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KÖZLEMÉNYEK
— Helgyógyászati-rheum atológiai re n 

delőm et m egnyitottam . Flziko- és mag- 
ne to theráp ia . Kedd—csütörtök  17—ifi
ig. Dr. Lovas Bp., UJpálota, XV. kér., 
E rdőkerülő u. 11. v n .  21. Telelőn: 
849-655. X

— Baba—m am a, m űvészeti torna,
g yerek tom a, jazz gim nasztika a  VI., 
Szív u. 19-ben. Jelentkezés: kedd, 
csü tö rtök  18—19 között. X

— KREATÍV KÉPZŐMŰVÉSZETI
FOGLALKOZÁSOK, JÁTÉK MŰAL
KOTÁSOKKAL, ANIMÁCIÓS FILM 
KÉSZÍTÉS. Alsó- és telsőtagozatos gye
rekeknek  és középiskolás fiataloknak 
október 9-től, a KREATÍV MOZGÁS 
STÚDIÓBAN, xm., Csanády u. 19. 
Tel.: 494-393. X

— K om m unikációs készséget fejlesz
tő  intenzív Hétvégi tanfo lyam : -322-548 
PSZICHOTEAM. X

— Tenisztanfolyam ok fedett csarnok
ban gyerekeknek, felnőtteknek. Tel.: 
214-972. X

— ANKÉT A MAGÁNÉLETRŐL az
ó budai Művelődési Házban, (Bp., n i . ,  
Fő té r  1.), előadó: dr. Szilágyi Vilmos, 
a  neves szexuálpszlchológus — kapcso
latterem tés ; — szexuális összhang; 
— válás e lőtt — és u tán  stb . Október 
10-én, 17.30 órakor. X

Á l l á s
Gépírót keresek, heti 
két alkalommal, nap- 

. közbeni elfoglaltság
gal. Jelentkezés egész 
nap. 425-777 telefonon 
dr. Tárcsái Mihály.
Büfébe női munkaerőt 
felveszek. (Kőbányán) 
szombat, vasárnap pi
henőnap. Érdeklődni 
hétköznap 17—19 kö
zött 122-539. ______
Beteg mellé egész nap
ra ottlak ássál egyedül
álló nyugdíjas gondo
zónőt keresek, akinek 
jó fizetést adok. »Be
csületes 133938« jeligé
re a Felszabadulás téri 
hirdetőbe.
Ügyfélszolgálati mun
katársakat lakásbemu- 
látási és pénzügyi ad
minisztrációs részfel
adatokra is keresünk. 
Kizárólag nem do
hányzókat. Kisvállal
kozói gyakorlattal 
előnyben. Munkaidő 
tíztől tizenkilenc órá
ig. Személygépkocsi 
CB-vei feltétel. Jelent
kezés levélben önélet
rajzzal, eddigi munka
körökkel. Delflntou- 
rlst, 1125 Budapest, 
Szarvas Gábor út 24.
Ezermester képességű, 
egy-két szakmával és 
gépkocsival rendeüke- 
ző főállású munkatár
sat keresünk fizető- 
vendéglakásainkba ap
róbb javításokra. Dql- 
fintourist, 1125 Buda
pest, Szarvas Gábor 
út 24. 853-250.

Pianlnók, zongorák
szakszerű (műszeres)
hangolását vállalom. 
Szekeres Gábor hang
szerhangoló. Telefon: 
641-395, 16 órától.

Budapesti ipari szak
csoport főállású fő
könyvelőt keres. 841- 
917, reggel 8-ig és este.

.Időt édesanyám mellé 
keresek ápolónőt, fő
leg hétvégére. Telefon: 
495-664.

Í r ó g é p
Veszünk Sharp EL 
1188 S típusú' papír- 
szalagos számológépe
ket. Delfintourlst, 1125 
Budapest, Szarvas Gá
bor út 24.

Betonkeverő gépek ké
szítése és eladása. — 
Varga, Vecsés, Nándor 
u. 43. 2220.
Eladó vattacukorgép. 
Teljesítménye 8—12
db percenként. Tóth, 
Főt, Lenin út 37.
Passap kötőgép eladó. 
Tel.: 858-205.
Még 3 hónapos garan
ciával WM—600-as
mosógép, 1,5 kg ruha 
mosására, eladó. Ér
deklődni: 635-506.

RÁDIÓ
Egyedi, központi tévé
antennák szerelése, fel
újítása, kétéves garan
cia. 781-214.
Antennaszerelés! Rövid 
határidő, minőségi 
munka, 2 év garancia. 
867-414.

Villanybojienzerviz, 
Javítás, felszerelés boj
lerrel együtt is. Cson
ka, 867-866.
Antennaspeclallstai — 
Egyedi, központi szere
lése garanciával, ár
nyékolt kábeles leveze
téssel. 212-735.
URH áthangolás 24 óra 
alatt, vagy külső adap
terrel azonnal. 417-190.

Hívjon bizalommal! 
Magas áron vásárolok 
hagyatékot, bútort, ru
haneműt, tojlat, képe
ket, dísztárgyakat, — 
könyvet, limlomot. H íf 
vásra azonnal jövök. 
631-169.

Hagyatékot
veszek
lo m ta la n ítá s sa l,
készpénzért.
855-405.

Hívjon bizalommal! 
Magas napi áron ve
szek hagyatékot, bú
tort, ruhaneműt, jól
lét, képeket, bronzcsil
lárokat, dísztárgyakat, 
könyveket. Azonnal 
Jövök. Telefon: 855- 
405.
Vásárolunk szekrényso
rokat, fekhelyeket, — 
konyhabútort, szekré
nyeket, »antikokat, csil
lárokat, hagyatékot. 
311-486, 868-259.
Csak egy telefon és 
díjtalan lomtalanítás
sal legtöbbet fizetek 
hagyatékért, lakásfel- 
osztásért, festménye
kért, dísztárgyakért, 
faliórákért, bronzcsillá
rért, könyvekért, ruha
neműért. 772-562.
Vennék egy csőbútor- 
szobaberendezést (da
rabonként is) a har
mincas évekből. 357- 
998. este.
Veszek hagyatékot, an
tik, stíl-, modern bú
tort, képeket, hibásat 
is. Vitrintárgyakat, 
órát, szőnyeget. 140- 
902.

Konyhabútort, mosoga
tót készítek. Bp. V ili., 
Futó u. 3. 134-185.
Legtöbbet fizetek varia- 
bérendezésekért, régisé
gekért, stílbútorokért, 
festményekért, dísztár
gyakért, ágytollért, tel
jes hagyatékért, azon
nal Jövök. 631-101.

SZŐNYEG
Szőnyegtisztítás, sző- 
nyegszegés, bútorkár- 
pit-tlsztítás nyugatné
met gépekkel, garan
ciával. 417-705.
Bútorkárplt, szőnyeg, 
szőnyegpadló tisztítása 
nyugati gépekkel, ga- 
ranciávaL T.: 225-399.

'HANGSZER
Bécsi mechanikájú, rö
vid, kereszthűros zon
gora eladó. Érdeklőd
ni 18 után: 886-429.
Zongorahangolást, ja
vítást vállalok. Somo
gyi hangszerész mester. 
Tel.: 415-353.

Világmárkáé pianlnók, 
zongoraszékek eladók. 
334-200, este 8—10-ig-

TS rendszámú, Polski 
Fiat 126-os, 60 ezer 
km-t futott, eladó. — 
Telefon: 19—22 óráig, 
658-260.
Gépjármű vonószerke
zet gyártása és szere
lése, minden típusú 
gépjárműre. Fém-gép. 
2141 Csömör, Münnich 
F. u. 3.
Alváz-, üregvédelem 
Wartburg, Daciánál 
sárvédő leszerelésével. 
Nánásl Tóth szerviz, 
Diósd, Gyár u. 20. T.: 
850-009.
Garázs eladó Köbé- 
nyén, Mád! utcában. 
Akna, villany, víz van. 
Tel.: 572-451, este.

Külföldi, vámkezelt, 
új, legmodernebb női 
középméretű lrhakabát 
világos, eresztett nut 
riabunda eladói 211 
959.

