
HALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatom, hogy fe

leségem, dr. Hencsey Klára főorvos, má
jus 6-án, türelemmel viselt betegsége 
után, elhunyt. Búcsúztatását és hamvai
nak szétszórását május 23-án délután 14 
órakor tartjuk a Rákoskeresztúri új köz
temető 53-as parcellájában. Gyászolják: 
férje, édesanyja, lánya, veje, unokái, 
rokonai és mindazok, akik ismerték és 
szerették. Táviratcím: Varga Géza Sán
dor, Budapest, Bogdánffy Ödön u. 4 b. 
1117.

A gyászoló család és a Fémmunkás 
Vállalat angyalföldi gyára mély megren
düléssel tudatja mindazokkal, akik' is
merték és szerették, hogy Schrey György 
szb-titkár (a vállalat volt KISZ-bizottsági 
titkára) május 10-én, hosszan tartó be
tegség után, 50 éves korában, elhunyt. 
A Fémmunkás Vállalat és a Fémmunkás 
Vállalat angyalföldi gyára saját halott
jának tekinti. Hamvasztás utáni búcsúz
tatása május 29-én 13 órakor lesz az Új 
köztemető ravatalozójában. Búcsúztatja 
családja, munkatársai, ’elvtársai, bará
tai.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Rácz 
Ilona gyémántdiplomás zenetanár, szak- 
felügyelő, az MTA népzenekutató cso
portjának, majd a Zenetudományi Inté
zetnek ny. tudományos munkatársa május 
6-án elhunyt. Drága halottunk földi ma
radványait május 23-án 15 órakor he
lyezzük örök nyugalomra a Rákoskereszt
úri új köztemetőben. Zsuffa Zoltánné 
Rácz Erzsébet, unokahúga és a család.

A Kőbányai Sörgyár vezetősége és a 
gyászoló család tudatja mindazokkal, 
akik szerették és tisztelték, hogy Kállay 
László nyugalmazott kirendeltségvezető 
hosszantartó, súlyos betegség után, éle
tének 66. évében, 1985. május 9-én, el
hunyt. Az elhunytat a vállalat saját ha
lottjának tekinti. Hamvasztás utáni bú
csúztatása és urnaelhelyezése f. hó 24- 
én 15 órakor lesz a Rákoskeresztúri új 
köztemetőben.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetét 

mindazoknak, akik Várnai Béláné teme
tésén részt vettek, vagy egyéb módon 
fejezték ki részvétüket, s ezzel mély fáj
dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Várnai 
Béla és családja.

A SZOT Területi Szer
vezet és a Postás üdülő, 
Boglárlelle, éves foglal
koztatást női dolgozók
nak: szobaaszony, kony
hai dolgozó, felszolgáló, 
nyári idényre, diákoknak 
egy hónapra: konyhai
dolgozó, felszolgáló mun
kakörökben. Bérezést 
megegyezés szerint, mun
kásszállást, kedvezmé
nyes étkezést biztosí
tunk. Jelentkezni lehet: 
munkaügyi csoport, Bog
lárlelle, Templom u. 2. 
Telefon: 13-16 vagy:
Boglárlelle. Szt. István 
u. 54. Postás Üdülő ve
zetője. Telefon: 640.

Felveteire keresünk ál
landó budapesti és du
nántúli munkahelyeinkre 
ács-állványozó, szerke
zeti lakatos és hegesztő 
szakmunkásokat, vala
mint segédmunkásokat. 
Vidékiek részére mun
kásszállás van. Dolgozó
ink részére ingyenes, 
hozzátartozóik részére 
mérsékelt árú vasúti je
gyet biztosítunk, kül- és 
belföldre. Jelentkezés 
személyesen vagy levél 
útján a MÁV Hídépítési 
Főnökség munkaügyi cso
portjánál. Budapest
XIV., Mexikói út 71. 
1142.

A Barcs Városi Tanács 
V. B. hatósági osztálya 
pályázatot hirdet keres- 
kedelmszervezői főelőadói 
munkakör betöltésére. Je
lentkezhetnek közgazda- 
sági egyetemen, illetve 
kereskedelmi és vendég
látóipari főiskola keres
kedelmi szakán végzett 
szakemberek. Lakás meg
oldása lehetséges. Je
lentkezés: írásban vagy
személyesen, az osztály- 
vezetőnél, Barcs, Bajcsy- 
Zsilinszky u. 46. 7571.

