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KÖZLEMÉNYEK
— A ktív nyelvstúdió: angol, ném et,

spanyol, olasz tanfolyam ok szeptem 
ber 29-től. 1051. H arm incad u. 3. (Vö
rösm arty  térnél). T el.: 375-580, 108-110. 
Je len tkezés: 9—17 óráig. X

— 8. zenei 1970. Dózsa György ü t 
osztálytalálkozó! V árjuk : Alm ásd, Bog
dán, Bolla, B rezányi, cserm ák , Pabu, 
Gábos, Gubek, B ankó, Havas, Hor
váth , Juhász, K alm ár, K om pakter, 
M agyar!, Maros, Nagy, Pálya, Sas
vári, sta iüer, Szabó, Szabó, Sánta, T a
m ás, U gray, Várad!, Wessel, Zsiga és 
tanára ik a t. T alálkozás: 1966. október
3- á n , 19 óra a  suli előtt. S ta tler: 202-
304, G ábos: 223-474. X

— A Sportfogadási és Lottóigazga
tóság szeptem beri TV-lottó szelvényt 
bocsáto tt ki, m elynek szám sorsolását 
szeptem ber 16-án ta r tja . A tárgynyere
m énysorsolás két főnyerem énye egy 
DACIA 1310 és egy T raban t Lim. Spe
cial típusú  személygépkocsi, továbbá 
500 db  értékes nyerem ény. A szel
vények  beérkezési határideje  szeptem 
ber 13. szom bat, déli 12 ó ra . X

— Szives tá jékoztatásul közöljük,
bogy a  Keszthelyi Helikon K astély 
M úzeum ban 1986. szeptem ber 17. és 
26. között film forgatás m iatt a  láto
gatás szünetel. X

— Tenisztanfolyam ok ősszel-télen, 
X. 15-től fed e tt pályán! Tel.: 214-972. X

— AZ EURÓPAI NYELVEK STÚ
DIÓJA beszédcentrikus angol, német 
és franc ia  tanfolyam okat ind ít hét 
sz in te n : kezdőtől a  felsőfokú nyelv
vizsga-előkészítőig, felnőtteknek és kö
zépiskolásoknak. 6—10 fős csoportok.. 
H eti 2X2, ilL 1X4 60 perces órák, de., 
du. és este, szeptem bertől januárig. 
A tand íj tananyaggal együtt 3000 Ft. 
B eiratkozás és tudásszintűéi m érés: 
szept. 1-től 13-ig Hétköznap 16—18 órá
ig  a  VUL, Szentkirályi u. 1/B-ben (Rá
kóczi . - ú t sarok). Tel.: 156-114, 
658-917. X

— A Belvárosi Nyelviskola kiscsopor
tos angol, német, olasz, francia  és spa
nyol tanfolyam okat indít, kezdőtől a 
nyelvvizsga-előkészítő szintig. T an d íj: 
3000 F t egy félévre. Tananyagot biztosí
tunk . Beiratkozás és szintfelm érés: 
Szeptem ber l—19-ig, hétköznap 16 és 19 
óra között, V., Veres P ál né u. 26., II. 
13. 188-639. X

— USA-ban, Angliában tanu lt nyelv
ta n á r  80 órás angol nyelvtanfolyam o
k a t indít, heti 2X3 órában, délelőtt, 
délután, 1X4 órában szom bat délelőtt. 
Kezdőtől a  nyelvvizsgáig. 6—10 fős cso
portok. T andíj: 3000 Ft. Beiratkozás: 
H. K. Cs. 5—6 óráig. Bp. V., Bajcsy-Zs. 
48. n .  4. X

— A Józsefvárosi M űvelődési Ház
G yerm ekstúdiója felvételt h irdet 12—14 
éves korú gyerm ekek részére. A Stú
dió foglalkozásai angol nyelv, szám í
tástechnika, színpadi játék , m anuális 
foglalkozás, önism eret és mozgás. Je
lentkezés: 1986. szeptem ber 14—26 kö
zött, szem élyesen a Józsefvárosi 
K lubban (V ili., Somogyi Béla u. 13.) 
naponta 16—18 óráig, (telefon: 338-353, 
337-793). X

— Ism ét m agyar diszkó tánc-bajnok
ság! A bajnokság győztese rész t vesz 
a  londoni világbajnokságon. Részle
tes tudnivalók és jelentkezési lap a 
Pesti Műsor IX. 10-i, a  M agyar Ifjú
ság IX. 12-i és a Képes Sport IX. 
11-i szám ában. További inform ációk: 
D anubius Utazási Iroda, Budapest, V., 
M artinéin té r  8. Tel.: 173-652. X

— Modern tánc, jazzbalett, kondíció-
tánc tanfolyam okat ind ít reggeli, dél
u tán i és' esti órákban szeptem bertől a  
KREATÍV MOZGÁS STUDIO, ugyan
itt szerda délutánonként gyerm ekek 
részére képzőm űvészeti órák. XIII., 
Csanády u. 19. T .: 494-393. X

— LINGVARKUM (Lajos u. 1.) h é t
közi és szombati angol, ném et kezdő
tő l nyelvvizsga-előkészítőig. 60 óra 
1500,— Ft. Beiratkozás szept. 8—16, du.
4— 7. X

— Szedd M agad! Ne felejtse el téli—
alm a-szükségletét biztosítani a M unka- 
therápdás In tézet pomázd alm áskertjei
ből. A Kiskovácsi alm ások a  dobogókői 
m űút m ellett találhatók, a dolinád a l
m ások a  pomázd HÉV-állomástól a 
Rákóczi úton á t közelíthetők meg. Do
linában még körte  és szilva vásárlásra 
is van lehetőség. Az ú tirányokat táb
láik jelzik. Szeptem ber 9-től cca. októ
ber végéig várjuk  kedves vevőinket. 
A hét m indennapján 7 órától 16 óráig, 
vasárnap 12 óráig engedjük be vásár
ló inkat az alm áskertekbe. Jonatán , 
Starkdng, Golden, Húsvéti és Staym ared 
téli a lm afajtákat kínálunk. Induló á r :  
8,— Ft/kg. Az á r  a  piaci árak  alaku lá
sától függően m enetközben változhat. 
Almás ládát a pénztáraknál 20,— F t
é rt vásárolhat. Érdeklődni lehet a  06- 
26-25-022, 25-288 és 25-065 telefonszá
mon. X

— Szeptem bertől ú jra  FLÖRTISKO
LA! Je lentkezés: 176-641), 413-132. X

— BENKÓ D. B. KLUB szeptem 
b e r  17-én (szerdán) ú jra  indul, 16 órá
tól a  Kosztolányi Dezső Művelődési 
O tthonban — Bp. IX., Török Pál u. 3. 
— a  Kálvin té r i A ruház mögött. MIN
DEN SZERDÁN A BENKÓ D. B. JÁT
SZIK. ■

— Szabás-varrás, angol, ném et fel
nő tt és gyerm ek nyelvtanfolyam ok in 
dulnak a Dési H uber István  Művelő
dési Házban, Bp. IX., Toronyház u. 
17/b. — T e l.: 471-732. Je len tkezés:
szeptem ber 15-ig ( X

— Füst nélkül kellem esebb — ha ed
dig egyedül hiába küszködött, és a 
cigarettáról mégsem tudo tt lem onda
ni, jelentkezzen DOHÁNYZÁS ELLE
NI KLUBUNKBA. A három  hónapos 
kurzus díja 1400,— F t. Beiratkozás 
szeptem ber 16-án és 18-án 16—19 óra 
között az Aim áss y téri Szabadidő Köz
pontban. inform áció: Bors M ária 429- 
711. Első foglalkozás október 1-jén. X