'ADÁSVÉTEL
Ópálin antik 6 \ mo
dem csillárok, egyedi 
világítótestek, lakás- 
felszerelések, dísztár
gyak eladása, vétele, 
javítása. Lakásvilágítá
si szaküzlet, Bp.* VI.,1 
Rudas L. u. 1—3. 120- 
107.
Bélyeget, bélyeggyűjte- 
ményt, levélborítékot, 
képeslapot vásárolok. 
Kovácsné bélyegszak- 
üzlet, Tolbuhin körút 
tizenegy.
Fényképeket vásárol 
magángyűjtő. Minden 
téma, bármely korból 
érdekel. T.: 873-861.
Mindennemű régiséget, 
hagyatékot, festménye
ket, dísztárgyakat, sző
nyegeket, kézimunká
kat, antik bútorokat, 
ruhát, lilmlomot ve
szek. 132-401.
Szentképeket, régi fest* 
ményeket, hibását is, 
képkereteket, könyve
ket, regényeket, leve
lezőlapokat, régi fali- 
és asztali, órákat, — 
bronzfigurákat, fafa- 
ragványokat, fajansz- 
és porcelánfigurákat, 
tükröket, régi zsebórát, 
szalongarnitúrát, antik 
bútorokat, szőnyegeket, 
csillárokat, hangszere
ket, lakásfelosztást, 
hagyatékot magas áron 
veszek. Telefon: kettö- 

szózhuszonnégy-négy
száz nyolcvanhat, reg
gel 8 órától.
Hummel figurákat, 
rabbikat ábrázoló, va
lamint egyéb festmé
nyeket, szecessziós tár
gyakat, tonettbútoro- 
kat, sétapálcát kere
sek megvételre. Tel.: 
864-129.
Bizalommal hívjon a 
631 - 169-es számon. — 
Legmagasabb napi áron 
veszek hagyatékot, bú
tort, csillárt, ruhane
műt, ágytollat, képe
ket, dísztárgyat, lim
lomot. Azonnal jövök.

Reális áron veszek tel- 
jes hagyatékot, fest
ményeket, porcelán, — 
bronz, üveg dísztár
gyakat, régi órákat, — 
bútort, csillárt, sző
nyeget, ruhaneműt. — 
410-444, 10-től 18-ig.
Eladó 40 db öntöttvas 
radiátor elem, 9 db 
különféle ajtó, 10 db 
különféle ablak, 30 
db 1x1,6 m műanyag 
hullámlemez, egy 6x 
3,5 m felvonulási épü
let felépítésére alkal
mas vasvázszerkezet, 
egy gáztűzhely. Bp. 
II., Harmatcsepp u. 21.

Űj Mazda 626 GLX 
Dieselt és újszerű P 
126-ost vennék. Lakó
kocsi téli tárolására 
fedett helyiséget kere
sek. 461-724.

Két db 190 cm bosszú 
új pehelypaplan csalá
di okok miatt eladó. 
Érdeklődni lehet: 460- 
311, délután.

LAKÁS
Parlamentnél, 77 nm, 
kettő . szoba, egymásba 
nyíló, komfortos, ud
vari, világos tanácsiért 
kérek kb. 55 nm, más
fél szobás tanácsit/ 
belső kerületekben, Bu
dán. 665-644, Várad!, 
napközben.

Eltartási szerződést 
kötne -középkorú há
zaspár. 8—16' óráig: 
586-636.
összkomfortos, telefo
nos, XII., Németvöl
gyi úti, erkélye«, 59 
nm, kettő enybenyíió 
szoba, személyzetis, 
étkezőkonyhás tanácsi 
lakásomat cserélném, 
42 nm körüli, telefo
nos, erkélyes tanácsi 
budaira. »Jó közleke
dés N. 3002« jeligére 
a kiadóba.
XI. kerületi, 1,5 szo
bás, 52 nm-es, össz
komfortos, loggiát, te
lefonos Uftes V. eme
leti öröklakást, na
gyobb, telefonos ta
nácsira cserélnék. I., 
II.. XI., XII. kerü
letben. Telefon: 266- 
207.
Elcserélném József At- 
tila ltp-1.v utcai, más
fél szobás, 40 nm. 
gázfűtéses, tanácsi 
komfortos lakásomat, 
hasonló tanácsira csak 
belterületre. Megte
kinthető 4—7 óra kö
zött. Bp. IX. k é r.,— 
Egyetértés u. 1. sz. 
II. lh. III. cm. 3. 
ajtó._________________
Kétszobás, zöldövezeti 
öröklakásom minimum 
másfél szobásra és 
kp-re cserélem. »Gáz
fűtéses N. 3029« Jel
igére a kiadóba.
Bontás előtti komfor
tos! tott szoba konyhá
mat cserélném. »Gar
zonra N. 2987« jeligé
re a kiadóba.
Keresek budai, zöld
övezeti, 60—80 nm-es, 
telefonos, tanácsi la
kást (I-, II.. XI.. XII. 
kerületekben), magas 
készpénzfizetéssel. Te
lefonos cserelakás van. 
Udvari lakások és la
kótelep kizárva. Tel.: 
du. 16-tól 20 óráig, 
839-271.
Elcserélem 2 szobás, 
cirkófűtéses, 55 nm-es. 
budai, zöldövezeti 
öröklakásomat 70—90 
nm-es, lehetőleg sza
badság-hegyi tanácsira.

Rossz áilapotú vil
lában Is érdekel — 
133470« jeligére a Fel
szabadulás téri hirde
tőbe.
Isten-begyl út elején 51 
nm-es, összkomfortos, 
I. emeleti öröklakáso
mat nagy kerttel, el
cserélném budai, 3 
szobás öröklakásra, le
hetőleg földszinten. — 
Telefon: 156-550, 19
órától.

Zuglói, 62 nm-es új 
Öröklakást cserélek Pa
sarét—Hidegkút kör
nyékére, vagy kis ker
tes házra. »2\k szobái 
133445« jeligére a Fel
szabadulás téri hirde
tőbe.
31 éves "férfT"TUartási 
szerződést kötne segít
ségre szoruló házaspár
ral, egyedülállóval. — 
Gondoskodás 131989« 

jeligére a Felszabadu
lás téri hirdetőbe.

Opel Rekord 2000-es 
automata gépkocsi, — 
1978-as, eladó. Érdekl.: 
Bp. III ., Békásmegyer, 
Kőbánya u. 11. Mur- 
guly. Tel.: 06-26-20- 
242.
4 éves Wartburg gép
kocsi- első kézből el
adó. T.: 408-955.

Budai 2 szobás, össz
komfortos, I. emeleti, 
lakótelepi és 1 szobás 
telefonos, belvárosi ta
nácsi lakásokért ké
rünk 2,5 szobás, te
lefonos tanácsit I. eme
letig. Tel.: 112-394 
kedd, szerda 10—14 
óráig.

Aulóhűtó javítása 
azodhal. Bp. VI., Ru
das L. u. 79. 297-393.
Autóra könnyű, erős 
teherszállító tetőcso
magtartót készítek. — 
Győri Bp. X., Kolozs
vári u. 23/a.
6 éves, vizsgázott, 
1300-as Lada 32 000 
km-rel eladó. Tel.: — 
695-333/110, vagy 382 
510, munkaidőben, 16 
óra után: 845-429.
Skoda 120 L típusú, 
PF frsz-ú, 7 éves, 
személygépkocsi eladó. 
Irányár: 72 000 Ft. — 
Címő Dobos László, 
Bp. 1106 V., Gépma
dár u. 14. VI. 16.
Vállalatok, szövetkeze 
tek figyelem! Állásba 
menne fiatal gépkocsi- 
szerelő, 10 éves szak
mai gyakorlattal. Mo
dernül felszerelt mű
hellyel rendelkezem, 
ahol személy- és kis- 
tehergépkocsikat Javí
tom és karbantartom. 
Telepengedéllyel ren
delkezem. — »Fizetés 
megegyezés szerint N. 
2664« Jeligére a ki
adóba.
Lada 1500 S korall 
színű, most vizsgázott 
kifogástalan állapot
ban, „extrákkal, eladó. 
Érdeklődni lehet nap
közben: 852-172, este: 
157-011.
1980-as Citroen CX 
Pallas, 2500 kem, díj 
zel,< fehér személygép- 
kocái, vonóhoroggal 
eladó. T.: 650-533.
Eladó 6 éves, vizsgá
zott Dacia vonóhorog
gal. XV11I., Duna u 
62. T.: 570-971.