Az AZÜR Kereskedelmi 
Vállalat felvesz festő, 
lakatos, asztalos, vízve
zeték-szerelő szakmunká
sokat. Jelentkezés: kar
bantartónál a 175-878 te
lefonon vagy személye
sen, Bp. IX., Ráday u. 
29. szám.

AZÜR Kereskedelmi Vál
lalat felvételt hirdet gép
könyvelői munkakör be
töltésére. Jelentkezés: te
lefonon 175-787 hívószá
mon vagy személyesen a 
könyvelésen. Budapest 
IX., Szamuely u. 22. I. 
emelet.

Kiskunhalas
városi 
Tanács V. 
FELVESZ

B.

gyámügyi ügyintézőt, 
szervezési és jogi előadót, 

szövetkezetek állami 
törvényességi felügye
letének végzésére 

jogi vagy államigazgatási 
főiskolai végzettségű 
dolgozót,

árellenőrzési 
álláshelyre 

szakirányú felsőfokú 
képesítésűeket vagy 
árszakértői oklevelet 
szerzetteket,

adóügyi előadói 
álláshelyre 

középiskolát végzett 
dolgozót.

Bérezés a 11/1983. 
ÁBMH számú rendel
kezés szerint. 
Lakásvásárlási lehe
tőséget személyes 
megegyezés esetén 
biztosítunk. 
Jelentkezni lehet 
részletes önéletrajz 
csatolásával a sze 
mélyzeti vezetőnél.

Cím:
Kiskunhalas, 
Hősök tere 1. 
6400.

Az apostagi Dunamenti 
Mgtsz (Bács-Kiskun me
gye) pályázatot hirdet 

cipőfelsőrész-készítő 
üzemvezetői munkakör 
betöltésére. A pályázat 
elnyerésének feltétele: 
szakirányú végzettség, 
legalább 3 éves vezetői 
gyakorlat. Fizetés meg 
egyezés szerint, szükség 
esetén szolgálati lakást 
biztosítunk. Jelentkezés 
a szövetkezet elnökénél

A Győri Megyei Városi Tanács Piacok és 
Vásárcsarnokok igazgatósága közli, hogy

a győri élelmiszer- 
és virágnagypiac
május 21-től minden kedden és pénteken

hajnali 4  órától 
reggel 9 óráig tart nyitva.
Eladóként várja a zöldséget, gyümölcsöt, virágot termelő 
vállalatokat, szövetkezeteket, állami gazdaságokat, 
szakcsoportokat, őstermelőket. Vevőként várja 
a magánkereskedőket, a szerződéses üzletek, 
a vendéglátóipari egységek, szállodák, panziók, 
üzemi és közintézményi konyhák üzemeltetőit, 
a nagy tételben vásárló lakosokat.

A nagypiac helye: Győr, Pápai úti állatvásártér 
(a 83-as főközlekedési út mellett).

Sony HiFi-torony vám
kezelten igényesnek el
adó . Te 1 ef o n 7^73-028 
Nikon F—3 áron alul 
eladó. Pécs, 20-488, Var

