
községekből
az intézet saját
autóbuszaival
biztosítja.
Jelentkezés
az intézet
munkaügyi
osztályán,
Gödöllő.
Táncsics Mihály 
út 82.

Belvárost kereskedelmi 
vállalat felvételt hirdet 
önálló számviteli osz
tályvezetői . munkakör 
betöltésért. Feltételek* 
szakirányú egyetemi, 
vagy főiskolai végzett
ség, kereskedelmi 
számvitelben 5 . éves 
vezetői gyakorlat. Je
lentkezni lehet: szak
mai önéletrajzzal. Bu
dapesti Élelmiszer-ke
reskedelmi Egyesülés, 
Bp. V., Váci utca 36. 
Titkárság vezetőjénél.
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Nyugdíjas adminisztrá
tort. jó gépírót, havi 
70—105 órára keresünk 
legkésőbb 1987. Január 
I-tői. »Gyorsírás előny 
H. 1080« jeligére a 
kiadóba.
Lanástakerilin vállal 
középkorú, humán dip
lomás férfi kellő sza
badidővel. »Szorgalmas 
N. 4543« jeligére a ki
adóba._____________
Magyar Nemzet szer
kesztősége (sürgősen) 
gépírókat keres délutá
ni munkaidőbeosztás
sal. Nyugdíjasok je
lentkezéséi Is várjuk. 
Jelentkezés személye
sen: VII. kér., Lenin 
krt. 9— II. II. em. 216- 
os szoba.

a ú T o n
Kombinált szekrény — 
330 cm hosszú, sötét, 
kisipari, csiszolt üve
ges — eladó, vagy 
dísztárgyra cserélhető. 
211-319 tel., este. 
Barokk hálószoba, dió, 
dús faragással, csodá
latos Intarziával, 4 aj
tós szekrénycsodával, 
franciaággyal, plusz 6 
db tartozókkal, komoly 
igényű privátnak el
adó. »örök érték N. 
3373« Jeligére a kiadó
ba.

h a n g s z e r
Hofmann Czerny már
kajelzésű, barna pianí
nó eladó. Érdeklődni 
lehet: este 18 óra után. 
Tel.: 265-287.

Jawa—250, 30 000 km-t 
futott motorkerékpár 
hétezer forintért eladó. 
Tel.: 563-654.
0J. vámkezelt, ötajtós 
Toyota Corolla eladó. 
Érdeklődés: 183-178,
délelőtt.
Fekvólámpás 220-as dí- 
zel Mercedes, 1976-os 
típus, gyönyörű álla
potban, sok extrával, 
garázsban tartott el
adó, vagy újabb Mer- 
cedesre cserélhető rá
fizetéssel. Bp. XVIIL, 
Temesvár u. 5., egész 
nap.
Ä &pőrtíöga3ási Ts
Lot tóigazgatóság a
szeptember 30-1 ,, lottó 
tárgynyeremény-sorso- 
fáson I db Volkswa
gen ,"$p|f IX típusú 
személygépkocsit sorsol
kJ. __________
őszi áron eladó 12 
személyes, 6 fekvőhj?- 
lyes, idén épült B 31- 
es vitorlás. Érdeklőd
ni: 779-302 telefonon,
egész nap.__________
Pasaréten^azOrs3^ít- 
ca környékén garázst 
bérelnék másfél évre. 
T.:, 363-019, szeptem- 
bei* 26—27-én._______
ÍT™ vStSeíéít^^peí
Kadett 1003 S. extrák
kal eladó. Érdeklődni 
az esti órákban: 260- 
572.
2G rendszámú tolóié- 
tős Wartburg és PA 
rendszámú Trabant el
adó. Telefon: lakás 6— 
8-ig, III. . 19—22-ig: 
470-012. Napközben: 
383-528. vagy 118-215. 
Szörföt vennék kb. 
10 000-ig. Szűcs Sán
dor. Bp. XV., -Erdő
kerülő u. 20. VI. 24.

GÉP í f i i f
4 szálas Interlock el
adó. 358-782,* vagy — 
353-208. este.

ADÁSVÉTEL
Felajánlunk megvételre 
450 L »Ignis« PKI 
lángmentesílő folyadé
kot raktárról, azonnali 
szállítási lehetőséggel. 
Komplexvill — Izsóid 
János műszakvezető.
126-805(8.___________
Festményeket, rajzokat 
szobrokat készpénzért 
vásárol, vagy bizo
mányba átvesz a Mű-

tészell Alap Galériája, 
QUALITAS Galéria. 

Műtárgyak átvétele: — 
Bp. VI.. Bajcsy-Zs. út 
53. -Telefon: 112-665 
hétfőn és szerdán 10— 
18 óráig.
Gyűjteményből eladok 
festményeket, szobro
kat, órákaj, fotókat, 
metszeteket, könyveket, 
régi levelezőlapokat, 
egyéb filatéllai anya
got, régi hanglemeze
ket. dísztárgyakat stb. 
Telefon: 117-749. Vári.

l a k á s
Adunk: a Nyugatinál 
egy házban levő, III. 
emeleti (lift nincs) ket
tő db komfortos, egy
benyíló kétszobás, na
pot, udvarra néző (56: 
—65 nm). tanácsi la
kásokat. Egyik telefo
nos. Kérünk: három 
db egyszobás, komfor
tos, tanácsi lakásokat, 
értékegyeztetéssel. Min
den megoldás érdekel. 
Telefon: 533-484. 
Egyszobás, zuglói gar
zon öröklakásomat, kis 
tanácsira cserélem. — 
Megtekinteni: estén
kén, Félhold u. 5/C.
Ui/ n .
Iü7kertlien^3^nm>es 
magasföldszinti, 2 szo
bás (gázkon vektoros) 
lodzsás, telefonos —
öröklakásunkat 80—100 
nm körüli lakásra cse
rélnénk. (Garázslehető
ség van!) Tel,: 266- 
573.