Tizenötötvenes Zeiss 
látcső, Lelte Focomat, 
hatkilences lémezes- 
gép rollkazettával el
adó. Mfitlé, fényképe
zőgép javító. Nagy
templom u. 25.

Vásárolok könyveket, 
hagyatékot, Sós VI 
Szondy u. 48. Nyitva 
10—18 óráig 376-592, 
este.

Középtermetre, női lr
hakabát és nutria 
bunda eladó. Tel.: — 
666-695.
Űj női rövid irhaka
bát eladó (barna).' Ér
deklődni: 319-000.

Városligetnél levő 43 
nm-es, egy szoba, kom
fortos, tanácsi lakást 
(udvari. III. em., lift 
nincs) cserélek. Kérek 
kisebb tanácsi lakást 
(W. C. szükséges) 25 
nm-lg. Telefonügyelet: 
217-871.
Egyetemista lány eltar- 
tási* szerződést kötne. 
•Buda 133454« Jeligére 

Felszabadulás téri 
hirdetőbe.

18 nm, Bajcsy-Zsi- 
linszky úti, tanácsi la
kásom kisebb tanácsi, 
vagy öröklakásra cse
rélem. Lipótváros, Du- 
na-part előnyben. T.: 
295-124.

Visegrádi utca eleji, 2 
szoba, személyzetis, 72 
nm-es, földszinti, udva- 

komfortos (gázfűté
sű) öröklakásomat 3-4 
lakóhelyiséges, világos 
tanácsira cserélem. 
Környékbeli előnyben. 
Telefon 20—22 óráig: 
311-451.

Cserével és ráfizetéssel 
másfél, kétszobás ta
nácsi lakást keresek. 
T.: 664-011, cukrászat, 
délelőtt 10— 12-ig.
Keresünk 3 lakóhelyi-! 
•égés, belterületi, zöld
övezeti, reprezentatív, 
telefonos, tanácsi la
kást. Adunk újlipót
városi, 37 nm, erké
lyes, telefonos, össz
komfortos, szoba-hal
los tanácsit, esetleg 43 
nm, 2 szobás, telefo
nos, összkomfortos 
öröklakást is. Napköz
ben: 323-358.
Egyért kettőt! Rákóczi 
úti, egyszobás, 60 
nm-es és tabáni kettő
szobás, 50 nm-es, fel
újított lakásokért, egy 
kettő és fél szobás 
zöldövezeti lakást, — 
esetleg családi házat 
kérünk, értékegyezte
téssel. Garázsos előny
ben. Minden megoldás 
érdekel. 13—16 óra kö
zött, 630-630 és 18— 
20 óra között: 421-261 
Balogh Klára.
űrökgarzonra vagy kis 
szövetkezeti lakásra
cserélem 2 szoba 
gardróbos, világos
konyhás, parkettás, 52 
nm-es tanácsi lakáso
mat. Érdeklődés 
18 óráig. Czlmmer- 
manné, 1115 Szakásits 
út 34/a. III. 20.
Két budai, zöldövé- 
zeti, tanácsi, nagy 
kertes, 71 és 40 nin
cs lakást adunk. Ké
rünk 2\4—3 szobás,
telefonos, tanácsi Ja- 
kást 80—85 nm-lg.
71 nm-cst külön 
55—60 nm-csre cse
réljük, a 40 nm-es re 
esetleg eltartási szer
ződést kötünk. Tele
fon: 858*251.
összekötözök! V. kér. 
3 szoba komfortos táj 
nácsi lakást 2 db 1 
szobás tanácsi lakásra 
cserélünk. Csak bel 
városi cserealap érdé 
kel. Napközben: 226- 
623.
Siófoki kettőszobá: 
távfűtéses, összkomfor
tos, tanácsi bérlakáso
mat elcserélném du
nántúli, vagy buda
pesti hasonlóra, ki
sebbre vagy kis ház
ra. Tanácsház u. 1 
X/60. Telefon: 06-84 
12981.
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Várbeli 3 szoba, hal
los, telefonos örökla
kásomat eladom, vagy 
nagyobbra cserélem, 
kizárólag Bel-Budán, 
garázs, telefon szüksé
ges. T.: 670-999.
Zugló, Bazsarózsa utca 
34/B. sz. alatt 2 szo
ba, komfortos, 66 nm 
belterületú családi ház, 
151 négyszögöles te
lekkel, 16,5 nm-es pin
cével. Azonnal beköl
tözhetően eladó. Más- 
léi vagy kétszobás la
kást beszámítok. Ér
deklődni 7—15 óráig: 
835-500-as telefonon, 
iCselőteiné.
Zugló, Erzsébet király
né útja 43/b. alatt 
épülő - garzonházban 
egyszobás, 40 nm-es, 
erkélyes, gázfűtéses la
kás építése átvehető. 
Mátyásföldön, Ojszész 
utcában, ' 314 n.-öles 
saroktelken ikertársat 
keresünk. Víz, villany, 
gáz beköthető. Budaka- 
lász-felső HÉV-álIo- 
másnál panorámás, 
közműves építési telek 
megosztva, ölenként 
2500 Ft-ért eladó. — 
XVI. kerületben, Sko
da szerviznél 33 nm-es, 
egy szoba étkezős, gáz
fűtéses öröklakás te
hermentesen, azonnal 
beköltözhetően eladó. 
Megbízott: 18. _ ÜMK, 
11065 Nagymező u. 28. 
ügyelet 9-től 12-ig. — 
324-350.
Budapest X., Kada u. 
139. sz. garázsok, 78 
nm-es, 2-Mfc szobás és 
64 nm-es, 2 szobás la
kások leköthetők. Je
lentkezést a Főszolgnál 
(Bp. V., Királyi Pál 

12.) 8—17 óráig, 
pénteken 15 óráig kér
jük.
Budapest XI., Bodajk 
u. 21. sz .alatt társas
házat tervezünk és le
bonyolítunk, melyben 
]101 nm-es, 3 szoba + 
tároló, dupla komfor
tos és 97 nm-es, 3 szo
ba + 2 fél dupla kom
fortos lakások leköt
hetők. Jelentkezést a 
Főazolgnál (Bp. V., 
Királyi Pál u. 12.) 8— 
17 óráig, pénteken 15 
óráig kérjük.
Budapest. X I I . k é r . ,  
Trencséni 'u.-ban tár
sasházat tervezünk és 
lebonyolítunk, mely
ben 70 és 94 nm-es la
kások jegyezhetők elő. 
jelentkezés a Főszolg
nál (Bp. V., Királyi 
Pál u. 12.) 8—17 órá
ig, pénteken 15 óráig 
kérjük.

