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A Magyar Nemzet hirdetésfel
vétel, az alábbi helyeken: TELE
FONOS HIRDETÉSEK: 383-355 (LA
KOSSÁGI, KÖZÜLETI), HÉTKÖZ
NAP 8—20 ÓRÁIG, SZOMBAT, 
VASÁRNAP 9—13 ÓRÁIG.

LAKOSSÁGI hirdetésfelv.: Do
hány U. 54. SZ. 224-466, 223-430,
8— 17.30-ig, reklamáció: uitt. Bal
zac u. 12. sz. Tel.  ̂ 490-920. Hét
főn, kedden, csütörtökön: 10— 
17.30-ig. Szerdán: 8.30—19 óráig. 
Pénteken: 10—14 óráig. Szombaton:
9— 12 óráig. Thököly u. 3. (kizáró
lag házasság) 424-769, hétfő: 9—16 
óráig; kedd—szerda: 8—16 óráig; 
csütörtök: 9—20 óráig; péntek: 8— 
13.30 óráig, reklamáció: uitt'.

KÖZÜLETI hirdetésfelv.: 221-285 
513, 613, 639, 216-os mell. Bp., VII., 
Lenin krt. 9—11., III. em. 382. szo
ba, hétfő—csütörtök: 8—16 óráig, 
pénteken 8—14.30 óráig, reklamá
ció: uitt.

— Nyári táborok! Modern tánctábor

>  KÖZLEMÉNYEK
— Elajándékoznám, csak Budapest 

re, meleg szívű, középkorú házas
párnak, elhunyt barátnőm másfél 
éves, középtermetű, okos, jól jelző 
kedves, keverék szuka kutyáját. 
Évente esedékes oltásait vállalom 
Tol.: de. 8—30; du. 17—19. 756-853. X

— Jó gazdát szeretnék találni, ked
ves. fiatal, felnőtt óriás snaucer jelle
gű nőstény kutyának. T.: 635-105 dél
után. X

— Tökéletesítse német tudását né
met nyelvterületen. Nyári intenzív 
kurzusok Berlinben. Erfurtban, Frtí- 
burgban és Frankfurtban. Jelentke
zés és bővebb felvilágosítás: 1988. 
május 22-ig, a 221-164-es tejefonszá
rnom, vagy személyesen: Bp., VII. 
kér., Dohány u. l'c. in . em. 3. IHLS. 
Sektion-Deuts oh. X|

- — LONDON — stúdió, TnagánnyeFv-
iskola, 5 hetes, heti 5x2 órás, délelőtti 
intenzív angol nyelvtanfolyamokat in
dít május 23-án. 8 tudásszinten! Ko
moly szándékú tanulók jelentkezését 
várjuk, csak 14—16 óráig: 666-137. X

— Kedves Ifjú pár! A Főfotó kitárta
a boldogság kapuját. A MATKA Es
küvői Rendezvény Iroda az esküvő 
összes kellékét és szolgáltatásait biz
tosítja: menyasszonyi ruha. nteghí- 
vó. taxi, virág, fotó. videofelvétel, 
vendéglátás, nászút, nálunk egy he
lyen a Belvárosban megrendelhető. 
Címünk: Bp. V.. Bécsi u. 3. Telefon: 
181-752. 172-010. X

— AZ EURÓPAI NYELVEK STÚ
DIÓJA 4 hetes INTENZÍV, beszéd
centrikus angol, német, és francia 
tanfolyamokat indit több tudásszin
ten kezdőtől a nyelvvizsga előkészí
tőig. június 13-tól heti 5x3 55 perces 
órákban, 6—10 fős kiscsoportoknak. I 
ide. vagy du. vagy este. A tan
díj tananyaggal együtt 3300 Ft. Be
iratkozás. ill. tudásszintfelmérés: máj. 
9—20-ig, hétköznap 16—18 óráig, a 
vm., Szentkirályi u. 1 b-ben. (Rá
kóczi út sarok). Tel.: 156-114. X

— A NOVARAT Ipari és Építőipari
Kisszövetkezet MNB 208—40509 44. szá
mú bélyegzője 1988. április 27-én elve
szett. A kisszövetkezet kéri az összes 
árusítóhelyet, TÜZÉP, VASÉRT, 
készletező TEK Vállalatokat, hogy 
ezen bélyegző érvénytelen, erre ne 
szolgáljon Jd. X

— Ismerkedési est a Nirvánában,
szombatonként. 17.30 órától. Bp. V.. 
Szent István krt. 13. X

— 1963-ban, a József Attila Gimná
zium ÍVD. osztályában, (Bakányi ta
nár úr. osztályában), érettségizettek 
Jelentkezését várja NAGY ERNŐ, a 
652-593 telefonon, az esti órákban. X