BMW R—69-hez új. 
szóló hajtómű, lunak 
motorblokk és Ural al 
katrészek eladók. Érdek 
lődni lehet hétfőtől pén 
tekig 17 óra után. Dr. 
Kiss Pál, Cegléd, Kos 
suth F. u. 52.
Latvija lakóautó 9 fő 
vagy egy tonna, szép 
berendezéssel, 80 lit. hű
tőszekrénnyel eladó. — 
Nagykőrös, Gát u. 4. 
IV. em. 42. Tel.: 81-20. 
Eladó 1,3 S Opel kadett 
automata, 3 és fél éves. 
Érdeklődni tel.: Cegléd, 
(20H0-254. _____
Lada 1200 első kézből 
ZN-es rendszámú, vizs 
gázva, eladó. Szent Ist 
ván körút 15. 1. 12. Uitz 
Ferenc, 314-012. Ugyan
itt lengyel lakókocsi el 
adó.
4 éves Dacia eladó. Ér 
deklődni: napközben a
170-630-as telefonon, es
ténként: XII., Tamási
Áron u. 54/a., Beszteri 
Katamarán angol gyárt 
mányú, égszínkék vitor
lákkal eladó. Telefon: 
260-081.
Felújított állapotú finn 
dingi vitorlás eladó. 50 
—60 LE-s csónakmotor 
cseréje is érdekel, meg 
egyezéssel. Újkígyós, Pe 
tőfi u. 8/1.
BMW—316, négyajtós
piros, féléves, 5 ezer 
km-rel eladó. Érdeklőd 
ni: a (66)-22-l 15-ös tele 
fonon, reggel 9 óráig.
190 E Mercedes, extrák
kal, igényesnek eladó, 
átírható, vámkezelt. Ér
deklődni: 18 óra után,
250-754.
Eladó felújított, príma, 
452-es kockafülkés bille
nőplatós, friss műszakis 
Csepel tehergépkocsi, va
lamint 21 éves, üzemké
pes, 1985. november 12- 
ig műszakis Opel Rekord 
személygépkocsi sürgősen. 
Szikora Tibor, Kiskun- 
majsa, Marispuszta 113
BMW—318, sötétkék, 
kétéves, vámkezelten, át- 
írhatóan eladó. Telefon: 
156-648.
Hosszú platós IFA, pót
kocsival, billenős IFA 
pótkocsival eladó. Jávor 
Károly, Keserűtelek, Ke
serű J. u. 27. 6337.

Olcsó 
m átraalji
lign it
azonnal
kapható.
Gépkocsival
Gyöngyös-Visontáról
elszállítható.
Nagyobb távolságra 
vasúti szállítás.
Részletes felvilágosítás 
és megrendelés 
a Tüzép-telepeken.

Az Alumíniumszerkezetek 
Gyára
pályázatot hirdet

gazdasági
osztályvezetői
munkakör betöltésére.

Pályázati feltétel: 
közgazdaságtudományi egyetemi 
végzettség, tervezésben, 
elemzésben szerzett, 
legalább 5 éves szakmai 
és több mint 3 évi vezetői gyakorlat, 
erkölcsi feddhetetlenség.
A pályázathoz csatolni kell 
a pályázó eddigi 
szakmai tevékenységét 
és részletesen ismertető önéletrajzát. 
A pályázatot Írásban kell 
benyújtani a vállalat címére: 
Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u. 162. Pf.: 37.

A Paksi A tom erőm ű Vállalat
villamos üzemviteli munkakörbe, villamosipari 
technikumot végzett

elektrikusoka t  
vesz fel.

Váltóműszakos munkarend.
Havi bérezés a besorolási rendelet szerint 
j- munkahelyi pótlék -(- váltóműszakos pótlék 

-f- rendszeres prémium.
A munkásszállítást 50 km-es körzeten belül 
megoldjuk.
Szükség esetén munkásszállásról, 
megegyezés esetén lakásról gondoskodunk.

Jelentkezés személyesen vagy levélben, 
részletes, a szakmai tevékenységre is kiterjedő 
önéletrajzzal, az üzemgazdasági főosztály 
terv- és munkaügyi osztályán.

Gépjármű-alkatrészek
felújítása, féktárcsák, 
fékdobok szabályozása, 
fékbetétek ragasztása, il
lesztése. hengerfejek ja 
vitása Végh Árpád oki 
technikus műszeripari 
üzemében. Budapest,
Szamuely u. 50. 1095.
374-056.
Mercedes 240-es dízel 
TR frsz. és VW Golf 
dízel KL frsz. eladó. Ér
deklődni lehet egész 
nap: 854-991-es telefo
non.
Peugeot 504, 1974-es. jó 
állapotban eladó. Tele
fon: Gyöngyös, 13-638.
Levélcím: Balázs Péter, 
Gyöngyös, Április 4. u. 
17. szám.
4 éves Trabant kombi 
35 000 km-rel 68 000 Ft
ért eladó. Tel.: 366-097.
Ford Sierra GL—1600, 
2 éves, 5000 km-t fu
tott. vámkezelt, átírható, 
eladó. Érdeklődni: 06-36- 
17-748. az esti órákban.
0 km-es új ARO, tere
pes. platós, eladó. Nagy 
Varga. Jászberény, Ró
zsa út 33.
Renault 12 TL kombi, 
automata váltós. 7 éves, 
2 éves vizsgával, jó ál
lapotban, reális áron el
adó vagy kis teherautó
ra cserélem. Bp., Túra 
utca 52. 1172.