Rózsadombi kertes tár
sasházban kettőszobás, 
1. emeleti, erkélyes 
öröklakás garázslehető
séggel eladó. T.: hét
köznap, 227-837.
Társasház építőközös
ségét szervezzük. XII., 
Gereben u. 10., 110— 
120 nm-es lakásokkal, 
XI., Brassó u. 136. 
alatt 70—80 nm-es la
kásokkal. Eladó: 50 
nm-es ingatlan XII., 
Mátyás klr. úton, ba- 
latonöszödl kétszintes 
nyaraló. 49. Sz. ÜMK, 
Alkotás u. 11. 5. sz. 
szoba.
Kispesti, újszerű, há
rom szoba, hallos, 125 
négyzetméteres, gáz- 
központifűtéses családi 
ház. 150 négyszögölön, 
metró közelében, 2 mil
lió 300 ezer forintért 
eladó. Osszeköltözők- 
nek ideális. Levélcím: 
1701 Budapest, Pf. 53.
Elcserélném 2 szoba, 
étkezős, loggiás, X. 
kerületi, 56 nm-es, szö
vetkezeti »lakásomat 
budapesti, vagy buda
keszi, 3 szobás, kertes 
családi házra, 500 000 
Ft kp.-t ráfizetek. — 
XVII. kerület nem ér
dekel. Tel.: 775-767, 
este és hétvégén.___
Eladó hétvégi nyaraló, 
bekerített 243 n.-őles 
saroktelekkel. Víz, vil
lany, 36 nm betonala
pon 16 nm faház van. 
Sződ—Felsőgöd határa, 
Nevelekl dűlő. T.: 117- 
683, egész nap. T.: 
207-436, 18—22 óráig.
XII., budai, kertes, 
kétszobás, étkezős, 62 
nm, kéterkélyes, tető
teraszos öröklakás el
adó, Goldmark K. 33 
Kovács M. Megtekint
hető naponta 14— 18.
Balatonkenesén négy
szobás családi ház, — 
üdülőnek átminősíthe
tő, eladó. Bp. 19. Sz. 
ÜMK, dr. Halász, 470- 
534.
Balatonalmádiban rep
rezentatív, 90 nm-es 
nyaraló 2 800 000 Ft-ért 
eladó. — Bp« 19. Sz. 
ÜMK, dr. Halász, 470- 
757.
III. kér., Szélvész u.- 
ban, ' 4 lakásos .. (100 
tub, garázs) társasházat 
szervezzük. Érdeklődni 
lehet a 155-574-es te* 
lefon$zátnop.. 7. Sz. 
ÜMK, hétfőn és csü
törtökön, este 5—7 óra 
között, dr. Horváth 
Katalinnál.

Eladom, vagy na
gyobbra cserélem a 
budai Skálánál 40 nm- 
es, távfűtéses örökla
kásomat. Tel.: nap
közben 656-122, 18
óra után: 452*881.
XXII. kér,, Temesvári 
u. 48. sz. alatt levő 
184 n.-öles építési te
lek komfortos garzon
lakással eladó. Tel.: 
857-343, 15—18 óráig.

Elcseréljük másfél szo
bás, összkomfortos, 
zöldövezeti (Budafok), 
Dunára néző, telefo
nos, tanácsi lakásun
kat két és fél szobás, 
telefonos tanácsira, le
hetőleg belterületen. 
Ráfizetünk. .Este: 264- 
921.

A l b é r l e t
Tanácsi, egyszobás, 
összkomfortos zöldöve
zeti lakásomra eltar
tási szerződést kötnék. 
Illetve reális áron al
bérletet adnék komoly 
nő részére. »Idős bé
csi N. 2939« jeligére 

kiadóba.

Ábrahámhegyen beköl
tözhető kétszobás, — 
komfortos terméskő 
épület, 400 n.-öl terü
lettel eladó. Megte
kinthető szombat, va
sárnap. Szilvád! hegy 

Dávldné.
Bcl-budal, parkra né
ző, panorámás, erké
lyes, cirkófűtéses, év 
végéig elkészülő l f t  
szobás öröklakás kp.

magas OTP-vel el
adó. Felvilágosítás hét
fő kivételével 664-658, 
minden este 18—20 óra 
között 261-168.

Igényes fiatalember al- 
bérletet keres konyha 
és fürdőszoba haszná
lattal. Jelentkezni le
het a 216-626-os tele
f o n o n ! ^ —2 0 óráig,
Egyetemista lány ré
szére külön bejáratú, 
összkomfortos szoba 
teljes lakáshasználattal 
kiadó. Thomkáné 491 
558.
Rózsadombi, 2 szobás, 
56 nm-es, társasházi, 
kertes lakás garázsle
hetőséggel, ldegenfor- 
galmin keresztül okt. 
15-től több évre ki- 
adó. Tel, este: J57-310,
XII. ker.-ben, kertes 
házban 80 nm-es lakás 
bútorozottan kiadó 
hosszabb Időre. Tel 
reggel, este, 117-718.
Külön bejáratú 2 szo- 
ba, távfűtéses, fürdő
szoba-használattal 1-2 
évre kiadó, leinformál- 
hatónak, kispesti cent 
rumban. Telefon: 775- 
148, 8— 1-ig, Lehel u, 
19. VI. 18. 1191.
Fiatal házaspár 1%, 
vagy 2 szobás, telefo
nos lakást bérelne 1 
évre. Telefon: 572- 
942.
Zugligeti, 4 szobás, 
90 nm, garázsos, tele
fon nélküli lakás, 
hosszabb időre kiadó. 
155-533, este 17 és 20 
óra között.

.INGATLAN
Egy szoba, hallos, nagy 
erkélyes, 68 nra-es, tel
jes komfortú örökla
kás Bel-Budán eladó, 
kp.-ért. Irányár: 25 
ezer Ft/nm. Érdeklő
dés: hatszázötvenegy-
ötszázhatvan, 17 óra 
után.

Zuglói, 53 nm-es, 
gázfűtéses, loggiás. Jó 
közlekedésű, 2 szobás 

emeleti, komfortos, 
szövetkezeti öröklakás 
az Egressy úton el
adó. Tel.: este 412- 
949.
Családi ház eladó 206 
n.-öl telekkel, X. kér., 
Kerepesi út 119. Dóm- 
södi út sarok, üzlet
nek, műhelynek, cuk
rászdának, vagy boro
zónak kiválóan alkal
mas.
Építési telek eladó
Gyálon kék busszal
megközelíthető. »Sür
gős 132664« jeligére a 
Felszabadulás téri hir
detőbe.
Siófok, Arany-parton 
200 n.-öles saroktelek 
felújítandó nyaralóval 
eladó. Tel.: 838-016.
Eladó bérlők által la- 
Ikott, másfél szobás] 
berendezett, ös szkom-
fortos öröklakás, a 4*es 
autóbusz pesti végállo
másánál. A bérlet bár
mikor megszüntethető. 
Érdeklődni lehet: 497- 
013, 18—20 óra jeözött.
Rózsadomb kiváló he
lyén négylakásos tár
sasház építéséhez igé
nyes társakat keresek. 
Egy lakás 128 nm, 32 
nm garázzsal. £,5 milf 
Hó Ft. Telefon: 163- 
780.
Bp. Hl. kér., Szépvöl
gyi út 21. szám alatt 
társasház építésére al
kalmas 1100 nm alap
területű Ingatlan eladó 
T.: 423-941, 16—18 kö
zött. ^
Eladó 60 nm-es, kettő 
szoba összkomfortos 
öröklakás, 6 méter 
hosszú terasszal, azon
nali költözéssel. Meg
tekinthető: 16 órától 
Cím: Bpi II. kér., Tö
rökvész ú t 106/», 
em. 4. ajtó.

Eladom készpénzért 
mártonhegyi 2 szobás, 
62 nm-es, magasföld- 
szintl öröklakásomat. 
25 ezer Ft/nm (garázs- 
lehetőséggel) Kiss 532- 
005.
280 n.-öles üdülőtelek 
(gyümölcsfák, szőlő) 
hétvégi tégla v/kend- 
házzal eladó. Villany 
van, - autóbusztól 3 
perc. Érd-Parkváros, 
Iparos út mellett. Te
lefon 17 órától: 361- 
855.
Balatonnál vennék, 
közvetlen vízparton, 
esetleg vízközeiben 
Igényesen megépített 
nyaralót. »Csatornázott 
előnyben N. 2330« jel
igére a kiadóba.
Balatonszéplak alsón, 
Rózsa utcában, a Ba
latontól 5 percre 339 

-öles ősszközműves 
telek, kisebb kőházzal 
eladó. Tel.: 319-292, 

-20 óráig.
Eladó II., Kuruclesi 
úton 60 nm-es, Í+ 2  
félszobás öröklakás. — 
Érdeklődni: 122-041,
9—13 között, dr. 
Strausz.
Rózsadombon két szó- 
■  +  étkezős, gará

zsos, panorámás örök
lakás eladó. Érdeklőd
ni: 122-041, 9—13 kö
zött, dr. Gcrő.
Bp. XII., Moha utcá- 
ban (Irhásárok), déli 
fekvésű panorámás te
raszházban elvi építési 
engedéllyel 44, 53, 84 
és 113 nm-es lakások 
még leköthetők. Ér
deklődni lehet Főszolg
nál, Bp. V., Királyi 
Pál u. 12. sz. alatt 
hétfőtől csütörtökig 8— 
17 óráig, pénteken 8— 
15 óráig.