Elcserélem 3 ért félszo
bás, 140 nm-es, Kál
vin tér környéki, össz
komfortos tanácsi la
kásomat. -legalább 3 
szobás nagyméretű la
kásra zöldövezetben — 
Budán, vagy Duna- 
part környékén, a hely
től függően, magas rá
fizetéssel. Tel.: 374- 
019, 17 után. 
Debreceni, régi ház- 
ban. 2 szobás, 68 nm- 
es, gázfűtéses, telefo
nos, I, emeleti, taná
csi lakást cserélünk 
hasonló, vagy nagyobb 
budapestire. Ajánlato
kat: »Régi típusú — 
122859« jeligére a nyír
egyházi lyjrdetőbc. 
Kínálok belvárosban, 
Baross téren 3 szobás, 
93 nm-es bérlakást. — 
Keresek belvárosi, egy
szobás. vagy külső-bu
dai 2 szobás bérla
kást. Százharmincegy- 
háromszázhetvenöt. 
Leinformálható, dlplo- 
más fiatalember eltar
tási szerződési kötne. 
212-590.
XII. kerületi, másfél 
szobás, személyzetis (75 
nm, 500 Ft lakbérű), 
tanácsi vlllalakást cse
rélünk nagyobb, ker
tes tanácsi lakásra Bu- 
dán. T.: 555-671. 
Krisztinavárosi, pano
rámás. 4 szoba, hallos, 
tanácsi luxuslakást cse
rélnénk 80—90 nm-es i 
budai, hasonló nívójú 
bérlakásra, értékegyez- 
tetéssel. 752-911. 
Szétköltozők! József 
Attila lakótelepi tele
fonos, 56 nm-es és er
zsébeti 50 nm-es, két
szobás. összkomfortom, 
lodzsás tanácsi lakáso
kat cserélnénk 3 és fél,
4 szobás, telefonos ta
nácsira Óbudára, Li
pótvárosba vagy az 
Árpád híd környékére. 
Tel.: hétköznap 17—19
óráig, 274-285._______
Elcserélném miskolci, 
zöldövezeti, belvárosi. 
55 rnn-es, 2 szoba 
Összkomfortos, modem, 
központifűtéses tanácsi 
lakásomat, I szoba — 
összkomfortos tanácsira 
Budapesten »Megegye
zéssel B. 404«- jeligére 
a Magyar Média. Bal
zac u.. 12. címre, 
Kérésünk: zöld terület 
melletti, 3 lakóhelyisé-

Í;es, tejefonos tanjcsl 
akást. * Erkéíyes tera

szos előnyben. Kíná
lunk: 2 szoba, étkező- 
fülkés, telefonos, fel
újított tanácsit, felújí
tott házban, II. eme
leti (lift nincs), a VII. 
kér., Barcsay utcában.
213-369.__________
Kecskeméti háromszo
bás. központi fűtéses 
tanácsi lakásomat bu
dapesti öröklakásra — 
cserélem. Tel.: 76-20- 
072.
XI. kér., Feneketlén- 
tónál 2 szoba hálófül
kés, 62 nm-es össz
komfortos, kisebb fel
újításra szoruló taná
csit cserélek a környé
ken, jó állapotban le
vő. fele akkora, szin
tén tanácsi telefonos 
garzonra vagy egyszo
básra. Kedd és csütör
tök este: 667-834. 
Összeköt tözfk, figye- 
lem! Belvárosi, utcai. 
80 nm-es, cirkogejzfres 
telefonos és bel-budai, 
crkélycs. 55 nm-es — 
távfűtéses, telefonos, 
tanácsi lakásokat bu
dai, zöldövezeti, tele
fonos, nagyméretű — 
öröklakásért vagy há
zért elcserélnénk. »No
vemberi költözéssel N. 
305« jeligére a kiadó
ba.
Budai 4la szobás. — 
összkomfortos, közpon
tifűtéses, 2 wc-s. du
nai és margitszigeti ki
látással. tanácsi laká
sunkat elcserélnénk, 
szegedi 2 db összkom
fortos lakásokra vagy 
családi házra. »Min
den megoldás érdekel 
N. 417« jeligére a ki
adóba.
Budán, Szász Károly 
utcában, 2 és \% szo
bás. magasföldszlnti. 
90 fim-es, telefonos, 
komfortos, tanácsi la
kást cserélek, 45- 5̂5 
nm-es, telefonos, búdai 
tanácsira. Tel.: 156- 
638.

ALBÉRLET
Pomazl 2 szintes. — 
összkomfortos. 112 nm- 
es, telefonos berende
zett öröklakásomat — 
garázzsal hosszú távra 
bérbe adom. Közülélek 
előnyben. Érdeklődni: 
naponta 18—20 óra 
között. Tel.: 06-26- 
25259.

U tazási iroda  
2—3 szobás, 
b ú to ro zo tt 
lak áso k a t 
b é re ln e  

hosszabb Időre 
Budapesten, 
lehetőleg 
telefonnal,
II., XI. és XII. 
kerületben. 
Jelentkezés: 
217-797
(este 7 óráig), 
vagy levélben: 
Delta Tours 
Bp. VII. kér.. 
Thököly út 3.

56 nm-es helyiség köz
ponti fűtéssel, villany, 
hideg-meleg víz zuha
nyozóval + telefon- 
használattal kiadó. —
486-410 telefon._____
önálló lakás hosszabb 
távú bérléséhez kere
sek megbízható férfi 
bérlőtársakat. »Társu
lás N. 278« jeligére a 
kiadóba.
A Magyar Televízió 
KISZ-bizottsága albér
leti, lakásbérleti cí
meket keres fiatal dol
gozói számára. (Nem 
utazási Irodán keresz
tül.) Tel.: 324-702.