10/120-as kötőgép és egy 
Naumann új varrógép 
reális áron eladó. Bp. 
Túra u. 52. 1172.
Faipari gépek eladóik: 
szalagfűrészgépek. 300-
a-sfoó* 700-asig minden 
méretben. abrich terek 
kombinált gépek maró
gép. körfűrésztgjép __ és 

szalagf űrés z- kö szőrű 
automata. faeszterga, 
fúrószupport. gyalM ten
gely. körfűrésztengely, 
lapforrasztó. hajtogató 
gya1uké6. Vétel is. — 
Sz.-né, Horetzky J. mű
szaki kereskedő, Bp. IV. 
Újpest, Templom u. 4. 
1041. Nyitva: 10-től 14 
ó rá i g. szómba t on zárv a .

Vizes házak, nedves 
épületek utóü-ajgos szige
telése gyorsan. olcsón, 
garanciával. Tel.: 134-
975. Bodonkos Károly. 
Bp.. Fazeka* u. 8. 1027.

Üzemképes mészoltó gé
pet keresek, ármegjelölés
sel. Hegedűs, Dávod, 
Ady Endre u. 28. 6524.

órláskrlzantéin-újdon-
ságok. V á 1 aszbél regért
árjegyzéket küld Tőké* 
kertészet, Salgótarján 
MGvéyztclep.___________
Vidéki vállalat részére 
ügyvitel, iroda céljára 
bérleti szerződéssel kiad
nám 2 szobás, összkom
fortos, telefonos budai 
(lágymányosi) lakásom, 
megbeszélés szerint. Te
lefon: 865-481.
Cipzárjavítás, kabát, 
nadrág, táska, bőrönd 
cipzárjának kicserélése. 
Alsó erdősor 18. Az Ott
hon Áruháznál.
Billenő cgarázsajtók. lép
csők, old'óerácsok. Épület - 
lakatos-munkák. Kiing
Sándor. Bp X.. Pe«ti 
Gábor u. 43. 840-597.
Szentmártoni kennelből 
jagdterrier kölykök el
adók, HPS, CAC és ki
váló vadász szülőktől. 
Május 15-től elvihetők. 
Dr. Somogy vári, Keme- 
nesszentmárton 9521 (Vas 
megye). _____
Nyugat-európai, augusz
tusi, 3 hetes autósútra 2 
társat keresünk. Jogosít
vány és franci anyel v-tu- 
dás előny. Leveleket: 
..Kemping 101 217” jel
igére a kecskeméti Ma
gyar Hirdetőbe kérek.

Kisipari több szárnyas 
mozgathatós zsalus ajtók, 
ablakok, tölgy bejárati 
ajtók, belső ajtók, csem
pe. mettlachi és minden
nemű építőanyag házhoz 
szállítással is. III., Bécsi 
út 176/b. MÁVAUT- 
megállóban. Tel.: 686-
141.
Iparvágány építésére 
nyilvános versenytárgya
lást hirdet a Ceglédi Ál
lami Tangazdaság. Ér
deklődni lehet a fejlesz
tési osztályon. Telefon: 
(20)-l 1-277, telex: 224-
830.

Tatán 2 szobás, erkélyes 
OTP-öröklakás. hőtárolós 
kályhákkal. kp. plusz 
OTP-átvállalással. au
gusztusi költözéssel el
adó. Érdeklődni: Majlin- 
ger, Tata. Kazincbarci-
kai u. 2/B. 1. 1.______
Budapesttől 5 km-re öt
szobás ház. felújítás 
előtt, eladó 468 négy
szögöl kerttel, garázzsal. 
Megtekinthető Vecsés, 
Sándor u. 42. alatt szer
dán és csütörtökön.

Balatonalmádiban, a Ró
zsa Társasüdülőben víz
közeiben kétszobás lakás 
eladó. 295-145.
Eladó vagy 1-2 szobás, 
kis méretű szövetkezeti 
lakásra cserélhető Buda
pesten vagy Dunakeszin 

Felsőgöd, Ezerjó u. 20. 
szám alatti 300 négy
szögöles közműves telek, 
alappal és építőanyaggal. 
Érdeklődni a helyszínen, 
vasárnap. Tel.: 645-738.