XI.,-. Szabados Sándor 
utcában 2 és fél szo
bás lakás eladó. 336- 
397. 4-es, 5-ös szoba.
Eladnám Érd-parkvá- 
rost, nemrég épült 40 
nm-es nyaralómat, mel
léképületekkel, 213 n.- 
öl telekkel, termő 
gyümölcsfákkal. Víz
megoldás van, villany 
folyamatban. Ara: há
romszázötvenezer Ft. 
Esetleg Pest környéki 
építési telekre cserél
ném. Bármilyen meg
oldás érdekel. Levél
cím: Fadgyas Sándor, 
Bp. Somogyi Béla út 
17., vagy este 147-078.
Komáromban, a mo- 
csai út mellett, 800 
donos szőlő, pincével, 
n.-öl, jól termő kor
présházzal, 200 000 Ft
ért eladó, részletre Is. 
Kocsis János, Komá
rom, Damjanich u. 
28.
XII. kerület, Dániel 
úti, I. emeleti, 2 szo
bás, panorámás, te
hermentes öröklakás 
eladó, 1 170 000 Ft- 
ért. Tel.: 367-333.
Eladó, jövő nyári Be
költözéssel, másfél szo
bás, cirkófűtéses tár
sasházi öröklakás, Sa- 
sadi útnál. Telefon: 
>177-545 napközben.
Garzon 40 nm +  log
giás, távfűtéses, azon
nal beköltözhető
öröklakás 760 000 Ft- 
ért eladó. X III., Rajk 
László u. 35. I. 6.
Életjáradékot fizetnék 
balatoni nyaralóért. — 
Simon tornya Pf. 8.
Sürgősen eladó Csepel 
központjában levő, 53 
nm-es, összkomfortos 
szövetkezeti öröklakás. 
»Fizetési könnyítés N. 
2766« jeligére a ki
adóba.
Eladó 70 nm-es, most 
épült, I. emeleti örök
lakás Budapest VI., 
ó  u. 35. alatt. Meg
tekinthető hirdetés 
napján a helyszínen,
17— 20 óráig, más na
pokon érdeklődni le
het: Bp. XVI., Nagy
vázsony u. 2., Kaszás,
18— 20 óra között.
Budapesttől 30 Jón-re, 
Pusztazámoron, 2 szo
bái, étkezős, új kom
fortos ház, 560 n.-öles 
telekkel, szőlővel, ter
mő gyümölcsössel, gaz
dasági épületekkel el
adó. Érdeklődni: 845- 
702 telefonon hétköz
nap 17-től és hétvé
gén.
Budai 70 nm 2,5 szo
bás OTP öröklakás el
adó. 177-281, 17 órá
tól.
Balatonalmádi; Füredi 
ú t 9. sz. alatt eladó 
családi házzal egybe
épített presszó, mely 
panziónak Is megfe
lel. Érdeklődni a 
helyszínen, vagy 845- 
742 telefonon.

Keretünk belső keriile- 
|ti, kétszobás, utcai 
Öröklakást készpénzért 
ügyfelünk részére. — 
13/4. Sz. Ügyvédi 
Munközösség, Maja
kovszkij u. 29. Tel.: 
423-941. Románné dr. 
Kolozsi Klára ügyvéd.
Beköltözhető házrész 
eladó. Budaörs, Petőfi 
S. u. 63. alatt, 1 szo
ba konyha +  185 n.- 
öl telek.
Dömsödön 312 n.-öl 
zártkert ^szőlő-gyümöl
csös) eladó. A telek
re csak lakóépület 
építhető, de nem kö
telező az építkezés. 
Érdeklődni lehet dr. 
Nagy Bálintnál Bp. 
II., Ervin u. 5. sz. 
alatt munkaidő , után, 
illetve a megjelenést 
követő szombat-vasár
nap, Dömsöd, Vasút 
u. 3.

I. kér., 52 nm, egy- 
szoba hallos összkom
fortos öröklakásomat 
eladnám, vagy 70 nm 
körüli, telefonos örök
lakásra cserélném. — 
Tel.: 159-953.
XII. kerületi, 270 n.- 
őles kertet, összkom
fortos hétvégi házzal 
eladnék, vagy balato
ni kisebb partközell 
nyaralóra, vagy 2 szo
bás áppartement-re 
cserélnék, üdülőház
ban. Telefon: 159-953 
»Balaton N. 3014« jel
igére a kiadóba.
XI. kerületben eladó, 
88 nm 2 szoba hall, 
összkomfort, szeparált 
orvosi rendelő és vá
róval, tehermentes III. 
,em., liftes öröklakás. 
Irányár 23 500 Ft/nm, 
1986 nyár eleji beköl
tözéssel. Dr. Oblat, 
hétfőtől péntekig du. 
5—7-lg 357-148.

Kőbányán, Nyitra ut
cai, 47 nm-es, 1,5 
szoba komfortos örök
lakás sürgősen (áron 
alul) eladó. Üzenet- 
felvétel egész nap: — 
425-777 telefonon.
3—4 szobás, garázsos 
öröklakást keresek Bu
dán első emeletig. — 
»Igényes N. 2965« — 
jeligére a kiadóba,
II/A . kerületben, köz
ponthoz közeli, 5 szo
bás családi ház jutá
nyos áron, 5 szobás 
ikerlakás ördögárok 
utcában, 3 szobás, 4 
szobás családi • ház Bu
dai ige ten eladó. Érdek
lődni: 25. Sz. ÜMK. 
kedd kivételével 9— 
13-ig, 294-810, 294-811, 
dr. Ilonczai.
Készpénzért vásárol
nék a XI.. XII. és I. 
kerületben földszinti, 
vagy első emeleti több 
szobás öröklakást, épü
lőfélben levőt is. Tele
fon esténként: 650-378.
Eladó Bpést XI. bel
területén 150 n.-öles, 
gyümölcsfás telek, raj
ta egyszobás, komfor
tos lakás, idős bérlők 
lakják. Építési lehető
ség van. Az épület jó 
állapotú. Érdeklődni 
szerdán és vasárnap 
délelőtt. Telefon: 370- 
162.
Családi ház eladó be
költözhetően. Budapest 
XI. kér., Kalotaszeg u. 
17. 1116.
Balaton melletti műem
lék házamat eladnám, 
vagy elcserélném bu
dapestire. 334-200, es
te 8—10-lg.
Budakalászon három
szintes, 5 szobás, ga
rázsos, 180' nm-es örök
lakás eladó. 12 000 F t/ 
nm +  OTP. T.: 883- 
912, 18 óra után.
Elcserélném Budapest
től 10 km-re, 165 n.-öl 
saroktelki gyümölcsös
ben kétszobás, veran- 
dás, komfortos, köz
ponti fűtéses új csalá
di házamat műhellyel, 
garázzsal, budapesti 
(nem panel), csendes, 3 
szobás, garázsos (II. 
emeletig) öröklakásra. 
»II., H I., X II. kerület 
előnyben 131967« jer* 
igére a Felszabadulás 
téri hirdetőbe.
43 nm-es, szobás 
garzon öröklakás Cse
pel központjában, — 
azonnal beköltözhetően 
eladó. — »ÚJ lakás 
136010« jeligére a Fel- 
szabadulás téri hirde
tőbe.
Dlósdon 140 n.-öl be
kerített gyümölcsös 
közműves helyen eladó. 
Érdeklődni: Diósd, Sas
hegyi út 37.
Pesterzsébeten 56 nm- 
es, 2 szobás, földszin
ti, gázfűtéses örökla
kás eladó. 12 ezer F t/ 
nm + OTP. T.: 284- 
693 (este).
X II., Rácz Aladár úton 
300 n.-öl építési telek 
eladó, 9000 Ft/n.-öl 
készpénzben. — »Éden 
131990« jeligére a Fel
szabadulás téri hirde
tőbe.