I N G A T LA N  :
Keresünk a XIL. vagy 
a II. kerületben külön 
bejáratú, két-két és fél 
szobás, telefonos örök
lakást. Szükség esetén 
lakótelepi,. 2 szoba, 
hallos, tanácsi cserela
kást adunk. Tel.: 426- 
536, este.
96 nm-es, 4 szobás, 
kertes családi ház osz
tott telekrésszel (85 
négyszögöl) Pesterzsé
beten. II 000 Ft/nm, 
eladó. Beköltözés 1987- 
ben. fizetési kedvez
mény. Telefon, lakás 
6—8 -ig. III. 19—22-lg:
470-012.___________ _
Készpénz plusz élet
járadékra építési tel
ket keresek. Minden 
megoldás érdekel, meg
osztás is. Megbeszélés 
12—18 óráig a 125- 
994 telefonon! 
Budakeszin eladó há
romszobás családi ház [ 
kis kerttel, két fürdő
szobával, két család
nak Is alkalmas. Gáz 
befizetve, úrbéres u. 
19., Hajas.
^ödöíiőnT^zabó Pál 
utcában, 220 n.-öl épí
tési telek eladó. Érdek
lődni lehet: Medvey 
Mátyásné, Kerepestar- 
csa. Honvéd u. 14. 
Kunszentmárton és 
Cserkeszőiő közölt, — 
István házán. Iskola út 
10. alatt beköltözhető 
régi tanya, 500 n.-öl 
telekkel, állattartásra 
alkalmas melléképület
tel, nagy pincével el
adó. Irányár. 220 ezer 
Ft. Érdeklődni a hely
színen: c - Szabóéknál, 
vagy Budapest 835-837 
és 861^86.-: ^
Villányi " út legvégén 
köz poptj  ̂fűtéses. tele
fonos, déli fekvésű, — 
109 nm-es öröklakás, 
jövő évi beköltözéssel 
18 500 ft/nm áron el
adó. »BAH felüljáró
nál N. 415« Jeligére a 
kiadóba.
áT"xIx7™keriIíet—Teeren 
sett helyén, közleke
déshez közel, teljesen 
felújított, kÍYÍH-belüi 
minden igényt kielégí
tő, jó állagú, 5 szoba,
3 fürdőszoba, előtér, 1 
előszoba, 2 hall. 3 
WC, I éléskamra, 2 
konyha, teljes mérték
ben alápincézett és a 
ház leíjes terjedelmé
ben padlással ellátott 
családi báz beköltözhe
tően eladó. 70—80 nm- 
es lakás értékét beszá
mítjuk. — Irányár:
2 600 000 Ft. Márkás 
gépkocsit beszámítok. 
Érdeklődni lehet: l,tl 1 
és 18 óra között 227-
836 telefonon.______
Balatonnál, Csopakon 
kis nyaraló 190 n.-Öl 
kertben, jó közlekedés
nél eladó. Tel.: Deb
recen (52) 20-012. 
Rendkívül forgalmas 
helyen üzlethelyiség el
adó. Érdeklődni a 
helyszínen: Vonyarcvas
hegy, Petőfi u. 95/3. 
Szolgáltató házsorban. 
Szolnokon, a Holt-TI- 
sza keleti partján, fi
zetési könnyítéssel, 
üdülőtelkek vehetők 
tartós használatba. Ér
deklődni lehet: a Hékl 
Állami Gazdaság köz
pontjánál. (5000 Szol
nok. Alcsi-sziget, Pf. 
47 ■)
ElSdö"™™<RómaTfürd3n 
(Ernőd u. 54/A.) 100 
nm alapterületű, össz
komfortos családi ház. 
Tel.: hétköznap 368- 
599. 15—20 óráig. — 
szombaton 687-455. 
vagy 683-799. 10—18
óráig.
TSG&ZZTTSTirSl
közműves lelek eladó. 
»Panoráma N. 421« 
jeligére a kiadóba.
XII. ! kerületi, 100 
négyzetméteres örökla
kásomat leválasztott 
kertrésszel elcserélem 
6Q— 70 nm-rc, plusz 
készpénzre (Ingatlan
ra). Levélcím: 1-525 
Postai lók 261. 
Keszthelyen, vízparttól 
2 percre három és fél
szobás. teraszos, gará- 
zsos, felújított, nyáron 
jól kiadható családi ház 
150 n.-öl telekkel el
adó. Érdeklődni dr. 
Farkas. Gyenesdlás. — 
lókai u. 15.
Balaton déli partján, 
közvetlen vízparti lel
ket keresek. Tel.-. 165- 
934.
Mátrában, félkész — 
panziónak is alkalmas 
ingatlan eladó. Nagy 
pince, első emeleten 
úszómedence van ki
alakítva. »Mátraföred J 
N. 334« ĵeligére a ki- 1 
adóba.
Málra-aljal, üdülő slí- 
lusú, 5 szobás ház — 1 
méltányos áron eladó. 
Gyöngyösiarlán Kos
suth u 18