Cegléd, Marx Károly u. 
2—4. sz. lakás eladó. 
..Készpénz 74 579” jel
igére kérek ajáolatoka-t 
a bajai hirdetőbe.

ALBÉRLET
Budai külön bejáratú 
szoba kiadó júliustól 
nem dohányzó egyetemis
ta lánynak. 158-858.

Hajdúszoboszlói társas
üdülőben levő két szoba, 
gázfűtéses, telefonos
nyaraló eladó. Irányár: 
900 000 Ft. Ugyanott 3 
szintes, gázfűtéses, szin 
tenként fürdőszoba, kony 
ha, kertes nyaraló el
adó. lói hasznosítható 
Balatoni, budapesti ossz 
közműves ingatlant, dí 
zel gépkocsit beszámí
tok. Tóth-Péli József 
Bp.. Vízakna u. 11/a 
1148. este vagy 297-440 
(60-73-as mell.)._____
Haromszobás, szuterénos, 
összközműves, kétgará- 
zsos luxusingatlan, kert
részei, társasvillában el
adó. Érdliget, Kutyavári 
út 12. Telefon: 26-45
374.
Városközpontban 51 nm-
es, egy plusz két félszo
bás. gázfűtéses, teher
mentes öröklakás 550 000 
Ft kp.-ért eladó. Gödöl
lő, János u. 11/B. II. 
em. 8. 2100, Lengyel La 
jós-_____ _____ ___
Gyönkön 4 szobás, kom 
fortos családi ház. 1395 
nm-es telekkel eladó. — 
Érdeklődni lehet: Gyönk, 
Táncsics u. 416. szám 
alatt. ______

Kiskunlacházán (Buda
pesttől 30 km-re) levő 3 
szobás, komfortos, rész
ben alápincézett, hagyo
mányos építésű családi 
házamat, melléképülettel, 
gyümölcsössel, 536 n.-
öles megosztható telken 
eladnám vagy elcserél
ném budapesti bérlakás
ra vagy ingatlanra, meg
egyezéssel. Érdeklődni le
het: Kiskunlacháza. Szé
chenyi út 3. vagy Buda
pesten. telefonon: 470-201.______________
Budapest mellett. Gyá- 
Ion építési telek eladó. 
Cím: Tari Árpád. Bu
dapest, Kassák u. 87 
1134. Telefon: 203-124
este.

121 n.-öl, 56 nm-es. 
összkomfortos. központi 
fűtéses. kőből épült nya
raló igényesnek eladó. 
Cím: Göd, Bodza utca
5. A 2-es úton a 25-ös 
kilométerkőnél. Megte
kinthető: szombat és va
sárnap;_______________
200 n.-öles, szőlős, gyü
mölcsös, bekerített telek, 
víkendházzal Orbottyán 
belterületén eladó. Ér
deklődni lehet: a 406-
168-as telefonszámon.

Családi ház eladó Bu
dán új kétszintes, galé
riás, bővíthető két für
dőszobás, központi fűté
ses. 180 nm-es, 310 n.- 
öles gyümölcsösön, gáz, 
ipari áram. 25 nm fűtött 
garázs. Vidékieknek i: 
megoldható a vétel, kö 
zeli tanyát beszámítok. 
Cím: Szőke. Bp.. Arany 
J. út 108/B. 1221.
Csömörön (Budapest
központjától 15 km-re) 
250 négyszögöles építési 
telek (víz, villany meg
oldható) eladó. Érdek
lődni lehet: Csömörön, a 
Szabadság úti Zöldfa 
vendéglőben.________
Eladó Pécel központjá 
bán, kék busz vonalán 
60 nm-es. kétszobás, gáz
fűtéses szövetkezeti la
kás. Kp. plusz OTP. — 
Mikola Rezső. Pécel, 
Gagarin tér 9. II. 4 
Este: 206-535. _______
Díjazott, egyedi, kétszin
tes. 140 nm-es, 2 szobás 
3 félszobás, összkomfor
tos, gázfűtéses családi 
ház, garázzsal, 260 n. 
öles telken eladó. Mo- 
nor, Garam u. 1. (Egész- 
ségház mögött.)______