Matematika-, fizika-, 
kérniar, orosz-, német
tanítás. Tel.: 135-9Q6.
Francia, angol, olasz 
nyelvoktatás kezdőknek 
külföldön végzett ta
nárnál. Tel.: 673-208.
Angol nyelvtanítást
vállalok — gyerekek
nek Is, esetleg progra
mozó matematikusok
nak — Cambrldge-ben 
szerzett gyakorlattal.
Telefon: 161-532.
Matematika, fizika, 
kémia tanítás általános 
és középiskolásoknak: 
148-035.
Német nyelvoktatás Él- 
muskás térnél, lakáso
mon kezdő, újrakezdő, 
haladó fokon. Nyelvta
ni szókincs, beszéd
készség. Hetente egy
szer, 17—20 óráig. — 
Négy hónap 1600 ( Ft. 
Tel.: 299-396.
Matematika korrepetá
lás a Moszkva téren, a 
József körúton, óradíj: 
75 Ft. 37-50-87.
Középiskolai tanár ma
tematika, fizika okta
tást vállal. Telefon: 
331-404.
Matematika távoktatás 
az ország minden pont
jára a Számtanodából 
készüljön levelező úton 
felvételire matematiká
ból, fizikából. Nagyon 
kedvező anyagi felté
telekkel vállaljuk fel
készítését, a felvételi 
vizsgáig. Telefonügye
let: 9—10-ig 211-261, 
Illetve 15—18-ig 857- 
343 Riborics György, 
Bp. Pf. 344. 1536.
Általános és középis
kolás matematikából és 
oroszból korrepetálást 
vállalok, érettségire 
felkészítek. Tel.: 412- 
425.
Tanárnő angolt, oroszt 
tanít, korrepetál. — 
Gyermekkel délutáni 
tanulást vállal. Rózsa
dombon házhoz megy, 
156-009.
Zongoraoktatás indul 
szeptembertől folyama
tosan, lakáson. Tel.: 
886-054.
Németoktatást, -korre
petálást vállal egyete
mista felsőfokú nyelv
vizsgával, külföldi gya
korlattal. Tel.: 228- 
565.

GONDOZÁS
Pótmamát keresünk, 2 
éves iker lányainkhoz. 
894-213.

OTP költségvetések ké
szítése mindenre, ví±- 
gáz-fűtés tervezés rövid 
átfutással. T.: 892-927, 
274-130.

A jtó -ab lak , 
légelzárás, 
W in te r — 
W infix , 
227-344.

Épületi a, több szár
nyas zsalus ajtók, ab
lakok, tölgyfa bejára
ti és belső ajtók, — 
lambéria, parketta, 
burkolók, egyéb építő
anyagok _ házhoz szál
lítva kaphatók. Bécsi 
út 230. 684-576.

Csatszolg Gmk — le
folyók, csatornák du
gulásának megszünte
tése, azonnalra, áren
gedménnyel. 318-672.

VESZI
VIlUNYFUTtS

Huzatos lakás légszi
getelése garancl&vall 
Falradírozás, tapétara- 
d írozás, bútormozga
tással. Kisiparos: —• 
658-363.

Parkettázás, PVC-, sző
nyegpadló-ragasztás ga
ranciával, bútormozga
tással, közületnek . is. 
141-131.

Különlegesen szép, 15— 
20 cm-es ezüstfenyő 
csemete százanként 
600 Ft-ért, postán, 
-utánvéttel kapható. — 
Silvanus Díszfaiskola 
9444 Fertőszentmlklós, 
Pctőházl u. 1.

Parkettacsiszolást, vi
lágos lakkozást garan
ciával, bútormozgatás
sal azonnalta Is válla
lok. 575-581.

Á gytoll-
f e lv á s á r l á s ,
ÁFÉSZ,
IX . kér., 
B alázs B. u . 6. 
T elefon: 
143-641, 
497-559.

Árengedményes tapétá
zás, szobafestés, má
zolás, bútormozgatás
sal, fóliatakarással, 
garanciával. * 665-552, 
tizenkettőtől nyolcig.
Sóder, homok, építő
anyagok, sitt, trágya 
szállítása beszerzéssel. 
Földmunka. 777-878.

Mlnltokos hagyomá
nyos redőny, reluxa 
gyorsan, mérsékelt 
áron, garanciával. — 
461-548.
Festés, mázolás és ta
pétázást, rövid határ
időre vállalok. 649- 
732.
Kertépítést, füvesítést, 
növénytelepítést kézi-, 
gépi permetezést vállal 
kertészmérnök. 363- 
859.
Anyaggal is vállalok 
parkettalerakást, átra
kást, Javítást, csiszo
lást, lakkozást, lambé
riázást. Tel.: 343-434, 
638-813.
Gépi földmunka, árok
ásás, földkitermelés, 
föld, sóder, homok fu
varozása, beszerzése. 
345-799.
Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, selyem és 
damaszt falfestést bú
tormozgatással, fólia
takarással, takarítással 
vállalok. Lépcsőházak 
és külső homlokzatok 
festését közületeknek 
is garanciával. 270- 
564.

D ugulás- 
e lh á r ítá s  
egy napon  
belüL 
207-427.

Szara tov, Bosch, Le
hét, Calex ~ motoros 
hűtőgépjavító szerviz. 
634-312.
Parkettázást anyaggal, 
(panelházban szőnyeg- 
padlóra), csiszolást, 
lakkozást vállalok — 
863-734.

Ácsszerkezetek, tető és 
tetőtérbeépítés tervezé
sét, kivitelezését vál
lalja építészmérnök— 
ácsmester társulás. 
Tel.: 892-563, este.
Tetőszigetelések hőszi
getelések. Vastagh Já
nos kisiparos, Bp. II., 
Pasaréti u. 110. 1026 
M lndenfeléépltőanyag 
és törmelék szállítá
sát vállalom. 833-690, 
egész nap.
Parkettacsiszolást, vi
lágos, magasfényű lak
kozást garanciával 
azonnalra vállalok. — 
Tel.: 783-457.
Festést, mázolást, ta
pétázást közületek ré
szére is. Tel.: 643- 
439.

Családi ház Gyálon és 
félkész ház Mendén 
mindenhez közel, vidé
kinek is sürgősen, ol
csón eladó. Gyál, Kö
rösi út 24. (állomás 
mögött), Banos.
Eladó Franké^ Leó 
úti, 55 nm-es, teher
mentes, összkomfortos 
öröklakás. Telefon: 
369-018.

Eladó legkorszerűbb 
szigetelésű Thermoton 
tégla (2000 db), 150 db 
rúdfa, 2 db 180 x 240- 
es erkélyajtó és 2 db 
V-Mtes földgázüzemű 
bojler. Érdeklődni: 
359-017.

Ingatlanközvetítés: — 
XV. kerületben 1 szo
bás házrész 400 000 
Ft-ért XX. kerületben 
53 nm, 2 szobás szö
vetkezeti lakás 760 000 
Ft-ért, Horinyban 133 
n.-öles, 3 szobás, 70 
nm-es házas üdülő 700 
ezer Ft-ért eladó. Ha
sonló Ingatlanokat ke
resünk ügyfeleinknek. 
34. sz. ÜMK Bp. — 
V ili., Kölcsey 4. dr. 
Könyves 17—19 őrá
között.
Budallgeten eladó, 3 
szintes, 240 nm-es, 4 
erkélyes, padlófűtése*, 
egyedi tervezésű csalá
di ház, 155 n.-öles 
telken. Cím: Bp. 1029 
Előd Vezér u. 24. — 
Érdeklődni 644-188 
vagy 844-295.________

Eladó hegyvidéki Üdü
lőövezetben, 350 n.-öl 
gyümölcsös, csendes, 
Jó levegőjű, panorá
más, nyelestelek, a 
XXII. kerületben, fűt
hető téglaépülettel, vil
lany, víz van. Bőveb
bet X. kér., Gyakorló 
ú . 26. tsz. 1. Kis.