Szabadság-hegyen 450 
n.-öl közműves, pano
rámás telek eladó. Te*
lefón: 420-001._______
Szabadság-hegy leg- 
szebb helyén, déli fek
vésű. 3 szintes, 4 la
kásos, luxus sorház 
szeparál! egysége el
adó. 170 nm lakótér, 
nagy teraszok, garázs, 
önálló kertrész. »Szép 
kilátás N. 4667« jel
igére a kiadóba. 
Farkasréti, körpanorá- 
más. összközműves. — 
Iker családi ház fele 
Igényesnek eladó. 180 
4  30 nm-es lakásokkal 
4  garázs + 200 n.-öl j 
kert. Molnár. XII.. 1 
Rácz Aladár u. 87. — 
Megtekinthető: 18 óra 
után és .hétvégén. 
Balatonfenyvcs, ' Petőfi 
u. 13. alatt 9x9,5 
alapterületű manzárdös 
ház 113 n.-öl kerttel 
eladó, vagy budapesti 
lakásra cserélhető. Ér
deklődni a helyszínen. 
Idősebbek figyelmébe! 
Porta, étterem, szolgál
tatásokkal, Bajza utcai 
garzonházban, 40 nm 
szoba, hallos öröklaká
somat cserélem tanácsi, 
lipótvárosi, I Vá szobás, 
50 nm-rc, esetleg más 
szép zöldövezeti, bel
városi, kizárólag tele- 
ionosra. Tel.: 252-231. 
l7keT!-l^?5aIog2nyut  ̂
cai, II. emeleti, . 36 
nm-es öröklakásomat 
beépített lodzsával, —-] 
azonnali beköltözéssel 
eladom. Érdeklődni: 
naponta 18—20 óra kö- 
zött. Tel.: 06-26-25-259-1 
Budaörs üdülőövezeté  ̂
ben körpanorámás r— 
üdülőtelek, vagy állan
dó lakásra egyaránt 
alkalmas —, három- 
szintes, garázsos, - lu- 

'xlsklvitelü házasingat
lan eladó. Érdeklődni 
lehet: hétfőtől csütör
tökig de. 10 órától es
te 7 óráig a 174-911 
telefonszámon.
Sihfcőscn eladó Buda- 
Örs, Csíki tanyánál, 
buszmegállónál ápolt 
sarokteleik, 32 nm-es, 
lakható, összkomfortos 
kőházzal sokféle gyü
mölcsfával, igényesnek.
Tél.: 354-262._______
Rózsadombi két és fél- 
szobás öröklakásunkat, 
egy szobával nagyobb 
(120 nm-es) tanácsira, 
Yftgy . 80 nm-es. öaqK» 
lakásra cseréljük ha
sonló környéken. Vétel 
eladás is érdekel. 871-
026. ___________
Eltartási szerződést 
kötnék pót-nagyszülők
kel, bővíthető nagy
kertes házért. Tel.: — 
223-202, napközben. 
Solymár, Avar u. 7070 
hrsz-ú 210 n.-öl ve
gyes övezetű telek el
adó. Érdeklődni Kaséi
ba, Bp. II.. Vadaskertlj 
u. 10., este 18 órától, 
vagy a- helyszínen — 
szombat délelőttönként. 
Cjlipótvárosban köze- 
pes méretű öröklakást 
keresek megvételre. —
499-141.__________
Kettőt egyért! Szoba- 
ballas öröklakást (BAH- 
nál) és I + 2 x félszo
bás tanácsit ’ (Örs ve
zér lér) adunk 70 nm- 
es, első Cinciét! laká
sért, belső kerületek
ben. Garázs szükséges! 
Kettőhatvan-hárogihu-

szonkettő.__________  |
Vessek, Idős személy 
által lakott- kertes há
zat a szentendrei HÉV 
vonalán. Leveleket 
»Életjáradék, vagy 
részlet N. 422« jeligé
re a kiadóba.
Veszprém, Hársfa utca 
41. számú ház beköl
tözhetően. készpénzért 
eladó. Érdeklődni le
vélben* Nyíró Károly, 
6724 Szeged, Csongrá
di sgt. IIP. 323. ép. 
Szentendrei belvárosi 
családi ház eladó, üz
let vagy műhely kiala
kításara is alkalmas. 
Irányár: 2,5 millió Ft. 
Tel,: 852-420. 
Szemendién2^+Tíer 
szobás telefonos örök
lakás garázzsal Vagy 
anélkül eladó. Érdek
lődni este. Tel.c 06-
26-12656. *__________
ll/A. kerületben 150 
n.-öl szép kertben, 100 
nm-es kényelmes csa
ládi ház. 3 szoba —» 
nagy étkezőkonyha. 2 
fürdőszoba. 25 nm-es 
terasz, a-knás garázzsal 
kedvező áron eladó — 
Dimitrov u. 135/A, 
Moszkva tértöí ”"6~"km- 
re, II. kerület zöld
övezetében (üdülő út 
56.) gyönyörű pano
rámás, 06-os vegyes 
Övezető, 58) n.-őtcs, 
közműves kultúrtelek, 
fajgyümölcsössel, ős
fákkal, kis hétvégi ház
zal, hárommillió Ft-ért 
eladó. 421-833.

ÜDÜLÉS
Hévízen- 110 nm-es (Öl- 
szobás) villa nagy pi
henőkerttel üdülés cél
jára igényesnek kiadó, 
télen Is. - Ajánlatokat: 
»Hévíz 104749« jeligé
re a tatabányai hlrde- 
tőbe, Győri út 12.
A Sportfogadási és 
Lottóigazgatóság a 
szeptember 30-1 lottó 
tárgy nyeremény-sorso
láson luxus üdülést 
Dubrovóikba, 3 napos 
bécsi utazást, újévi 
konccrtutai Bécsbe és 
5 napos prágai utazási 

sorsol k.1

Hévízen, a Napsugár 
szövetkezeti Üdülőben 
október 2—15-lg öt fé
rőhelyes, kétszobás, 
komfortos' apartman 
kiadó. 143-811, 9—18 
óráig.