— N yelvtanulás =  ÉLŐ NYELVEK
SZEMINÁRIUMA (alapítva: 1949), sa
já t tananyag, hanganyag, video, li
m itált létszám ú csoportok. Heti 1>X2 
óra 3 hónapra 600,— F t, heti 2X2 óra 
1200,— Ft, azaz kb. 23 Ft/óra. B eirat
kozás: Bp. V., F ejé r György u. 8. 
Szeptem ber 3—17-ig délután 3 és 7 óra 
között. T elefon: 356-154. M

— Az Angyalföldi József A ttila Mű
velődési K özpont <xm ., József A tti
la té r  4. — m egközelíthető a  4-es 
autóbusszal) Moholy-Nagy László Kép
ző- és iparm űvészeti S túdiója felvételt 
hirdet, rajz, festő, szobrász, kerám ia
iparm űvészet, fazekas, báb- és dísz
lettervező, bőrm űves, népi és tex til
szövő m űhelyeibe, valam int képzőmű
vészeti előkészítőre. Minden korosz
tály  jelentkezését várjuk . Beiratkozás: 
hétköznapokon 13—19 óráig, felvilágo
sítás 208-278. X

— H a ö n  m ár többször fogyókúrá
zott és m indig visszahízta a  keserve
sen  lefogyasztott kilókat, biztosan 
örülne egy olyan m ódszernek, am ely
nek  segítségével örökre elfelejtheti 
ilyen jellegű gondjait! Ezért a ján lja  
Önnek is az Angyalföldi József Atti
la Művelődési Központ (XIII., József 
Attila té r  4.) októbertől induló „HO
GYAN FOGYJUNK LE VÉGLEGE
SEN?” taníoflyasmát. Beiratkozás: hét
köznapokon 13—19 óráig. Felvilágosí
tás 208-278. X

— A nagy érdeklődésre Valló tekin
tettel, októberben ismét indul KAR-_ 
R1ER ISKOLA az Angyalföldi Jó
zsef Attila Művelődési Központban 
(XIII., József Attila tér 4.). Ha élet
vezetését sikeresebbé szeretné tenni, 
ha úgy érzi, hogy az eddigieknél még 
többre lenne képes, jelentkezzen ön  
is! Beiratkozás: hétköznapokon 13—19 
óráig. Felvilágosítás: 208-278. X

— Német nyelvből felvételt hirdet 
az International House Budapest, a 
londoni központú nyelviskola-hálózat 
első magyarországi tagja. Jelentkezés: 
szeptember lil—12-én 16—16 óra között 
az International House Budapest V., 
Cukor u. 4. szám alatti irodájában. X

— Szeptember 12-én, pénteken este 
órakor a SZABADIDŐ MAGAZIN

Klubjában Sándor György humoralista 
NÉZETELTÉRITÉS című estjét mutatja 
be. Petőfi Csarnok Bp. XIV., Város
liget, Zichy Mihály u. Telefon: 42-43- 
27. X

— Bad Boys Blue 1986. szeptember 13- 
án 17—20 óráig dedikál. Közönségtalál
kozóval. Lemezvásár. Videoclippek. X

— Hivatásos gépjárművezetőik, ügye
lem! Belkereskedelmi Szállítási válla
lat szerződéses üzemeltetésre, 1986. 
nov. 1.-től 1988. dec. 31-ig átad 5 t. 
teherbírású IFA típusú tehergépkocsi
kat. A tehergépkocsik egyenként ke
rülnek szerződéses üzemeltetésű ki
adásra. A pályázatokat 1986. okt. 3-ig 
kell írásban benyújtani a Boy Szál
lítási és Szolgáltató Leányvállalat cí
mére, V., Bajcsy-Zs. u. 20. A ver
senytárgyalás 1966. Okt. 13-án 14 óra
kor lesz a fenti címen. Tájékoztató 
adatokat, és bővebb felvilágosítást a 
Boy Vállalat, V., Bajcsy-Zs. u. 20. 
alatt kaphatnak az érdeklődők. Tel.: 
323-523. X

— A LinguA School of English a
következő ANGOL nyelvtanfolyamokra 
várja az önök jelentkezését: délutáni 
újrakezdő, középhaladó, januári közép
fokú nyelvvizsgára előkészítő, felső
fokú nyelvvizsgára előkészítő, vala
mint újrakezdő délelőtti tanfolyamok
ra, heti 2X3 órás kiscsoportos foglal
kozásokra. A tanítás változatosságát 
és színvonalát egyetemi és anyanyelvi 
oktatók biztosítják. Budapesti és vi
déki kihelyezett vállalati tanfolyamok 
szervezését is vállaljuk. Jelentkezés és 
szintfelmérés: szept. 10., 11., 12-én
17.30—19 óráig. Részletes tájékoztatót 
postán is küldünk. Bp. in .,  Lajos u. 
142. VI. em. T el.: 353-460. X

ÁLLÁS
Gépi szövőt keres 
több színű címke szö
vésére, felsőruházati 
gmk. 357-660. reggel 
10-ig és 19 óra után.

DIANNA 
Ruházati és 
Szolgáltató 
Kisszövetkezet
nagyradai
(Zala megye)
üzemébe
üzemvezető
munkakör
betöltésére
felvételt
hirdet.
Feltétel: 
ruhaipari 
technikusi 
végzettség, 
termelés
irányítási, 
üzemi 
gyakorlat 
Jelentkezés 
részletes 
önéletrajzzal: 
1364 Bp. 4.
Pf. 60.

Stadion Szálloda fel
vesz képesített felszol
gálót, fekete-fehér mo
sogatót, villany-, víz- 
szerelőt és asztalost. 
Érdeklődni személye
sen, vagy telefonon: 
637-415, vagy Bp. 
XIV., Ifjúság útja 1— 
3.

Karbantartó
üzemünkbe
azonnali
belépéssel
felveszünk
egy
műszakos
munkarendbe
esztergályost

TMK-jellegű 
munkára, 
valamint 
új lakatos- 
műhelyünkbe

EC 1/3 B,
EL 1/3 B vagy 
EL 2 B  
minősítéssel 
minősített 
hegesztőket.

Fizetés 
gyakorlattól, 
vizsgától függően 
megegyezés 
szerint +
30% bérpótlék 
4- prémium.
A minősített 
hegesztőnek 
fentieken kívül 
minősítési 
pótlékot is 
fizetünk. 
Jelentkezés 
az üzem 
műszaki 
vezetőjénél,- 
Telefon:
Atev.
Bp. IX. kér.. 
Illatos út 23.

Pénzügyi előadót keres 
a SASAD Kertészeti 
Mgtsz. Jelentkezés elő 
l/eltétele: mérlegképes
(könyvelői képesítés.
| Jelentkezés telefonon: 
669-000/279 sz. mellék, 
vagy személyesen Bu 
daörs, Alsóhatár u. 14 
pénzügyi osztályvezető
nél. Megközelíthető 
XI. kér. Móricz Zslg- 
mond körtérről induló 
piros 40-es jelzésű autó
busszal. harmadik meg
álló (10 perc).

30 éves nő lakástaka
rítás: vállal. Tel.:
453-214, 18 óra után.

Eredmény
érdekeltségű 
kutatóintézet 
felsőfokú  
iskolai és/vagy 
szakmai 
végzettségű, 
gyakorlott

belső
ellenőrt

keres,
önálló
munkakörbe.
Jelentkezés
telefonon
vagy levélben a
gazdasági'
igazgatónál,

MTA
Izotóp
Intézete

Bp. XH. kér., 
Konkoly Thege 
M. u. 29—33. 
Teleten:
699-767.