Balutonlellc központjá
ban. a vízparttól 800 m- 
re ház, 980 n.öles telken, 
megosztva is eladó, iker
ház építhető. Érdeklőd
ni: 638-635, Fallier la
kás, du. 5 után. ____
Eladó azonnal beköltöz
hető. Eger és Szilvásvá
rad között. Mánosbél 
községben levő kertes 
családi ház, 1256 nm-es 
telekkel, melléképülettel. 
Víz. villany bevezetve. 
Közlekedés minden irány
ban megfelelő. Irányár: 
450 000 Ft. Érdeklődni 
lehet levélben vagy hét 
végén, személyesen: Bar- 
ta Károly. Egerbocs. Al
kotmány u. 60.
Ráckevén eladó új csa
ládi ház (nagy családok
nak is), 200 nm-es lakó
térrel. 400 n.-öles kert
tel. állattartásra is alkal
mas. Ráckeve. Haladás 
u. 26. Tel.: (26)-85-019.

Horgászok, figyelem! El
adó Tiszaderzsen, az Ár
pád utca 6. sz. alatti 2 
szoba, konyhás. ház, mel
léképülettel, 1752 nm-es 
telekkel, azonnali beköl
tözésre. Felvilágosítás 
beszerezhető az Árpád u 
2. sz. alatt.
Hajdúszoboszlón (Damja 
nich u. 3. H. ép.) faház 
nyaraló eladó. 2 szoba, 
hall, mellékhelyiséggel, 
közvetlenül fürdő mel
lett. Érdeklődni: Czakó
István. Békés, Kossuth 
utca 12.
Szeged melletti faluban, 
300 négyszögöles telken 
gazdálkodásra alkalmas 
lakóház eladó. ..Meg
egyezünk 88 395” jeligé
re a békéscsabai hirde
tőbe.
Balatonkenesén ifcmfortos 
hétvégi faház eladó, 300 
n.-öles telken. Víz. vil
lany van. ..Panoráma 
1 17 599” jeligére a Fel- 
szabadulás téri hirdető
be.

Sződligeten 250 n.-öles 
telek, építési anyaggal 
eladó. Fizetéskönnyítés 
lehetséges. Tel.: 672-852 
vagy 18 óra után a 839- 
651 -es számon is.
Pécs. Mihály u. 4. sz. 
alatti 2 szoba, komfor
tos (gáz van) családi 
ház. szuterénnal. garázs- 
zsal, sürgősen eladó. Ér
deklődni lehet a fenti 
címen, egész nap, illet
ve Kecskemét, Juhar u. 
13. I. em. 5.. Nemes.
Balatonkenese üdülőtele
pen 90 n.-öles telekkel, 
két csalódnak is megfe
lelő kis nyaraló eladó. 
A víztől 50 méterre. — 
Tel.: 477-623. 18-tól 20 
óráig.______
Kispesten 3 szobás, 
komfortos, kertes csalá
di ház eladó. Telefon: 
316-628. ___
Éladó Csongrádon két 
szoba, összkomfortos
öröklakás, 350 ezer Ft 
készpénz plusz OTP. Ér
deklődni: Csongrád. Or
gona u. 8. 1/4., Pupp
Sándor. _____
Budán eladó, a Feneket
len-tó közelében, 70 nm- 
es, kettő szoba, hallos, 
erkélyes, III. emeleti, 
távfűtéses, liftes, teher
mentes öröklakás kész
pénzért. 20 ezer Ft/nm.

..Nem lakótelepi 
120 120” jeligére a Fel- 
szabadulás téri hirdető
be.
Zártkerti övezetben, 
nagyegyházán 207 n.-öl 
sürgősen eladó. Víz. vil
lany, kamra van. Érdek
lődni: 401-657. este.
Lepsényben 800 n.-öles 
szőlő és gyümölcsös, fa
házzal. pincével, felsze
reléssel eladó. Érdeklőd
ni: Bp. XX., Mátyás u. 
12. 1204.

KÖZLEMÉNYEK
É rem g y ü jtő k ! A M agyar E rem gyü j- 

tők  E g y esü le tének  titk á rsá g a  közli, 
hegy  a m ájus 13-i. szom bati, a m áju s 
21—i, keddi és a  jú n iu s  l-i. szom bati 
összejövetel — a SOTE m ás célú  igény- 
bevétele  m ia tt — elm arad .