Szép fekvésű szőlős 
eladó, Balatontól tíz 
percre. Szenczy Ferenc-
né, Badacsony-lábdl-
hegy.______________I
Beköltözhetően eladó 
kétszobás gázfűtéses 
családi ház, garázzsal, 
ráépítési lehetőséggel, 
Budapest XV., Vág u, 
41.
Belvárosi egyszobás
összkomfortos öröklaj 
kásomat ráfizetéssel
kétszobás hasonlóra 
cserélem 186-946.
Minden igényt klelégí- 
tő bel-budai önálló ta
nácsi villalakásért és 
garázsért színvonalas 
3—4 szobás budal| 
öröklakást cserélek — 
»Első emeletig N. — 
2964« jeligére a kiadó

Szabad rendelkezésű 
egyszobás, ' félkomfor
tos, 36 négyzetméteres 
főbérleti lakás a XV. 
kerületben eladó. Ér
deklődni: 141-457, 17 
óra után, vagy VII., 
Garay u. 40. II. 10. 
Pintér.
2 szoba, komfortos, 
55 nm-es, Esztergom 
központjában levő tár
sasházi öröklakás el
adó budapesti 2 szo
ba, komfortos, tanácsi 
bérlakás ellenében 
beköltözhetően. Érdek
lődés: 22. Sz. ÜMK, 
reggel tízig és kettő
től négyig 867-280 te
lefonszámon.
Vennék budai, kertes, 
telefonos házrészt, — 
vagy nívós öröklakást 
1(70 nm körül), vagy 
kétlakásos, 111. azzá 
alakítható h^zat. Ad
hatok: tanácsi, telefo
nos, 120 nm-es rózsa
dombit és 68 nm-es 
kelenföldi lakótelepit, 
357-998, este.
Eladó Lajosmizse köz
pontjában központi 
fűtéses, 2 és fél szo
bás, kertes családi 
ház. Érdeklődni: Lisz
tessé Gombkötő Bor
bála, Edelény, Pf. 6. 
Tel.: 240..
Dunakeszin, a Kápol
na u. 5. sz. alatt, — 
fenyvesben, négylaká
sos társasházban eme
leti, padlástér-beépíté- 
ses, 2 + 3 félszobás, 
cirkófűtéses, 90 nm-es 
minőségi öröklakás 
garázzsal együtt el
adó. Jó közlekedési le
hetőség. Érdeklődni 
napközben: 142-780,
este a 27-41-442 telefo 
non.

Intenzív német nyelv- 
oktatás, felkészítés ál
lamvizsgára. 656-742.

mm
V.GALÄMB U.5

Mindennemű építő-L 
anyag, nyílászáró 
szerkezetek, fürdőszo
ba berendezések, csem
pe, metlachl és
más burkolólapok nagy 
választékban. — Ipar
művészeli csempék 
mintapéldány alapján, 

helyszínen megren
delhetők. £pítő-és asz
talos minőségű faáru 
kapható. Hétfő sza
bad. Várhidlné, Rá
koscsaba, Pécell út 
155. Telefon: 486-440.

F ém keresés, 
közm űvek, 
egyéb fém ek 
fe lderítése . 
860-180.

Értesítjük kedves ven
dégeinket, hogy Szép
ség szalonunk újra a 
régi helyén, Budapest 
VI., Nagymező u. 19. 
szám alatt, szeretettel 
várja önöket.

RELUXA
154-202

Különlegesen szép 
örökzöldek (oszlopos 
thujá'k, ezüst- és kú
szófenyők, ezüst és 
arany hamlsclprusok), 
sövény növények, ró
zsaszín és ezüst pam- 
pafüvek, magnólia 
árusítása naponta, — 
szaktanácsadással. SÍI 
vánus Díszfaiskola, ■— 
Fertőszentmlklós, Pe 
tőházi 11. 1.

V íz-, gáz-, 
központifű tés 
szerelést 

vállal 
k isiparos, 
engedélyek  
beszerzésével, 
költségvetés 
készítéssel 
együtt.
872-647.»

Szalagfűrészen dolgoz
ni tudó nyugdíjast is, 
napi pár órára felve
szek. 684-576.
önállóan dolgozó fcs- 
tősegédet felveszek. — 
Tel.: 152-974. du. 18 
—20 óráig.
Lomtalanítást, sittszál
lítást vállalok. 170- 
382.

pVC-'*gv9-96°
Reluxák és műanyag- 
redőnyök színes kivi
telben, vidékre is. — 
847-670.
Lefolyók dugulásának 
elhárítása falbontás 
nélkül. Telefon: 355- 
918, 857-470.

Nyugdíjas pedagógusnö 
keresi azt a 70 éven 
felüli férfit, aki a 
kölcsönös szeretet je
gyében szeretné megta
lálni élettársát. Vidé
kiek ne írjanak. »Ké
sői találkozás N. 4921« 
jeligére a kiadóba.
özvegy, 164 cm ma- . 
gas, barna pedagógus
nő férjet keres lein
formálható, diplomás 
férfi személyében, 60 
éves korig. »Szív és 
érzelem N. 4938« jel
igére a kiadóba.

Parkettacsiszolást, -lak
kozást, PVC-ragasztást, 
ablaktisztítást válla
lok. Telefon: 494-899. 
Barabás.
Parkettalerakás, par- 
kettacsiszolás, nagyta
karítás, PVC-, szőnyeg
ragasztás, falradírozás. 
Közületeknek is. Tele
fonügyelet: 429-668.
Lakás: 389-573.

Kellemes külsejű, kar- 
csú, barna, Idegén 
nyelveket beszélő, el
vált, gyermektelen, — 
diplomás nő — rende
zett ' anyagiakkal — 
megismerkedne házas
ság céljából diplomás 
férfival, 40—45 évig. 
»Harmónia N. 4889« 
jeligére a kiadóba.

Lomtalanítást, slttszál- 
lítást vállalok. 837- 
068.

Fürdőszobai 
felszerelések  

színes kádak , 
m osdók, 
po rce lán áru k , 
kézzel fe s te tt 
csem pék, 
csap telepek , 
ía l-iés
pad lóbu rko ló lapok
nagy
választékban .
L akásfelszerelési
bo lt
V in . kér.,
B aross u. 4.
10-tő l 18 óráig. 
T e le fo n :
344-495.

Átlagosnál csinosabb, 
31 éves, magast barna, 
diplomás lány keresi 

megjelenésű, füg
getlen, családcentrikus, 
diplomás férfi Isme
retségét, 180 cm ma
gasságtól, 38 évesig, 
házasság céljából. »Ro
mantikus N. 4904« jel
igére a kiadóba.

Fal, tapéta szakszerű 
radlrozást, üveg, keret 
nagytakarítást köztilé- 
teknefc is. 261-260.
Reluxa készítés áren
gedménnyel, színvá
lasztékkal. Tel.: 695 
142. délelőtt, 271-359 
délután.
Festés, mázolás, tápé- 
tázás fóliatakarással, 
bútormozgatással, par
kettcsiszolással vállal 
kisiparos 378-785. 
Parkettalerakást, átra- 
kást, csiszolást, lakko
zást, PVC- szőnyegra
gasztást, falradírozást 
nagytakarítást vállalok 
közületeknek Is. 299- 
336.
Tapétázást, szobafes
tést, Pvc-ragasztást bú
tortakarással, parketta
csiszolással közületek- 
nek is, minőségi kivi
telben vállajok. 299- 
673.
Mosógépmotorját, ven- 
tlllátoros kipróbálható 
működőképes állapot 
ban tartozékaival — 
kondenzátor, kapcsoló 
műhelyemben átvej 
szem. Győri Bp. X f 
Kolozsvári 23/a.
Tapétázás,  ̂műanyag- 
féáléíF" ’ ’ ' falrádírozás 
lambériázás, Pvc-sző- 
nyegragasztás, parkett- 
csiszolás, nagytakarítás 
bútormozgatással, fő i 
liatakarással, azonnal
ira, előjegyzésre, 
randával. 352-443.
Tapétázást, szobafes
tést, mázolást műanyag 
diszperziós falfestést 
közületeknek Is, 
randával vállalok. — 
215-594.
Takarítás, aoíakj sző
nyegtisztítás lakosság
nak, közületnek. Ren
deljen rendet Hoppnál 
311-450.
Üzlethelyiségembe bér
lőtársat keresek, vagy 
eladom. Hétfőtől pén-[ 
teklg 17—19 óráig — 
Üvegező, — Budapest 
V III., Auróra u . 14 
Zsaluzásra alkalmas 
deszka, olajos hordói 
csappal és műanyag 
edények eladók. Buda
pest XV., Vág u. 411
Gyógytornász kezelést 
vállal, 110-147.
Kisiparos takarítást 
vállal magánszemélynél 
is. Oszter Gábor Bp 
1093 Köztelek út 4/b. 
III. 2.