Mikroelektronikai Vál
lalat, Budapest, Fóti 
út 56.. gazdasági igaz
gatósága felvesz pálya
kezdő, valamint elem
zésben jártas közgaz
dászokat. Fizetés meg
egyezés szerint. Jelent
kezés: személyesen a 
fenti címen a vállalat 
személyzeti és oktatási 
főosztályán, vagy a 
695-553-as telefonszá
mon.

Barokk hálószoba, dió, 
dús faragással, csodá
latos intarziával, 4 aj
tós szekrénycsodával, 
franciaággyal, plusz ( 
db tartozékkal, komoly 
igényű privátnak el
adó. »örök érték N, 
3373« jeligére a kiadó
ba.
Hívjon! Veszek hagya
tékot, antik bútort, 
órát, porcelánt, fest
ményt, csillárt, köny
vet, szőnyeget, dísz
tárgyakat. Telefon: 
899-775.
Kívánságára házhoz me 
gyek, készpénzzel leg
magasabb árat fizetek 
hagyatékért, teljes lom- 
|talanítással, antik és 
hagyományos bútoro
kért, dísztárgyakért, 
szőnyegekért, bronzcsil
lárokért, festménye
kért, faliórákért, ruha
neműért. Azonnal jö
vök: 132-401.
Vásárolok antik bu 
tort, ülő-, fekvőgarni 
túrát, konyhabútort, 
álló- és faliórát, dísz
tárgyakat, képeket, ha
gyatékot, díjtalan lom* 
talanításspl. Telefon: 
352-791, 46-46-46.
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Vámkezelt Opel Ka
dett, dízel, piros, 5 
ajtós eladó. 568-284.
Rokkantkocsi, kézi 
hajtású, eladó. Érdek
lődni este 18—20 órá
ig Tel.: 337-624.
434 éves Mercedes 200 
D, extrákkal eladó. T.: 
414-599, 18 óra után.
Autóhűtő javítása. Bp. 
VI., Rudas L. u. 79. 
297-393.
feladó TöO^rihosszTr 
kabinos, műanyag mo
torcsónaktest, egy 50 
LE-s Mercury motor
ral. Telefon: 342-867.
Eladó átírhatóan, pót- 
alkatrészekkel Toyota 
Corolla 1,3 Dx 5 se
bességgel, 30 000 km, 
234 éves. — Irányár: 
320 000. Megtekinthető: 
Budapest III., Liget u. 
4. Dr. Molnár.
Lada 1300, hét évig 
garázstrozott, felújítva, 
reális áron eladó. 653- 
225, este felé.
Autóbillentő, kerékre 
szerelhető, alváz kar
bantartásához. Készíti 
Győri Bp. X., • Kolozs
vári 23/A.
Volkswagen Passat, — 
1974-es eladó. Tel.:
228-467, csak 17—
18.30 között.

ÍRÓGÉP
Olivetti Editor 3. típu
sú német billentyűs 
elektromos irodai író
gép eladó. 376-330, es
te 7-től.

Nagyteljesítményű vat
tacukorgép eladó. Ko
molytalanok kerüljenek 
Tóth, Fót, Lenin út 
37.
Autójavítók figyelem! 
Eladó 3 db autóemelő, 
karosszériajavító szer
számok, ponthegesztő, 
2 db kerékkiegyensú
lyozó, futóműbeállító, 
fényszóróbeállító, gőz
borotva, festékkeverő 
berendezés és BMW, 
Opel, Mercedes, Maz
da alkatrészek. Érdek
lődni lehet:. Szabó Jó
zsef, Budakeszi, Vil
lám u. 21. sz.
Moda kézikötésű kötő
gép számlálóval, tar
tozékokkal eladó. Ér
deklődni: Bp. III., Tí
már u. 17., a házfel
ügyelőnél.
Betonkeverő gépek k í  
szítése, eladása. Var
ga, Vecsés, Nándor u. 
43. 2220.

ADÁSVÉTEL
Festményeket, hagya
tékból, vagy művész
től vennék. »Közvetítő 
nélkül N. 4150« jel
igére a kiadóba.
Bizalommal hívjon a 
631-169-es számon. Leg
magasabb napi áron 
veszek hagyatékot, bú
tort, csillárt, ruhane
műt, ágytollat, képe
ket, dísztárgyakat, lim
lomot. Azonnal jövök.
Régi szén (képeket, 
festményeket, hibásat 
is, képkereteket, gra
mofont, könyveket, re
gényeket, levelezőlapo
kat, régi fali- és asz
tali órákat, zsebórákat, 
bronzfigurákat, fafa- 
ragványokat, fajansz- 
és porcelánfigurákat, 
tükröket, vitrintárgya
kat, bizsukat, szalon- 
garnitúrát, antik búto
rokat, szőnyegeket, — 
csillárokat, lakásfel
osztást, hagyatékot 
magas áron veszek. Te
lefon: kettőszázhuszon- 
négy-négyszáznyolcvan- 
hai, reggel 8 órától.
Rabbikat ábrázoló,

valamint Kádár-, 
Scheiber-, Berkes-, 
Neogrády-képeket ven
nék. Tel.: 864-129.

Csak egy telefon és 
teljes lomtalanítással 
legtöbbet fizetek ha
gyatékért, lakácfelosz- 
tásért, festményekért, 
dísztárgyakért, bronz
csillárért, faliórákért, 
könyvekért, ruhanemű
ért. 772-562.
Hívjon bizalommall 
Magas áron vásárolok 
hagyatékot, bútort, ru
haneműt, tollat, képe
ket, dísztárgyakat, — 
könyvet, limlomot. Hí
vásra azonnal jövök. 
631-169.

SZŐNYEG
Szőnyeg- és bútorkár- 
pit-tlsztftás nyugati gé
pekkel, közületnek is. 
225-399.

RÁDIÓ
Antcnnaszcrclés 25%- 
os árengedménnyel, 2 
év garanciával. 364- 
013, 886-613.

Ä Pesti Színház szín 
padi díszítőket keres 
felvételre. Jelentkezni 
lehet: Budapest V., Vá
ci u. 9. Márki Imre 

színpadmester-helyet- 
tesnél

Autó Néró, autó adás
vétel. I. kér., Krisz
tina krt. 91. 568-284
Vámkezelt Daihatsu 
pirosmetál minibusz 
eladó. 568-284.

Reális áron, készpén
zért veszek hagyatékot, 
festményeket, porce
lán, üveg, bronz dísz
tárgyakat, régi órát, 
bútort, szőnyeget, csil
lárt. 10—18-ig, 410-
444.
Festményeket, rajzokat 
szobrokat készpénzért 
vásárol, vagy bizo
mányba átvesz a Mű
vészeti Alap Galériája, 
a QUALITAS Galéria. 
Műtárgyak átvétele: — 
Bp. VI., Bajcsy-Zs. úi 
53. Telefon: 112-665 
hétfőn és szerdán 10— 
18 óráig.
Bélyeget, bélyeggyűjte 
ményt, levélborítékot 
képeslapot vásároló .̂ 
Kovácsné bélyegszak 
üzlet. Tol huh in körűi 
tizenegy.
Fekete, zsinóros, törzs
könyvezett pulikölykök 
eladók. Bp. II., Csepp
kő u. 35, 671-151.
Bélyeg-, régi képeslap-, 
levélboríték-, levélvé
tel. Mamitz bélyegüz
let, Bp. XII., Nagy- 
enyed u. 14. Déli pá
lyaudvarnál.