A utós tu ris tá k , figyelem ! L engy e lo r
szági u tazáshoz ü zem anyag jegye t az 
ORBIS Lengyel U tazási Iroda  á ru sít, 
benzin  12.50 Ft liter, gázolaj 8 F t lite r 
á rb an . C ím : B udapest V., V ö rösm arty  
léje 6., te l .:  170-532. te lex : 22-4033.

Szám ítógépek  k iá llítá sá ra  h ív ju k  a 
p rog ram o zó k a t. a szám ítá stech n ik a i 
sz ak em b erek e t! A L ánch íd  pesti h íd fő 
jén é l k ik ö tö tt D isco -hajón  ta r t ja  idei 
b e m u ta tó já t és k iá llítá sá t a Com m o- 
d o re-cég  és m agyaro rszág i p a r tn e re  a 
NOVOTRADE Rt. a BNV ideje a la tt, m á 
ju s  22. és 30. között. N y itva  ta r tá s :  10— 
19 óráig.

A K rea tív  M ozgás Stúdió  jú liu s  15. és 
27. közö tt idén is m egszervezi a II. b u 
d ap esti n y á ri tán c tan fo ly am o t. Jazzb a- 
íe tt: B ruce T ay lo r (New Y ork), lim ón- 
tá n c : A nne D rey fus (Párizs), k o n ta k t
tá n c : Szkipe (Párizs), m odern  tá n c :
B erger G yula. K ezdő és h a lad ó  c so p o r
tok. In fo rm áció : X III., C sanády  u. 19. 
T elefon : 494-393, 7.39—15.

A T u dom ányos M inősítő B izottság 
közli, hogy R afael A lvarez G il: ,,A ttr i
bú tum  n y e lv tan o k  és p á rh u zam o s vég- 
re h a jtá sú  n y e lv ek ” c. k an d id á tu s i é r 
tek ezésén ek  ny ilv án o s v itá ja  m áju s 20- 
án  de. 10 ó ra k o r  lesz az A k ad ém ia  k é 
p es term ében  (Bp. V.. R oosevelt té r  9.) 
N ovák G usz táv n é : ..A fo gyasztási cikk  
kereskedelem  helyzete , to v áb b fe jlesz té 
sének  szükségessége  és fe lté te le i” c. 
k a n d id á tu s i é r tek ezésén ek  ny ilvános 
v itá ja  m á ju s  21-én de. 10 ó ra k o r lesz 
az A kadém ia n ag y te rm éb en  (Bp. V., 
R oosevelt té r  9.) —, V alki L ászló : ,,A 
nem zetközi jog  tá rsa d a lm i te rm é sz e te ” 
c. dok to ri é r tek ezésén ek  ny ilvános v itá 
ja  m áju s 2 l-én  de. 10 ó ra k o r lesz az 
A kadém ia fe lo lvasó term ében  (Bp. V., 
R oosevelt té r  9.) —, F rigyesi F e ren c :
..Üzem - és m u nkaszervezési fe lad a to k  
és n éh án y  m egoldási m ód a k e rté sze t
b en ” c. k a n d id á tu s i é r tek ezésén ek  ny il
vános v itá ja  m á ju s  21-én  de. 10 ó ra k o r  
lesz az A kadém ia  k ép es te rm éb e n  (Bp. 
V.. R oosevelt té r  9.) —, Szirm ai V ik
tó r ia : ..Az új v á ro so k a t fe jlesz tő  t e r 
vezői s tra té g iá k  tá rsad a lo m  és életm ód 
a lak ító  tö rek v ése” c. k a n d id á tu s i é r te 
kezésének. n y ilvános v itá ja  m áju s 21-en 
du. 14 ó rak o r lesz az A kadém ia  n ag y 
te rm éb en  (Bp. V., R oosevelt té r  9.).

Az a láb b i fe lira tú  bélyegző elveszett 
— 1985. m áju s 13-tól é rv én y te len . Nog- 
rá d  m egyei T an ács ..M adzsar József” 
K órház—R endelő in tézet. S algó tarján . 
A llóeszközgazdálkodás, m űszak i e llá tás  
osz tály .