Parketta, szalagpar
ketta, hajópadló csi
szolás, PVC szőnyeg
ragasztás, tapétázás.
Minőség; 328-245.
Költségvetések készíté- 
se, korszerűsítések, csa- 
lládi és hétvégi házak 
tervezése rövid átfutás
sal. 368-297, 112-969.
Parkettacsiszolást, lak
kozást, ablaktisztítást 
vállal kisiparos. Vajda, 
264-431.
Parkettarakás, -csiszo
lás, szőnyegpadló-, 
PVC-ragasztás bútor- 
mozgatással, garanciá
val, közületnek is. 630- 
793.
772*334. Parkettalera
kás, -csiszolás, -lak
kozás, szőnyegpadló
fektetés. Minőségi ki
vitel, azonnali kezdés. 
772-334.
Tapétázást, festést, 
mázolást főllatakarás- 
sal, azonnalra is vál
lalok. 772-334.
Építőanyagok, sóder, 
homok, sitt elszállítá
sa, földmunka, trágya 
beszerzéssel. 42-02-12.

AÓfcTQZTÉT
SZÁ1U.ÍT
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Reluxakészltés olcsón 
garanciával, több szín
ben. Telefon: 315*016r
Parkettacsiszolást, vilá
gos lakkozást, PVC-, 

szőnyegpadló-ragasz
tást, bútormozgatással, 
garanciával vállalok, 
865-915, Iványi.
10% kedvezményt Fes
tés, mázolás, tapétázási 
bútormozgatás, főliata- 
karás, csiszolás, lakko
zás azonnalra és elő
jegyzésre. 211-398, — 
Tem« 1.

Antennaszerelés, javí
tás, árengedménnyel, 
2% év garanciával. 
251-139, 281-115, 364 
013.
Tervezés! Társasházak, 

aládi házak, hétvégi 
házak, tetőtérbeépíté
sek tervezését vállaljí 
építészmérnök. T.: 582- 
410.
Tatarozást, színezést 
mindennemű kőműves
munkát vállalok rövid 
befejezési határidővel, 
közületeknek Is. 
András kőműves kis
iparos. 1183 Bp., Nép
fürdő u, 9.
Dugulások megszűnte- 
tése, lefolyóvezetékek 
tisztítása falbontás 
nélkül. Telefonüzenet: 
699-619.
Forgalmas helyen 
VI., VII. kerületben 
üzletet' vennék, vagy 
bérelnék. »Divatáru 
135411« Jeligére a Fel- 
szabadulás téri hirde
tőbe.
Otthon végezhető, kéz
ügyességet Igénylő 
munkát vállalnék, 
munkaidőn kívül, kis
iparosnak, kötést, vart 
rást Is. 460-249, esti 
órákban.
Nagy gyakorlattal, 
szakképzett női szabói 
Ipari géppel folyama! 
tos szériamunkát ke
res. »Nadrág 125469« 
Jeligére a Felszabadu
lás téri hirdetőbe.
Telefonügyeidet válla- 
lók: 111-695.
10/120-as, 4 színvál
tós, új, motorizált 
Diamant kötőgép 
adó, vagy Jó állapot 
ban levő 5-ös gépre 
cserélném. Tel.: 17- 
20 óráig, 672-584.

FÉRJET KERES
Peat környékén élő öz
vegyasszony társat, 
élettársat keres 55—60 
éves férfi személyében 
»ösz N. 4937« jeligé
re a kiadóba.

Érzelemcentrikus, 39 
éves, 161 cm magas, 
59 kg, jó  alakú, tem
peramentumos, érettsé
gizett, elvált asszony 
vagyok. Derűs termé
szetű, kertészkedést, 
utazást kedvelő jó ba
rátot keresek, aki ké
sőbb házastársam len- 

»Természetlmádó 
N. 4936« jeligére á  
kiadóba.
-Kívánság« Országos 

Leveles, — Társkereső 
Szolgálat. Korrekt, 
diszkrét. Tájékozta
tónk postafordultával. 
1601 Pf. 82. 839-737, 
14—19 óráig._________
56 éves, egyedül élő 
özvegyasszony megis
merkedne 56-tól 66 
évesig özvegy férfival, 
házasság céljából. — 
Rossz egyedül N. 

4940« jeligére a ki
adóba.
Keresem azt a, rende
zett körülmények kö
zölt élő, igen jó meg
jelenésű, magas, kor
rekt, művelt, függet
len, 67—74 év körüli 
férfit, aki szívesen 
lenne igaz társa, jó ba
rátja, férje egy önma
gára is Igényes, szőke 
asszonynak, aki még 
az élet napos oldalán 
szeretné a hátralevő 
éveket eltölteni megér
tésben, szeretetben. — 
Minden kulturált szó
rakozást, utazást, ze
nét, színházat szere
tem és ehhez átlagon 
felüli jövedelmem* 
megvan, de egy hűsé
ges, megértő, becsüle
tes társ hiányzik. Bu
dapestiek előnyben. 
Telefonszámot megkö
szönöm. »Fehér holló 
N. 4941« jeligére a 
kiadóba.
logos- igényekkel keres 
lehetőleg özvegy, sza
bad foglalkozású, dip
lomás házastársat ma- 
gas/negyvenes özvegy
asszony. »Értelem, ér
zelem B. 3260« jeligé
re a Magyar Média, 
Balzac u. 12. címre.
Csinos, 37 éves, érett- 
ségizett, elvált nő ke
resi házastársát szintén 
gyermektelen, még 
gyermeket akaró, érett
ségizett, 40 éves, 180 
cm feletti férfi szemé
lyében. »Családcentri
kus B. 3069« jeligére 
a Magyar Média, Bal
zac u. 12. címre.

FELESÉGEI KERES
59 éves műszerész meg
ismerkedne utazást 
kedvelő csinos nővel 
48—54 évesig, házas
ság céljából. Fényké
pet, telefonszámot ké
rek. »Talán Te B. 
3178« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac u.
12. címre.____________
Megfelelő társaság hiá-
nyában házasság cél
jából csinos, jó alakú 
nők fényképes levelét 
várja 30 éves korig, 
fekete hajú, jól szi
tuált, 178 cm magas 
férfi rendezett anya
giákkal. Fényképes le
vélre mindenképpen 
válaszolok. »Mindent 
szeretek, ami szép és 
Jó az életben B. 3263«. 
jeligére a Magyar Mé
dia, Balzac u. 12. 
címre.
61 éves, 174 cm ma
gas, idegalapon kény
szermozgásban szenve
dő, független, 2 szo
bás, budai, kertes, fő
bérleti lakással rendel
kező férfi megismer
kedne független, lakás
sal nem rendelkező 
hölggyel, 55 éves ko
rig, akinek segítségére 
számíthat. Kölcsönös 
szimpátia esetén há
zasság céljából. »Re
mény N. 4916« jeligére 
a kiadóba.
25 éves, 164 cm ma
gas, érettségizett, kissé 
beszédhibás fiatalem
ber, társaság hiányá
ban ezúton keresi, — 
korban hozzáilő, vidám 
alaptermészetü, család
centrikus, szolid lány 
ismeretségét házasság 
céljából. Fényképes, 
bemutatkozó levelek 
előnyben. »Együtt, egy
másért N. 4907« jel
igére a kiadóba.
Kiegyensúlyozott, bé
kés életvitelhez keres 
karakteres, nyugdíjas, 
értelmiségi fé rfi. la
kással házasság céljá
ból 58—63 éves, csi
nos, jó életkörülmé
nyekkel rendelkező, 
15(K—162 cm magas. 
Intelligens, teljesen 
független asszonyt. -— 
»Talizmán . N. 4902« 
jeligére a kiadóba.
Budapesti lakással, ba- 
latonl víkendházzal 
Rendelkező, egyedül 
élő, jól szituált, férfi, 
azonos nívón élő, le
hetőleg diplomás filig
rán feleséget keres 50 
éves korig. Fényképes 
leveleket kérek. .»Te 
meg én V. 64« jeligé
re a kiadóba.