300 000 Ft készpénz
zel és vidéki 2 szobás, 
tanácsi cserelakással 
lakásmegoldást kere
sek. Minden megoldás 
érdekeli Érdeklődni: 
167-692, este 7 óra 
után.
Pasaréti kertes, föld 
szintes, telefon nélküli 
szép szoba hálófülkés 
öröklakást cserélek 
hasonló környezetű ta 
nácslra. 352-612.

összekötözök! Adunk 
a Parlament közelében 
tanácsi, lépcsőházból 
nyíló, 102 négyzetmé
teres, csendes, udvari 
(nem körfolyosós), II. 
emeleti, hívóliftes, egy
benyíló, de átalakít
ható, felújításra szoru
ló, telefonos, összkom
fortos, 3 szoba + sze
mélyzetis lakást. A sze
mélyzeti szoba a hátsó 
lépcsőházból is meg
közelíthető. Kérünk 2, 
vagy 134 szobás, belső 
kerületi, telefonos, — 
csendes, összkomfortos 
és hasonló adottságú 
egyszobás, tanácsi la
kásokat. Telefon: 318- 
264.
Szegedi, másfél szobás, 
111. emeleti, OTP-laká- 
sómat budapesti, eset
leg nagyobb tanácsira 
cserélném ráfizetéssel 
is. Cím: dr. Kovács, 
6723 Szeged, Gyöngy
virág u. 16/B. 111. 8.
Zsíros-hegy déli lejtő
jén, 210 n.-öles, pa
norámás saroktelket, 
termőre fordult gyü
mölcsfáikkal (kút, vH- 
lanyoszlop van, kék 
busz végállomásától 10 
percre), elcserélném 
szabad rendelkezésű 
lakásra, Bydapest bel
területén. Érdeklődni 
telefonon: 873-283, es
ti órákban.

szobás, 95 rm-es, 
luxus adottságú, lipót
városi öröklakásért — 
(22 000 Ft/nm), ké
rünk bármilyen buda
pesti, telefonos örök
lakást, 50 nm-ig. — 
Tel.: 110-168.
Orvos—geológus há
zaspár eltartási szer
ződést kötne Idős bá
csival vagy nénivel. 
»Kölcsönös megbecsü
lés N. 4300« jeligére 
a kiadóba.
Szétköltözők! Bel-bu
da i, telefonos, tanácsi 
garzoniakást (33 ntn)
és pesti, belterületi, 2 
szóba személyzetis (80 
nm) öröklakást cseré
lünk 90 nm körüli, 
telefonps, 3 szobás, 
öröklakásra, vagy ér- 
tékegyezletéssel 234 
szobás, telefonos, 100 
nm körüli tanácsira. 
Telefonügyeiét: 376-279 
késő este, vagy »Bel
terület N. 4294« Jel
igére a kiadóba.
Elcserélem beJ-budai, 
80 nm-es öröklakáso
mat nagyobb kertes ta
nácsira. »Felájí tandóra 
Is N. 3004« jeligére a 
kiadóba.
Nyíregyházi, belvárosi, 
30 nm-es, új, összkom
fortos, garzon, tanácsi 
lakásomat elcserélném 
budapesti. 60—80 nm- 
es tanácsi lakásra, le
het elhanyagolt, felújí
tásra szoruló, gázzal 
ellátott, első, második 
emeletig, megegyezés
sel. magas ráfizetéssel. 
— Hétszázhetvenkettő- 
százegy. Győri.
Eladjuk, vagy környék
beli nagyobbra elcse
réljük XII. kerületi. 2 
szoba + ebédlőrészes, 
teraszos, napos, kertes, 
telefonos öröklakásun
kat (65 nm). Horváth: 
853-826.
Adok: 3 és 34 szobás, 
napos, utcai, II. em., 
82 nm, lift nélküli, 
tanácsi, komfortos la
kást a Rózsák terénél. 
Kérek: 2 db I szoba, 
komfortos, vagy össz
komfortos tanácsit. — 
Egyik lehet garzon. 
»Sürgős N. 4145« jel
igére a kiadóba.
Szekszárdi, 40 nm-es, 
összkomfortos örökla
kásom, budapestire 
cserélem. T.: 74-12-033, 
délelőtt, Mikliné.

ALBÉRLET
Vállalat, intézmény in
form óciótképcs, iskolá
zott két munkatársá
nak kiadó, nívós be
rendezésű, szeparált 
szoba, októbertől — 
hosszabb időre. »Kál
vin tér N. 4195« jel
igére a kiadóba.
Garantált árat vendég 
által nem lakott Idő
re Is, csak irodánk fi
zet fizetővendég laká
sokért. Delfintourist 
341-233, 802-203, 841- 
411, 417-432, 853-250.

INGATLAN
Hévízhez 7 km-re 300 
n.-Öl szőlő és 1000 
n.-öl szántó, pince és 
présház eladó. Érdek
lődni: Alsópáhok. Kos
suth utca 22. Bangó.
120 nm-es, plusz ga
rázs, plusz terasz, egy
szintes, körpanorámái 
lakás, új négylakásos 
társasházban a Rózsa
dombon eladó. Tele
fon: 363-656, este 7— 
9 között. Szombaton, 
vasárnap egész nap.

Eladom, vagy egri ha
sonlóra cserélem, Bu
dapest, Havanna úti, 
1 + 2 félszobás, lakóte
lepi, 53 négyzetméte
res, összkomfortos
öröklakásomat. Érdek
lődni: Miklós József, 
Budapest. Havanna u. 
25. X. em. 30. 18— 
20-ig. Vagy telefon: 
146-080.
Fertőszéplak, Nagy La
jos u. 74. szám alatti 
2 és fél szobás, hallos, 
közművesített családi 
ház 682 n.-öl kerttel, 
mellékhelyiségekkel el
adó. Főútvonalon, 3 
km-re gyógyfürdő.
Soroksár, Millennium 
telepi, tanácsi bértel
kem, 2 szobás, össz
komfortos, téglaépület
tel átadom. Érdeklőd
ni: 337-624, este 18— 
20 óráig.________ __
Balatonedcricsen 1000 
n.-öl kordonos szőlő, 
nyolcéves pincével, — 
áron alul eladó. Ér
deklődni: Csiszár La
jos, Keszthely. Ba
logh F. utca l/E. 111.
Keszthelyen, Ady End
re utca 53. alatt, Ba- 
laton-közelben három 
szoba + manzárd, ga
rázs, kertrész társasház
ból eladó. Érdeklődni: 
14 óra után, Egerváry.
Keszthelyhez 15 km-re. 
Válluson üdülő céljá
ra is megfelelő kétszo
bás családi ház eladó. 
Érdeklődni: Rákóczi
út 19. Herczeg Nán
dor.
Távol a város zajától. 
Maglódon, Budapesttől 
25 km-re, falusias, 
idilli környezetben, pi
henésre, vagy gazdál
kodásra alkalmas, két 
család számára is be
költözhető, tomácos, 
korszerűsíthető paraszt
ház, melléképületekkel 
eladó. 360 n.-öles kert, 
gombatermesztésre is 
alkalmas pince. Érdek
lődni: Nagy Istvánéfc. 
Maglód, Horváth Mi
hály u. 19.
Szombathely és Kőszeg 
között, gazdálkodásra 
alkalmas 350 n.-öl te
lek, azonnal beköltöz
hető, nagyméretű csa
ládi házzal eladó. Ér
deklődni: Mészáros
István, 9730 Kőszeg, 
Temető u. 57.'