O K T A T Á S
Érettségire felkészítés 
matematikából. Inten
zív módszerrel. Tel.: 
229-762. egész nap. 
Angol nyelvoktatás a 
belvárosban. Tej.: 185-
4b I._______________
Matematlkakorrepeté- 

lést vállal nyugdíjas' 
egyetemi oktató. Tele-
fon: 271-991.________
Német nyelvoktatás kis 
csoportban és egyéni
leg, délelőttönként a 
Belvárosban, videofil
mek felhasználásával. 
Érdeklődés: 183-178.
délelőtt.____________
Német oktatást, körre- 
petálást vállal egyete
mista felsőfokú nyelv
vizsgával, — külföldi 
nyelvgyakorlattal. Tel.: 
228-565.

Heti 1-2 alkalommal 
délután 2-3 órás elfog
laltsággal keresek gyer
mekfelügyeletét, bevá
sárlást, vagy főzést, 
esetleg beteggondozást. 
Tel.: délután, 752-861.

VEGYES
Idegenforgalmi haszno
sításra fizetővendég
szobákat. Önálló laká
sokat, — zöldövezeti 
ápartmanokat és villá-; 
kát keresünk. TopCoop 
Utazási Iroda, Bp. V.,; 
Yltkovics M. u. 3. —! 
Tel.: 116-966. délelőtt.i

P a n n ó n ia  
H. Sz.

Bp. XIV. kér.. 
Ajtós! Dürer 
sor 3—5.,
II. kér.,

I Frankel Leó u. 
3. sz. alatti,
17 nm
alapterületű,
jelenleg
raktárként
(de más célra is
hasznosítható)
használt
bérleményét
végleg átadja.
Érdeklődni
a 2127O66 sz.
telefonon lehet.

Angol cocker spaniel 
kölyökkutyák eladók. 
Barbay Eta, 1205, 
Kossuth . Lajos 185/B. 
Megtekinthetők min- 
dennap 16 órától. 
Darabos égetett mész 
és salak kapható szál
lítva a Pilis-hegység
ben működő Gombos 
mészégetőnél. Bp. II., 
Mecset u. 9. Telefon: 
159-541.

Keresünk 
szó vetkezetü n k 
részére 

m in im u m  
400 nm  
a la p te rü le tű  
he ly iség et 
b é rb e  vagy 
tu la jd o n jo g i 
á tad á ssa l, 
B u d ap est 
te rü le té n .

XIV—XV. kerúlet 
előnyben. 
Jelentkezés 
munkanapokon,
7—10 óra között, 
Guti Tamás 
üzemferintártás- 
vezetőnél,
-a 428-748-as 
telefonszámon.

Csempék és burtkolóla- 
pok, színes fürdőszo
ba-berendezések, mű
márvány. mindenféle 
építőanyag, nagy vá
lasztékban. Házhoz 
szállítás. XIV., Gyar
mat u. 57. Tel.: 832- 
022 .

Es díszfaiskolánk, 
valamint 
gyümölcsfa
iskolánk 
Összes termékeit 
Ismertető, 
színes nagy
ér jegyzékUn két. 
kérésére 
díjmentesen 
megküldjük. 
Vidéki 
növény
megrendeléseket 
postán, 
pontosan 
teljesítjük. 

S zálká i 
K e rté sze i 

Bp. 1368 Pf. 5/206.

Fogsorjavítás megvár
ható. pintér, Bp. — 
Vili., Üllői úi 60. 
Tel.: 342-082.

**OÉ««******É**#
•  AUTOMATA •

•  FÜGGÖNY- •
• KARNIS «
» tstnöros fúggönymoioataa a  
I  KÜLÖNLEGES KtVITOJU J  

: RELUXA :
;  MINI RE DÖNT ; 
;  HAPELLENZÓ J
4 BOLGÁR IVÁN ' *•  f
a  Bp XM PsrÁSny u 20 4
»  Tét 732*276. 732-321 0
•#***«*»*•*••**♦
Vlllanyfűtés, vTílany-
boyler. villanytűzhely, 
villanyvilágítás, csalá
di, lársashőzak vil
lanyszerelése. ügyinté
zéssel: Majakovszkij u. 
93., Farka*. 426-455.

Cipzárjavítás, -kicseré
lés csizmában, táská
ban, kabátban, nadrág
ban Is. Alsóerdősor u. 
18. Otthon Áruháznál. 
Szentendre™',\nr*grádcs 
Leányfalu területén 3 
ágyas fizelővcndégszo- 
békat és nyaralókat ke
resünk, elsődlegesen 
külföldi vendégeink ré
szére (Csehszlovák. 
NDK, NSZK). Egytől 
ötéves szezononként! 
lekötésre Is. Keresünk 
olyan vállalati üdülőt 
Is, amely főszezonban 
szocialista országbeli 
vendégel is tud fogad
ni. Jelentkezés írásban, 
lehetőleg a ház fény
képével. 1062 Bp. Pf. 
360. Ibusz Duna-ka- 
nyar.

A rézangyatt 
kivéve 

B eg ins 
RÉZBUTOROK 
és KIEGÉSZÍTŐK 
méretre 
rendelhetők

a
LAKBERENDEZÉSI 

SZALONBAN 
Budapest V., 

Vád ulca 11/b
Telefon: 187-761

Yorkshire-terrier ku- 
tyakölykők, sárgabóbi- 
tás kakadu, szürke já- 
kó papagáj eladók. — 
Volczné, 1221 Bp. R6- 
zsa völgy. Honfoglalás 
út 42.
Dáliavásár! Kaktusz és 
Pompon tövek válasz
tékban (á 60 Ft) — 
nagyban kedvezmény. 
Bodonyi Pál 1172 — 
XVII., Nagyszékes u.
12. ____________
A Sportfogadási és 
Lot lóigazgatóság a 
szeptember 30.-1 lottó 
t á rg y n y ere mény-sorso
láson 40 db Video
magnót, I db Philips 
színes iv-t computerrel 
és 50 db teletexes szí
nes tv-t, I db Toshiba 
videomagnót sorsol ki. 
Költségvetések készíté- 
se. leválasztások, kor
szerűsítések, családi 
és hétvégi házak ter
vezése;' rövid átfutás-
sál. 368-297.________
Fürdőszobékfelujltáslt 
új kialakítását vállalja 
burkoló, vízszcreléssel. 
Tel.: 369-695.