A Velencei-tónál 180 n.-
öles építési telek eladó. 
Cím: Wagner. Gárdony, 
Thököly u. 10.
Pestlőrinc, Bókay u. 28. 
sz. alatti 3 szobás, ker
tes ház eladó. Érdeklőd
ni telefonon: 649-024, 18 
óra után.
Balatonfüred, Muskátli 
u. 22. szám alatti kör- 
panorámás építési telek, 
érvényes építési enge
déllyel sürgősen eladó. 
Érdeklődni reggel—este:
Bp. 855-773.______
Háromszintes összkom
fortos családi ház eladó. 
Ceglédbercel, Jókai u.
21. szám

(  ÜDÜLŐ
Szentendrén, Duna-part- 
hoz közeli víkendház 
igényesnek eladó. Érdek
lődni: Debrecen, 16-912- 
es telefonon, 8-tól 12 
óráig.

Balatonon 7 szobás (2 
fürdőszobás. 3 W. C.). 
központi fűtéses nyaraló 
(200 négyszögöles telek
kel) sürgősen eladó. Ér
deklődni lehet a 346- 
937-es telefonszámon reg
gel fél 9-ig vagy este 8 
óra után.

Vállalatok, intézmé
nyek, figyelem! Nyíregy
háza. Sóstófürdő üdülő
telepen központi fekvé
sű. vállalati szabadidő- 
központ, továbbképzési 
kabinet vagy vállalati 
üdülő építésére alkalmas 
telek eladó. Tájékozta
tás: 16-281 -es telefonon.
14—19 óráig.

TELEK )
Budapest mellett Gyálon 
94-es kék busz közeié 
ben. Majakovszkij utcá 
bán. egymás melletti 
építési telek eladó. Ér
deklődni: Bp.. Pestirore 
Dózsa Gy. 17. 1188. Te 
lefon: 280-695.

A C se p e l M űvek
Vas- é s  A c é lö n tö d e  
Vállalat m u n k á so k a t  
k e r e s  fe lv éte lre .
A m eg h ird e te tt m un kakö rö kb e  való b e tan u lásho z  
időt adunk.

A betan u lás e red m én yé tő l 
é s  a te lje s ítm én yek tő l függően, 
a k ö v e tk e ző  k e re se te k  érh etők  eh
kézi formázok -  két műszak, 
kereseti lehetőség:
havi 7000-10 000 Ft, 
gépi formázok — három műszak, 
kereseti lehetőség: 
havi 6000—9000 Ft, 
magkészítők -  három műszak, 
kereseti lehetőség: 
havi 5600-7500 Ft, 
daruvezetők — három műszak, 
kereseti lehetőség: 
havi 5500-8000 Ft, 
lakatosok, forgácsolók
-  három műszak, A törvényes munkaidő
kereseti lehetőség: az öntvénytisztítóknál heti 36 óra,
havi 5500-9500 Ft, a többi munkakörben heti 40 óra.
Lehetőség van a munkakörrel nem összefüggő tevékenység végzésére 
és vgmk-ban való munkavégzésére, így a havi többletjövedelem
-  a munkakörtől és a teljesítménytől függően — 3000-8000 Ft lehet.
A betanított munkásoknak és a segédmunkásoknak 
a vállalati szakmunkásképzés keretében elősegítjük 
a szakmunkásbizonyítvány megszerzését.
Tanfolyami képzés keretében képezünk daruvezetőket, 
villásvezetőket, hőkezelőket és hegesztőket.

M unkásszá llá s, k e d v e z m é n y e s  é tk e z é s i  leh e tő ség . 
G azdag ü d ü lési é s  sp o r to lá s i le h e tő sé g e k .

Je len tkezés : A C SM  Vas- és Acélöntöde  
m unkaerő-gazdálkodásán ,
B udapest XXI., Bajáki Ferenc u. 1. 1221  
(Csepel M ű vek  II. sz. kapu).

mintakészítők -  egy műszak, 
kereseti lehetőség:
havi 5000-8000 Ft, 
öntvénytisztítók — három műszak, 
kereseti lehetőség: 
havi 7500-12 000 Ft, 
öntödei betanított munkások 
-  három műszak, 
kereseti lehetőség: 
havi 5000-7500 Ft.
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