Pasaréti, 113 nm-es, 
kétszintes öröklakás 
nagy teraszokkal és ga
rázzsal eladó. Érdek
lődni a 413-246 telefo
non az esti órákban.
Velencén, a Fő u. 21.- 
ben régi, nagy, héti 
helyiséges parasztház 
melléképületekkel 295 
n.-öl telken, áron alul, 
sürgősen eladó. Irány
ár: 850 000 Ft. Érdek 
lődnl: Mavrák Györgyi 
1225 (Nagytétény), Há 
mán K. u. 5.
Építési telek Budán 
eladó, zöldövezetben, 
aszfaltos utcában. — 
264-936.

Diósdon eladó 230 n.- 
öl telken nappali + 
3 szobás, garázsos, té
len Is lakható üdülő 
650 000 Ft irányáron. 
Érdeklődni: 25. GMK 
dr. Ilonczaí, péntek 
kivételével 12—1G órá
ig 294-810, vagy 294- 
811.
Eladó 370 négyszögöl 
pákozdi üdülőtelek. — 
»Háromszázezer Ft N. 
729« jeligére a kiadó
ba.
Keresünk kislakásokat, 
garzonokat ügyfeleink 
részére, dr. Kővári 
Anna ingatlanközvetí
tésével. 30. 0MK VI.. 
Jókai u. 27. 9-es szo
ba. Tel.: 533-130. — 
de. 9—13 óráig, du. 
5—7 óráig, péntek ki
vételével.
Eladó Budakeszi Nagy
szénászugi zártkert, 
hétvégi házzal, mellék- 
épületekkel. Termő 
szőlővel, gyümölcsfák
kal, esővíztárolóval. — 
Ásott kút van, vil
lany f̂olyamatban. — 
Megközelíthető a 22-es 
kék busszal a végál
lomásnál. Megtekinthe
tő hét végén a hely
színen. Kert út. Domb 
úton át a Szőlő út 
14., vagy érdeklődni 
lehet: Bp. ' t i .  kér., 
Pasaréti út 25. fsz. 9. 
Révaiék.
Pomáz- Kőhegydűlőben 
286 . n.-öles zártkerti 
szőlő és gyümölcsös, 
40 nm-es téglaépület
tel, alápincézve, fel
szereléssekkel eladó. 
Telefon: 315-436.
Egy , szoba, konyhás 
családi ház 100 n.-öl 
telekkel, városközpont
ban eladó. Érdeklődni: 
Keszthely, Vörös Csil
lag út 4.
Két szomszédos, 60 
nm-es öröklakás a Bar
tók mozinál eladó, 
vagy bővíthető családi 
házra cserélhető. Tel.: 
857-738.
Budagyöngyénél 3 és 
fél, külön bejáratú szo
bás, földszinti örökla
kás, 2.6 millió Ft-ért 
eladó. 15 órától: 365- 
035.
II., Széphaíom u.-ban 
nagyméretű lakásokkal 
társasházat szervezünk. 
336-397, hétfőtől csü
törtökig Iá—18-ig. Bp. 
IX.. Üllői út 53/A. 
33. Sz. GMK.
Nagykovácsiban 234 
négyszögöl kertingatlan 
eladó. 364-714.
Verőcemaroson, Duna
kanyarban, belterületi 
üdülőtelkek eladók. — 
Villany van, út, víz 
építés alatt. Érdeklőd
ni hétfőtől csütörtökig 
18 órától: 695-598.
Hévíz, fürdő melletti 
falvakban, Zalaszán- 
tón és Vlndornyafokon, 
családi házak mellék
épülettel, pince, terasz, 
szőlő, nagy kerttel el
adók, vagy kis buda
pesti lakásra cserélhe
tő. Víz, villany lakás
ban. Romantikus kör
nyezet. Kocsis Tibor, 
1122 Bp.. Maros u. 13. 
I. 5.

Eladó VIII., Tavasz 
mező u. 2. alatti 108 
nm-es, háromszobás, 
komfortos, telefonos 
öröklakás-, 222-642, — 
vagy 223-653, hétfő, 
szerda, péntek du. 4— 
7 óráig.
Vennék 2, vagy 2 és 
fél szobás öröklakást, 
kizárólag az Orbán tér 
környékén.. Lift, tele
fon szükséges. Tel.: 
342-760, du. órákban.
Bp. I., Toldy F. u. 
37—39.-ben, 2 és fél 
szobás öröklakás eladó. 
Lift, telefon van. Ér
deklődni lehet: 342- 
760, du. órákban.
Lint F. téren, föld? 
szinti, udvari, egy szo
ba, komfortos, 38 nm- 
es, galériázható örök
lakás eladó. Tel.: 895- 
151, délután.
Szépvölgyi út elején, 
3 lakásos társasházban 
még I db 85 nm-es la
kás leköthető. Érdek
lődni: 423-941. dr.
Ruttkal.
Beköltözhetően eladó 2 
szoba, hallos, össz
komfortos, magán- 
tulajdanú, lakás 190 
n.-öles telken. Bp. XV. 
kér.. Mezőhegyes u. 
88 Érdeklődés szom
batonként 4—6 óra 
között: Szijjártó Péter, 
2. ajtó.
Balatonalmádi, Tass 
vezér utcában kétszin
tes, 3 szobából álló 
nyaraló jó állapotban 
eladó. Érdeklődni de. 
10—12 óráig és du. 3 
—6 óráig, 363-915 te
lefonszámon.
Sas-hegyen, kiemelt
zöldövezetben, családi 
társasházban garzon
öröklakás eladó. 338- 
699.
Vásárolnánk 2\z—3 
szobás, telefonos, ní
vós öröklakást a XII. 
kerületben. Horváth:
853-826.
Ikerházépítéshez 100— 
200 nm-es telket kere
sek Budapest bármely 
kerületében. Saroktelek 
előnyben. — »Közmű 
szükséges N. 3857« jel
igére a kiadóba.
Törökvész útnál 250 
n.-öl építési telek, hét
végi házzal igényesnek 
el^dó, Telefon: reggel, 
feste 353-618.
Eladó 70 nm, 2 szoba, 
hallos, lodzsás, össz
komfortos, telefonos, 
liftes öröklakás. Ér
deklődni lehet: 652- 
542 telefonon. 17 óra 
után.
Bcl-zuglól, kétszobás, 
tehermentes öröklakás 
sért adok egy tariácsi 
és egy tehermentes 
öröklakást a XIV. és a 
11. kér.-ben. Értékkü
lönbözetet kérek. Ér
deklődni: 834-455 szá-

Budafokon 3 szobás, 2 
szintes, 84 nm-es, jól 
szeparált házrész te
rasszal és kerttel, 66 
nm-es műhellyel (egy
benyit hatók) eladó. — 
Í222, Attila u. 8.
Balatonföldvártól 2 
km-re. Kőröshegyen jól 
megközelíthető 200 n, 
öles szőlő, falazott 
pincével, szerszámlkam' 
rával (víz, villany, wc) 
300 ezer Ft-ért eladó 
Tel.: 450-921.
Zuglói, 52 nm örökla- 
kás azonnal beköltöz- 
hhetően eladó. XIV., 
Erzsébet királyné útja 
67. I. 11., SUcet.
Zuglói, IV. emeleti 54 
nm-es. tehermentes fel
újított, 2 szobás szö
vetkezeti -lakás kp-ért 
eladó. Este 6 után, 
Baintner, 1149 Hand- 
zsár u. 10.
Családi ház azonnali 
beköltözéssel eladó. — 
Két család részére 
alkalmas. 64-es busz 
végállomásától 5 perc
re. 2083 Solymár,. Sző
lőkért u. 9.

ÜDÜLÉS
Hajdúszoboszlón — 
gyógyfürdőtől 5 percre 
2 szobás, 4 férőhelyes 
összkomfortos üdülő 
-kiadó. Rapid Gmk — 
XI., Bercsényi u. 
Tel.: 867-085.