FÉRfET KERES
Házastárs? ' Élettárs? 
Önnek csak választa
nia kell. ml levélben 
megismertetjük, az 
óhajának megfelelő 
társakkal. Középkorú- 
aknak korlátlan lehe
tőség! Válaszborítékért 
tájékoztatói küldünk. 
Forrás, 8231 Balaton- 
fürcd, Pf. 40.
M évet száké nő va- 
gyök. Országos hatás
körű IntézjjyjjjyTtd, tallózom. Létem alapjai 
biztosítottak. Ezt aka
rom megőrizni. Illetve 
tovább növelni egy 
olyan férfi oldalán, aki 
korban hozzám illik, 
aki elméleti vagy gya
korlati munkásságával 
megbecsülést érdemel. 
Aki Örökre tartó há
zasságban képes és 
akar boldogságot és 
szerető gondoskodást 
adni és elfogadni. Aki 
rossz viszonyban van 
az alkohollal és a do
hányzással. Aki nem 
jópofa, de kellemesen 
szellemes. Ilyen férfit 
nagyon megbecsülnék. 
Jelentkezését örömmel 
venném. »Talán B. 
386« jeligére a Magyar 
Média, Balzac u. 12.
címre.______________
Nincs diplomám, ko- 
csim, nyaralóm és va- 
gyónóm, van jó kedé
lyem, jó alakom, 35 
évem, öröklakásom és 
önkritikám. 171 cm, 
54 kg, elvált asszony 
vagyok. Őszinte, kor- 
rést, humort értő, ze
nét, irodalmat termé
szetet szerető, mozgé
kony, vékony alkatú 
társat keresek 61 éves 
korig. »Kilencedik 
szimfónia B. 385« jel
igére a Magyar Média, 
Balzac u. 12. címre. 
T7o/32r™csínos7™eTvínT
jogásznő teniszezést, 
síelést kedvelő, magas, 
nem dohányzó, diplo
más, Jól szituált férfit 
keres 48 éves korig, — 
házasság céljából. »Al
pesi síelés B. 417« jel
igére a Magyar Média. 
Balzac u. 12. címre.
Egyedül élő. 58 éves, 
156 cm magas, sportos 
alkatú, szőke no va
gyok. Egy gyermekem 
külföldön él. Budai és 
balatoni öröklakásom, 
gépkocsim van. Házas
ság céljából megismer
kednék komoly ’ gon
dolkozást nem do
hányzó. művelj férfival 
60—63 évesig. »Kultu
rált B. 460« jeligére a 
Magyar Média, Balzac 
u. 12. címre.
54 éves, 168 cn^nia- 
gas, közepes testalkatú, 
igényes özvegyasszony 
keresi társát 54—62 
éves, 170 cm-en felü
li, szakmával, vagy 
középfokú végzettség
gel, budapesti lakás
sal rendelkező, nem 
dohányzó férfi szemé
lyében. »Józan élet B. 
391« Jeligére a Magyar 
Média. Balzac u. 12. 
címre.
itt—7S éves, Incelll- 
gens férfit színház- és 
mozlpartnemek kere
sek. Lehetőleg fényké
pes választ kérek.. y- 
•Bérlet van B. 432« 
Jeligére a Magyar Mé
dia, Balzac u. 12. 
címre.
Családszerető, 42 éves, 
értelmiségi nő, kinek 
gyermekei már nagyok, 
őszinte barátságot és 
megértő, Jólelkú. me
legszívű társat keres. 
•Szeretet és megbecsü
lés V. 548« jeligére a 
hirdetőbe. 1076. Thö- 
kölyTút 3.

33 éves, középmagas, 
gesztenyebama, csinos
nak mondott, nem do
hányzó nő keresi sze
rétéire vágyó, nem ka- 
Inndor férfi ismeretsé
gét házasság céljából, 
58 évesig. Kalandorok 
kíméljenek. Budapesti 
vagy Budapest környé
ki előnyben. »Szeret
nélek megtalálni ,N. 
2713« jeligére a kl- 
adóba, 1440 Bp. Pf. 91. 
48 éves, 160 cm ma- 
gas. 57 kg, egyedül 
álló, csinos, barna ha
ji) nő középfokú vég
zettséggel. rendezett 
anyagiakkal keresi In- 

I telligens, korban hoz- 
I zálltő férfi istneretsé- 
I gél, házasság céljából. 
'»Találjuk meg egy
mást N. 2712« Jeligére 
a kiadóba. 1440 Bp. 
Pf. 91.
37 éves, 170 cm ma
gas, 64 kg. 'élvéit nő 
keresi 40—5fl .közötti, 
intelligens, .jo megjele
nésű férfi Ismeretségét 
házasság céljából. »To
leráns N. 27(3« jeligé
re a kiadóba. 1440 Bp. 
Pf. 9 1 . ________
SzépreTjóralgénySr
szőke, egyedül élő, csi
nos. 165 cm magas. 55 
kg. diplomás nő, józan 
életű, komoly, ápolt, 
rendezett körülmények 