OKTATÁS
CJ módszer Londonból I 
Felkészítés angol fel-[ 
vételi és nyelvvizsga 
írásbeli részére, leve
lező úton a Britannia 
magán nyelviskolában 
211-261. Kérje segítsé
günket. ősztől nyárig 
folyamatosan küldjük 
tesztjeinket. 1369 Bp. 
5. Pf. 277.
Olvasásgyengc és he
lyesírásgyenge gyerekek 
korrepetálását és újra- 
tanítását vállalja pszi
chológusnő. Marton, 
885-623.
Matematikatanítást vál 
lal nagy gyakorlattal 
rendelkező fiatal tanár
nő. Telefon: 350-890.

Angoloktatás kezdők
nek, középhaladóknak 
heti egyszer 3 órában. 
50 Ft/óra. Zslgmond 
térnél. 689-996.
Spanyol, német állam
vizsgára előkészítés, 
egyéni oktatás. Érdek
lődni: 149-425. 10 és 
18 óra közt.
Matematika korrepetá- 
lás Moszkva téren, — 
József körúton. Óra- 
díj: 75 Ft. 37-50-87.
Egyetem, vagy főisko
la, felkészíti önt Is 
oda: Számtanodat — 
Programozott anyagok 
alapját matematika— 
fizika érettségi és fel
vételi előkészítés, nagy 
gyakorlattal rendelkező 
közép- és felsőoktatási 
intézményekben dolgo
zó tanárok vezetésével. 
A kiscsoportos tanfo
lyamok októbertől In
dulnak. Teljes tandíj- 
visszafizetés minden 
csoportban, a legjobb 
eredményt elért hallga
tónak. Tel.: 857-343.
Matematikák orrepeti- 

lést vállal műegyetemi 
hallgató. Házhoz is 
megyek: 355-968.
Középiskolai matema
tika-, fizikatanár kor
repetál minden szinten. 
559-717.
Szenzltív, tehetsége
seknek, Szenzitív Kí
sérleti Stúdió. Angol, 
német, svéd kezdő tan
folyam szept. 15-től. 
6 hét, 3x3 óra alatt: 
alapfokú tudás. 2900 
Ft. Aki nem hiszi . . . 
342-077.

Egyetemi és 
főiskolai 
felvételi 
előkészítőket 
indítunk, 

magyar, 
történelem, 
matematika, 
fizika, > 
biológia, 
földrajz, 
angol tárgyakból 
A tandíj 
50 Ft/óra. 
Beiratkozáskor 
az első félévi 
(18 hét), tandíjat 
kérjük 
befizetni: 
tárgyanként 
3600 Ft
(heti 2X2 óra), 
illetve 2700 Ft, 
(heti iX3 óra). 
Két tantárgyra 
történő 
jelentkezés 
esetén
részletfizetési 
kedvezményt 
adunk. 
Beiratkozás: 
szept. 8—19., 
hétköznapokon 
16—18 óráig; 
Pallas,
Felvételi 
Előkészítő Gm. 
Bp. V. kér.. 
Irányi u. 19. 
Telefon:
177-709
(beiratkozási
időben).

Angol, francia nyelv- 
tanfolyamok kezdőtől 
yjzsga îőkéaeítő szintig 
és társalgási kurzusok 
indulnak heti 2x2, il
letve 1x4 órában, — 
szeptemberben kisléf- 
számú csoportokban a 
Galaktika Nyelvstúdió
ban. Tandíj egy fél
évre 3000 Ft. v Tan
könyvet, hanganyagot 
biztosítunk. Beiratko
zás szepterrfber 1—12- 
ig, hétköznap 5—7-ig: 
Bp. XIII., Visegrádi u. 
9. Tel.: 317-060.
Angolt, németet tanít, 
diplomás nyelvtanár a 
belvárosban. 213-927, 
14—20 óráig.
Középiskolai tanár ma- 
tematika, fizika okta
tást vállal. Tel.: 331- 
404.
Biológus felkészítést 
vállal egyetemi felvé
telire, Budapesten. T  ̂
76-27-108. 18 után.
Felvételi előkészítés 
történelemből levelező 
úton, sok teszttel. Dr. 
Tóvári, Nyíregyháza, 
Legyező u. 54.
Matematika-, fizika-, 
kémia-, orosztanítás. 
Tel.: 659-150, 135-906.

GONDOZÁS;
2-3 éves kisgyermekkel 
otthon levő édesanyák! 
Vállalná-e valaki ha
sonló korú, kedves, 
kiegyensúlyozott kis
fiam gondozását hétfő
től péntekig kb. 8.30 
—15.30 között megál
lapodás szerinti magas 
összegű díjazásért? Me
legszívű, a gyerme
keket szerető és Önálló 
egyéniségnek tekintő, 
érettségizett, vagy dip
lomás pótanyukát ke
resek. T.: 275-310, le
vélcím: Pf. 636. Bp. 
1365.

VEGYES
Építészmérnök házas
pár családi házak, te
tő téröeépítésdk terve
zését vállalja. Telefon: 
857-537.
Festést, mázolást, ta
pétázást vállalok, mér
sékelt áron, közületek- 
nek is. Igényes meg
rendelőket várok. 216- 
919._______________
hS5!^eíé?«3gyéle
tét vállalok. 216*922.
DJ üzletberendezés, fe
hér, rózsaszín, tükrös, 
Illatszer-édesség bolt 
berendezésére stb. al
kalmas, eladó. Érdek
lődni: 173-811. Lakás
kultúra-üzlet.

Külföldi sokéve^gya^ 
korlattal francia nyelv
órák minden fokon, 
angol, német középfo
kig. 333-718.
Személyi számítógép 
az oktatásban: szep
tember 15-től folyama
tosan 1 hetes alkalma
zói tanfolyam Gár
donyban, bentlakással. 
Ar: 2950 Ft. Jelentke
zés: OKTA GM. Buda
pest, Pf. 44. 1476! T.: 
778-630.

Bérlőtársnak befogad
nám, főútvonali, 35 
nm 4- galériás, gáz
fűtéses, kirakatos üz
lethelyiségembe, vagy 
kisebbre cserélném. Te
lefon: 9—14-ig, 428- 
785. ,
641-537, pflrkettalera- 
kás, csiszolás, lakko
zás, szőnyegpadló fek
tetés, minőségi kivitel, 
azonnali kezdés. 641- 
537.

50 éves, gyengénlátó 
nyugdíjas nő keresi azt 
a személyt, aki segít
ségére lenne a közle
kedésben. »Nyugati 
környéke B. 375« Jel
igére a Magyar Média 
Balzac u. 12. címre.
Tapétázást, szobafes
tést, selyem falfestést, 
minőségi kivitelben, — 
parkettacsiszolással, — 
PVC-ragasztással, fólia- 
takarással, közti letek
nek Is garanciával vál
lalok. 299-673.

Anyaggal vállalok par
kettázást. (Panelház- 

I ban szőnyegpadlóra is.) 
278-632.

Parketta, hajópadló, 
szalagparketta csiszo
lása, lakkozása. Minő
ség, pontosság. Tapé
tázás. 648-890.
Tapétázást, festést, má- 
zolást vállalok. Par
kettás,' pvc-s munkák, 
garanciával, bútormoz
gatással, fóliatakarás
sal azortnalra is. Tel.: 
839-005.

AbIslí7nony^sK>r
pl (tisztítást, napi taka
rítást közéleteknek Is 
vállalok. 772-334.
Parkettalerakás, par
kettacsiszolás, nagyta
karítás, pvc-szőnyegra- 
gasztás, fal rád ír ozás,
közületeknek is. Tele
fonügyelet: 373-194, — 
lakás: 151-694.

Bevezetett dohány-, 
bazár-, ajándéküzlet át
adó árukészlettel, busz
megállónál. Érdeklődni 
a helyszínen: X. kér.. 
Gyakorló út 36. sz. 
10—18 óráig.
Eladó egy 2 éves, 
törzskönyves német Ju
hász szálka kutya. Cím: 
Kovács Ibolya, 7042 
Pálfa, Arany u. 35.

A rézangyalt 
kivéve... 

Elegáns 
Ré z b ú t o r o k  
é s  KIEGÉSZÍTŐK 
méretre 
rendelhetők

a n jfá e /é /w  
LAKBERENDEZÉSI 

SZALONBAN 
Budapest V., 

Véd utca 11/b 
Telelőn: 187-761

Csempézést, hidegpad- 
ló-burkolást, kiváló 
minőségben vállalok. 
699-619.
Lomtalanítást, slttszál- 
lítást kihordással, ra
kodással vállalok. 372- 
485, Grátzer.
Kertépítést, kertterve
zést« gépi tereprende
zést, füvesítést, nö
vénytelepítést vállal 
kertészmérnök. 363-859.
Sóder, homok. sitt, 
trágya, egyéb anyagok 
szállítása, földmunka. 
777-878.
Építőanyagok, sóder, 
'homok, törmelék el
szállítása, földmunkák 
trágya szállítása. 42- 
62-12.
Csatornadugulás meg- 
szüntetése bontás nél
kül. Munkaszüneti na
pokon is. Precizitás — 
Épületgépész Gmk. — 
374-062.
Parkettalerakást, -át
rakást, -csiszolást, -lak
kozást, PVC-, szőnyeg
ragasztást, falradíro- 
zást, nagytakarítást 
vállalok, közületeknek 
is. 299-336.
Takarítást, ablak tisz
títást, festés után, kö
zületeknek is vállalok. 
346-886.

RIASZTÓ)»
% Lak as url t̂ nyár aló vagyonvédőimé 
KAPUTELEFON I 

Elektromos ajtózárral,... 
egymást Hívható belső 
•• ha/ibeszelokkel . 

VILLANYFŰTÉS 
cswápkályhaba Jév 
garancia -ARDAY* 
VII Barát u 3.226468

Boltíves térelválasztó, 
válaszfal, faboftfV, ga
léria, lambéria — fel
szerelve. 872-875.
Gépi földmunkák, fu
varozás, árokásás, — 
földkitermelés. terep- 
rendezés, többféle gép
pel, homok, sóder, kő
por, murva, termőföld 
beszerzése, szállítása, 
valamint sitt szállítása 
gépi rakodással. 216- 
919.

Ágy toll
felvásárlás,
ÁFÉSZ

IX. kér.,
Balázs B. u. 6. 
143-641,
805-192.

Reluxa* és minitokos 
redőnykészftés, áren
gedménnyel, színvá
lasztékkal. T.: 271-359.
Parkettacsiszolást, -lak
kozást, PVC-ragasztást, 
ablaktisztítást válla
lok. Telefon: 494-899, 
Barabás.
****************♦ AUTOMATA
J FÜGGÖNY- ♦!
* K A R N IS
a ZSKtóros fuggónymozgatas « 
J KÜLÖNLEGES KIVITELŰ J
I  RELUXA
t  M IN IR ED Ö N Y  \  
I  N A PELLEN ZŐ  J

BOLGÁR IVÁN 
Bp XIH Párkány u 20 ♦

» Tel 732-276. 732*321 «

Parkettacsiszolást, vi
lágos, magasfényű lak
kozást azonnalra válla
lok. T.: 783-457.
Gyorsszolgálati Csator
nák, lefolyók dugulá
sának megszüntetése — 
falbontás nélkül azon 
nalra. 318-672.

Sitt szállítás, 
lomtalanítás, 
265-368,
371-477.

Kárpitozott bútorok 
javítását háznál is vál
lalom. T.: 416-345
228-590.
Huzatos lakás tökéle
tes légszigetelése, hosz- 
szú gyakorlattal, ga
ranciával. Kisiparos: 
658-363.
Ágytol (tisztítás! Duny
hából paplankészítés, 
XIII., Rettter u. 64. 
Tel.: 296-357.
216-922. Parkettázás 
átrakás. Vidékre is 
vállalok. 216-922.

Szolid árak, parkettá
zás, átrakás, PVC, 
szőnyeg, csiszolás, lak
kozás. Telefonügyelet: 
347-718, 347-464.
ITIzvezetőnSt^ keresek 
a Fodor utca környé
kére. Éste: hatszázot- 
venfkMenc-hatszázötven- 
hét.
Ácsszerkezetek, tető- és 
tetőtérbeép'ítés kivitele
zését vállalja építész
mérnök-ácsmester tár
sulás közületnek is. — 
Szakmai tanácsadás a 
helyszínen. Tel.: 892- 
563, 847-580.
Mindenféle építőanyag 
és törmelék szállítását 
vállalom. 833-690, — 
egész nap.
Bádogosmunkát vállalok 
családi és társasháza
kon, 67 éves cég. 216- 
704.

FÉRJET KÉRÉS
65 éves gyermektelen 
özvegyasszony, rende
zett anyagiakkal keres 
nem dohányzó, józan 
életű, legalább 170 cm 
magas, lehetőleg öz
vegy férfit házasság 
céljából. »Legyen a pá
rom N.-2471« jeligére 

hirdetőbe, 1076, Thö
köly út.3 .__________
27 éves, 164 cm ma
gas, 52 kg, rendezett 
körülmények között 
élő csinos értelmiségi 
nő Intelligens, igényes 
férfi Ismeretségét kere
si házasság céljából. 
»Létezem N. 2504« jel
igére a hirdetőbe, 1076, 
Thököly út 3.
Keresek egy olyan meg
bízható. jól szituált, 
65—70 évesv. özvegy, 
intelligens férfit, aki 
egy 65 éves özvegy
asszonynak szeretetre 
vágyó' házastársi- fen
ne. »A szeretetre vá
gyó 127871« jeligére a 
debreceni hirdetőbe.
68—70 év kötiili, ÍTO 
cm-nél nem alacso
nyabb, természetet ked
velő élettársat keres — 
középfokú végzettségű, 
egyedül élő őzvegyasz- 
szony. »Holdudvar B. 
398« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac u. 
12. címre.
Magas, csinos, teltfcar- 
csú, zene-, irodalom-, 
kerlkedvelő, házias, 
értelmiségi asszony (ke
res házastársat 50—56 
éves, diplomás szemé
lyében. »Megértés, sze
retet N. 2595« jeligé
re 1440 Bp. Pf. *91.
Nem tudok szeretet 
nélkül élni. Csinos 
fiatalos, nyugdíjas őz 
vegyasszony vagyok 
szép, kétszobás, tele 
ionos lakással, rendé 
zett anyagiakkal. Sze 
retettel várok hetvenen 
felüli, jó megjelenésű 
élettársat. »Művelt N. 
2603« jeligére 1440 
Bp  ̂ Pf. 91.
Társat keresek, józan 
életű, nem dohányzó, 
egészséges, jő modorú, 
lakással rendelkező 
férfi személyében, 69 
évesig. En gyermekte
len, jó természetű öz
vegyasszony vagyok. 
Pest-közeiben nagyon 
szép kertes házamban 
lakom »Ü1J kedves 
mellém N. 2610« jel
igére 1440 Bp. Pf. 91.
51 éves, 169 cm ma
gas, értelmiségi, nem 
dohányzó nő, budai 
lakással, utazást, szín
házat kedvelő, rende
zett anyagiakkal, ke
resi 59 éves korig sze
retetre vágyó, és azt 
viszonozni tudó, káros 
szenvedélytől mentes, 
lakással rendelkező, 
kizárólag magas férfi 
ismeretségét, házasság 
céljából, »őszi rande
vú N. 2622« jeligére 
1440 Bp. Pf. 91.
49 éves, magányos nő 
keresi annak a függet
len férfinak az Isme
retségét házasság cél
jából, aki szere te tért 
szeretetet tud adni. —J 
Telefonos válasz előny
ben. »Korrekt N. — 
2627« jeligére 1440 
Bp. Pf. 91.