■ között élő. intelligens, 
37—42 év közötti férfi 
ismeretségét keresi há
zasság céljából. »Őszi 
találkozás V. 477« Jel
igére a kiadóba. 1442
Bp. Pf. 91.________
37—45 éves, korrekt, 
ambiciózus, diplomás, 
nyelveket beszélő férfi 
Ismeretségét keresi 160 
cm magas, barna, r- 
reprezentatfv diplomás 
nő. rendezett anyagiak
kal. »Közös célok B. 
464« jeligére a Magyar 
Média, Balzac u. 12.
címre.______________,
39 éves, 164 cm ma- 
gas, szőke, budai la- j 
kással rendelkező tiszt- ! 
viselőnő olyan kultu- I 
rált. Intelligens férfi 
Ismeretségét keresi há
zasság céljából, aki 
még szeretne saját gye
reket. Leveleket »Köl
csönös szimpátia N. 
2711« jeligére a ki- 
adóba, 1440 Bp. Pf. 91, 
162 cm magas, 50 éves, 
zenét, utazást kedvelő, 
diplomás nő várja kor
ban é* intelligenciában 
hozzáillő, .független bu
dapesti fé^l fényképes 
bemutatkozó levelét..— 
Házasság lehetséges. 
»Társ N; 57!« Jeligére 
a kiadóba. 1440 Bp. 
Pf. 91. ' «v
38 éves, 160 cm ma- 
gas, molett, barna, —

| kedves egyéniségű, szo
lid tisztviselőnő férj- 

| hez menne megbízható. 
Józan, jó megjelenésű 
férfihoz; 1-2 gyermek 
nem akadály. »Buda
pesti N. 2716« jeligére 
a kiadóba. 1440 Bp.
Pf. 91.______'
AtlagnáP'^nnosabbnflk 
tartott, elvált, gyer
mektelen, lakással ren
delkező értelmiségi nő 
vagyok. Megismerked
nék 43 éi 53 "év 
zöttl, legalább 172 cm 
magas, felsőfokú vég- 
z&'tségű *•térfivatr Há
zasság céljából. »Ilyen 
vagyok N. 2694« Jel
igére a kiadóba, 1440 
Bp. Pf. 91.
31 éves, magas, csinos, 
karcsú, kedves, ki
egyensúlyozott diplo
más nő megismerkedne 
korrekt, őszinte, bol
dog családi életre vá
gyó, magas, diplomás 
férfival, kölcsönös — 
mély szimpátia esetén 
házasság céljából, »Té
ged várlak B. 406« — 
jeligére a Magyár Mé
dia, Balzac u. 12. —-
címre. _____
170 cm magas, 28 éves. 
barna hajú. kék sze
mű, csinos orvosnő há
zastársat keres magas, 
kellemes megjelenésű, 
őszinte, komoly élet- 
felfogású, diplomás 
budapesti férfi szemé
lyében. - Elváltak ne 
írjanak. »Kék szempáf 
B. 441« jeligére a Ma
gyar Média. Balzac u. 
12. címre. (
TTTTrirTnagasTMTves? 
független, sportot, uta
zást kedvelő- nő megis
merkedne maximálisan 
rendezett körülmények 
között élő férfival 35 
éves korig, házasság 
céljából. Fényképes le
velet várok. »Őszirózsa 
B. 431« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac u.
12. címre._____ _____
Lakással rendelkező. 
33 éves, 160 cm ma
gas, barna leány keresi 
józan életű, független 
férfi ismeretségét há
zasság céljából. »Köz
gazdász N. 2677« jel
igére a kiadóba. 1440 
Bp. Pf. 91.
Humán műveltségű, 
csinos, vonzó, szem
üveges, 160 cm ma
gas, 36 éves. gyermek
telen elvált asszony 
keresi gyermekre vá
gyó. diplomás, Buda
pesten élő férfi Isme
retségét, házasság cél
jából. »Értelmiségi N. 
2614« jeligére, 1440 
Bpesl, Pf. 91.
Értelmes, csinos, mély 
érzésű,. 34 éves . tech
nikusnő vagyok, . ren
dezett anya&O körülmé
nyekkel. Az ólet tar
talmas kitöltéséhez hi
szek a közös elhatáro
zások erejében. Ehhez 
keresek társat,' férjet, 
legalább érettségizett, 
33—40 éves. Intelligens 
megbízható jó megje
lenésű férfi személyé
ben. »Most B. 445« — 
Jeligére a Magyar Mé
dia, Balzac u. 12. —* 
címre.
Sportot, úszást. termé- 
szelet kedvelő. 165 cm 
magas, karcsú, művé
szeti diplomás nő va
gyok. Humán érdeklő
dési körű, művészetek 
Iránt érdeklődő, őszin
te barátságot és meg
értő., Jőlélkű, meleg
szívű társat keresek 45 
éves korig. Budapesti
ek lelefonszámps leve
lét várom. »Fényképes 
választ B. 442« jeligé
re a Magyar Média, 
Balzac u. 12. címre.

37 éves, 164 cm ma
gas, 52 kg. független 
nő megismerkedne kor
ban hozzáillő, intelli
gens, korrekt, jó meg
jelenésű férfival, há
zasság céljából. »Őszin
tén N. 2714« jeligére 
a kiadóba. 1440 Bp.. 