Szobafestő kisiparos — 
munkát vállal. Kőzü- 
lelnek is. Telefonügye
let: 379-299, 9—12 — 
óráig. 16—20 óráig.
OTP költségvetések, 
lakás-, házfelújításhoz, 
építéshez, rövid átfu
tással. 274-130.

Hatvan körüli, egyedül 
élő, kedves alaptermé
szetű (165 cm magas, 
68 kg), nem dohányzó, 
értelmiségi nő, örökla
kással, megismerkedne 
élettársi kapcsolat cél* 
jóból, jó megjelenésű, 
művelt, komoly férfi
val, aki a szeretetet 
igényli és azt viszonoz
ni Is tudná. »Szimpá
tia V. 502« jeligére a 
hirdetőbe, 1076, Thö 
köly út 3.
Csinos, kedves, 29 
éves nő keresi párját 
kellemes, monogám 
egyetemet végzett férfi 
személyében. »Harmó
nia V. 510« jeligére a 
hirdetőbe, 1076, Thö 
köly út 3.

Kél lány testvér: 21 
éves egyetemista és 23 
éves laboráns, 170 cm 
magasak, erkölcsös, 
káros szenvedélytől 
mentesek, anyagiak 
rendezettek, megismer
kednének korban, vég
zettségben hozzájuk il
lő fiúkkal házasság 
céljából — Leveleket 
»Nyárutó, 127931« jel
igére a debreceni hir
detőbe kérjük.
Figyeíem! a TavászvT 
ró Ügynökség kinőtte 
régi irodáját, klubját, 
új . helyre költözött: 
Marx tér 5., a Non
stop étterem felújított 
emeleti ’ különtermébe. 
(Skála Metrónál). — 
Délutánonként sokezer 
újabb fényképes adat
lap közül választhat, 
ment szuperaikclómk 
rendkívül sikeres! Már 
aznap randevúzhat! — 
Péntek, szombat, va
sárnap és hétfő estén
ként 19—23 óráig ze
nés klub a kb. húsz
tól negyveneseknek. — 
Telefon-információ: — 
698-198. Levélcím: Bp. 
1364 Pf. 153. Tavasz
váró a legelső társke
reső magánvállalkozás, 
országos ügyfélkörrel. 
Magyarország legna
gyobb társkereső iro
dája!
Telefontárs videós 
exkluzív társkereső
hétköznaponta: 15—19 
óra között a társkere
sők szolgálatában. VI., 
Dózsa György út 104. 
313-836.
36 éves, gyermektelen, 
teltkarcsú nő új nyu
gati autóval, szép la
kással várja olyan igé
nyes, 175 cm-nél ma
gasabb férfi jelentke
zését, aki közös gyer
meket akar és tartal
mas életet szeretne él
ni. »Csak annyit kí
vánj mástól, amit ma
gad is megadsz B. — 
376« jeligére a Magyar 
Média Balzac u. 12. 
címre.

FEÍESÍCET KERES
54 éves, 183 cm ma
gas, özvegy férfi va
gyok. Keresem 48—50 
éves hölgy ismeretségét 
házasság céljából. Kö
zépvezetői munkakör
rel, telefonos örökla
kással , hétvégi házzal 
rendelkezem. Vékony 
alkatú hölgyek fény
képes, kézzel írott le
velét várom. »Jövőre 
együtt B. 88« jeligére 
a Magyar Média, Bal
zac u. 12. címre.
46 éves, független fér
fi szeretné megismerni 
azt a 35—40 év körü
li hölgyet, aki szere
tetre vágyik. Lakás, 
kocsi, telek van. Csak 
egy megértő társ 
hiányzik. Telefonos vá
laszt kérek. »Ketten 
együtt N. 2628« jeligé
re, 1440 Bp. Pf. 91.
Ötvenéves, 172 cm 
magas, önhibáján kí
vül elvált szakmunkás 
férfi keres élettársat 
vagy közös szimpátia 
esetén házastársat, 55 
éves korig. »Ottho
nodba mennék N. — 
2626« jeligére 1440 Bp. 
Ff . 91. -
72 éves férfi, házas-
vagy élettársat vár ott
honába. »Megpróbálom 
N. 2609« jeligére 1440 
Bp. Pf. 91.
36 éves, 184 cm ma
gas, barna hajú, jó- 
képűnek mondott, jól 
szituált (öröklakás, 
autó), technikusi vég
zettségű, nem dohány
zó, nőtlen fiatalember 
keresi 170 cm feletti, 
kifejezetten szép arcú, 
vékony, nőiesen vonzó, 
szolid, kedves termé
szetű, lehetőleg diplo
más, családra vágyó 
lány ismeretségét, 31 
éves korig, házasság 
céljából. »Hasonlóak 
N. 2608« jeligére 1440 
Bp. Pf. 91.
Magas, kifejezetten csi
nos, modern . megjele
nésű és gondolkodású, 
zene-, irodalom-, tér- 
mészetkedvelö, 36 - 44 
éves értelmiségi asz- 
szony személyében ke
res társat, házastársat, 
rendezett körülmények 
között élő, elvált dip
lomás. »Egy nagylány 
nem akadály N. 2594« 
jeligére 1440 Bp. Pf. 
91.
73 éves özvegyember 
vagyok, házasság cél
jából megismerkednék 
egy családtalan asz- 
szonnyal. Szoba kony
hás lakásom van. — 
»Szeretnék valakihez 
tartozni B. 371« jel
igére a Magyar Média, 
Balzac u. 12. címre.
48 éves, 190 cm ma- 
gas, főiskolát végzett, 
őszes férfi keresi tár
sát olyan hölgy sze
mélyében, aki korban 
hozzáillő, filigrán, csi
nos, szereti a sportot, 
utazást, de nem do
hányzik. »Kincs B. 
387« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac u. 
12. 12. címre.
45 éves, 165/70, füg
getlen barna férfi, ren
dezett anyagiakkal ke
resi csinos, jé alakú, 
vidám, házias, koiban 
hozzáillő nő ismeretsé
gét 40 éves korig. — 
»Skorpió jegyében B. 
380« jeligére a Magyar 
Média Balzac u. 12. 
címre.
39 éves, 165 cm ma
gas, kissé őszülő, el
vált fiatalember meg
ismerkedne korban 
hozzáillő, csinos, há
zias, utazást kedvelő 
hölggyel, kölcsönös 
szimpátia esetén há
zasság céljából. Lakás, 
kocsi yan. Lehetőleg 
telefonszámos levelet 
kérek, csak budapes
tiek Írjanak. »Remény 
a boldogsághoz N. 
2612« jeligére. 1440 
Bp., Pf. 91.
Ápolt, J^^SvesT^TO 
cm magas, nőtlen fia
talember, házasság cél
jából * megismerkedne 
családcentrikus lány
nyal, vagy elvált asz- 
szonnyal. »Boldog há
zasság B. 377« jeligére 
a Magyar Média, Bal- 
zao u. 12. éímre. ■