! Pf- 91,
37 éves, csinos. vé- 
kony testalkatú, 166/ 
49. középfokú végzett
ségű, széles érdeklődé
sű, mély érzésű, kul
turált életvitelű, értel
miségi nő vagyok. — 
Keresek tartalmas kap
csolat kialakításihoz 
kedves, megértő, Intel
ligens. magas, diplo
más 45—52 éves tár
sat, lakással vagy nya
ralóval rendelkező fér
fi személyében. Fény
képes, telefonszámos 
leveleket várok. Fény
képet visszaküldőm. 
»Ketten egymásért B. 
459« jeligére a Magyar 
Média, Balzac u. 12.
címre._____________
íiT ves, 166 cm7™szép 
alakú, csinos, vidám, 
szemüveges, hagyomá
nyos értékeket tisztelő, 
lermészciszerető, nyelv
tudással rendelkező ér
telmiségi lány (rende
zed körülményekkel) 
keresi: 29—38 éves. jcl- 
lemes, intelligens, szé
les látókörű, vidám 
alaptermészetű, jól szi
tuált, független. jó 
megjelenésű, diplomás 
férfi ismeretségét há
zasság céljából. »Kati
cabogár B. 367« Jel
igére a Magyar Média, 
Balzac u. 12. címre. 
Külföldről hazatele
pült, 60—65 v éves, 
nyugdíjas értelmiségi 
társat, keresek. Csinos, 
magás. karcsú, kelle
mes természetű, nyelve
ket beszélő, egyetemi 
végzettségű, szeretetre, 
gyengédségre vágyó 
nyugdíjas nő vagyok, 
összkomfortos budai 
lakással, autóval, jogo
sítvánnyal. magas jö
vedelemmel rendelke
zem. »Korrekt és meg
bízható N. 2679« jel
igére a kiadóba 1442
Bpcst. Pf. 91._______
34 évesT^""éve^iís7Iír 
val egyedül élő buda
pesti diplomás nő ke
resi társát, 170 cm-nél 
magasabb, 47 évesnél 
fiatalabb intelligens 
férfi _ személyében. — 
Fényképes, szegedi be- 
müratkófcó levelek 
előnyben. »Éva B. 321« 
Jeligére a Magyar Mé
dia, Balzac u. 12. 
címre.

FflEStCfT SEltfS
182 cm magas, 48 éves, 
fiatalos, monogám haj
lamú. elvált diplomás 
férfi vagyok. Telefonos 
lakásom, sok délelőtti 
szabadidőm van. Sze
retetre, megértésre vá
gyó. 40 év körüli, ará
nyos . testalkatú, füg
getlen no ismeretségét 
keresem házasság céljá
ból. »Diszkréció, biza
lom B. 414« jeligére a 
Magyar Média, Balzac 
u. 12. címre. 
f74 cm magas, 39 éves, 
elvált, autószerelő szak
munkás férfi, gyöngéd, 
égVsfí'rfrr ’ kedvei, ze
nét szerető hölgy Isme
retségét keresi házas
ság céljából. »Zene és 
harmónia V. 479« Jel
igére a kiadóba, 1442 
Bp. Pf. 91.
Várom válaszát annak 
a hölgynek, ajti egye
dül él, érzelmileg ma
gasan kvalifikált. In
telligens, nem Ismeri 
a gyűlöletet, nyugdíj
jal .rendelkezik. Haj
landó lenne házastárs
nak, élettársnak eljön
ni egy Balaton melletti 
városba, ahol kétszo
bás, összkomfortos la
kással rendelkezem. — 
Nyolcvankét éves, bé
kés természetű, káros 
szenvedélyektől mentes, 
özvegy ’ vagyok, feile- 
mes, mértéktartó, a 
szolgáltatóiparban ve
zető beosztásom volt. A 
nyugdíjam 4100' Ft. Kö
zépiskolai végzettsé
gem van. »Tóparti lá
tomás V. 531« jeligére 
a hirdetőbe, 1076, Thö- 
köly út 3. u 
"Hölgyem, ha ön való- 
ban Igen reprezentatív 
külsejű és mindemellett 
a mentális Igényei .is 
kiemelkedőek. úgy na
gyon kérem, válaszol
jon egy 32 éves, 180 
cm magas, sportos ala
kú, igen rokonszenves, 
jól szituált diplomás 
fiatalembernek. aki 
szeretne önben társra, 
házastársra lelni. Or
vosok. -medikák előny
ben. »Van Ilyen? B. 
343« jeligére a Magzat- 
Média Balzac u. .12. 
címre.
A saját 3 szobás, össz- 
komfortos, kertes há
zamban örömmel vá
rom annak a szerény, 
házias, teltkarcsú, eny
hén motelt, barna 
hölgynek a jelentkezé
sét, aki nyugdíjjal, 
vagy saját keresettel 
rendelkezik, özvegy 
vagy elvált, gyermek
telen, káros szenve
délytől mentes, 62 
éves korig, aki bú 
gondozója, barátja, — 
vagy élettársa tudna 
lenni égy 73 éves, 172 
cm magas. ‘85 kg sú
lyú, barna férfinak. — 
2 éve özvegy vagyok. 
Hőbb lm a kertem, 
baromfi- és sertéshlz- 
lalás. . Nem dohány- 
zom. józan életet élek. 
Anyagiak rendezettek, 
jó közepes nyugdíjam 
van. Kertet, baromfit 
kedvelők előnyben. • — 
Kalandorok kímélje
nek meg a levelektől. 
Hozni nem kell fém- 
mit, csak saját magát. 
Leveleket: »Kölcsönös 
szimpátia 140662« jel
igére a kalocsai Ma
gyar Hirdetőbe kérem. 
Elvált, hatvanas, jó 
megjelenésű, 176 cm 
magas, több nyelvet 
beszélő, világot járt 
Iparművész várja hoz
záillő, kellemes külse
jű, Intelligens, függet
len hölgy, lehetőleg 
telefonszámos (eveiéi, 
»ötvenhatig B. 405« 
Jeligére a Magyar Mé
dia. Balzac u. 12. 
címre.