—4 Kellemes hely, hangulatos tánc- I 
zene a Józsefváros! Klubban szomba
tonként 19 órától. Vili., Somogyi B. 
u. 13.. a Corvin Aruház mellett. X

— Különleges IBUSZ-ajánlat! Jumbo
Jet-tel, (óriásgéppel) az USA-ba! 
Időpont: 1988. október 22—29. Kétféle 
program 'közül is választhat! Az aláb
bi utakra I. és turista osztályra még 
korlátozott számban fogad jelentke
zőket az IBUSZ. Póz. sz.: 95095 New 
Y ork—Niagara vízesés. I. osztály 
87 000.— Ft. turista 58 900.— Ft. Póz. 
sz.: 95096 New York—Qrlando—MiamL 
I. osztály 102 000.— Ft. turista 77 700,— 
Ft. Ne szalassza el a lehetőséget! 
Részletes felvilágosítással készséggel 
állnak rendelkezésére az IBUSZ- 
irodák! X

— Különleges IBUSZ-ajón latok:
„Októberfest” Münchenben 3 v. 4 na
pos turnusok, szeptember 18—27. kö
zött. Utazás autóbusszal, ill. személy
gépkocsival. Részvételi díj félpenziós 
ellátással, vagy reggelivel: 8147.— 
Ft-tói. Ausztria—Magyarország fut
ballmérkőzés Linzben, augusztus 31.— 
szeptember 1. Utazás autóbusszal, vagy 
személygépkocsival Részvételi díj 
félpenziós ellátással: 2806.— Ft-tól. | 
Részletes felvilágosítás és jelentkezés 
az IBUSZ-irodákban! X

— Araink minden összehasonlítást
kibírnak! Slágerajánlatok, slágeráron! 
Jelentkezzen a TOPTRAVEL Utazási 
Iroda 1—2—3 napos bécsi útjaira. Rész* 
vételi díj: 1050,— Ft—5190,— Ft-ig + 
költőpénz. Jelentkezés és részletes fel
világosítás a TopTravel Utazási Iro
dában. Cím: Budapest. Vitkovies Mi
hály u. 3. 1052. Telefon: 176-341. 173- 
210. X

— LINGVArium (Lajos u. 1.): jún.
13-tól 4 hét, napi ♦ óra intenzív an
gol, német de. vagy du. minden fo
kon. 80 óra 2800 Ft. Beiratkozás Jún. 
fir-'U., du. 4—7. x

— Síelés, szörfözés. strandolás
KAPRUN-ban Ausztria legszebb gle- 
cserén. ill. ZELL AM SEE-n, június
ban. júliusban. Jelentkezés: TENS! 
Utazási Iroda, 887-680. x

— Dr. Bodó Irén közli tisztelet be
tegeivel. hogy magánrendelését a II. 
kér. Kacsa u/ 22-ben II. em. 15. sz. 
alatt folytatja. Telefon: 150—018. X

— Bakonyi Eta kozmetikus új tele
fonszáma 751-377. I.. Gellérthegy u. 
31. Zöldfa étterem melletti utca. Min
den régebben látott vendégemet sze
retettel visszavárom. x

— A show világ királya Bécsben —
Michael Jackson. Koncertjegyek kap
hatók. Jelentkezés és felvilágosítás áz 
'OTP—Penta Tours irodáiban: Buda
pest V. Váci u. 19—21. Telefon: 188- 
840 és Budapest V. Apáczai Csere Já
nos u. 4. (Dunakorzó) Telefon: 382- 
099. * x

— OTP Penta Tours Club — üdü
lőfalu a jugoszláviai Marinán június 
4-től július 2-ig és szeptember 3-tól ok
tóber 1-ig. 660bt— Ft + forgalmi adó 
(8 nap), valamint július 2-től szep
tember 3-ig. USD 77 + Ft. 1000,— + 
forgalmi adó. Jelentkezés és felvi
lágosítás az OTP—Penta Tours iro
dáiban: Budapest V„ Váci u. 19—21. 
Telefon: 188-840 és Budapest V.. 
Apáczai Csere János u. 4. (Dunakor
zó). Telefon: 382-099. valamint vala
mennyi OTP—Penta Tours utazási 
Ügyekkel foglalkozó OTP fiókokban.

X
— Ismerkedési est a Nirvánában

minden szombaton 17.30-tól. v. Szt. 
István krt. 13. x

(12—18 éveseknek) július 5—14-_,
(2500,— Ft). Természetjáró tábor (na 
ponta kirándulások autóbusszal J| 
Dunakanyarba), alsótagozatosoknak
Június 20—július l-ig (1600.— Ft). Ter
mészetjáró sátortábor július 4—16-ig 
(2400.— Ft) felsőtagozatosaknak. Aha- 

goi nyelvi tábor június 13—24-ig (1500,- 
Ft). v

7-  a Kreatív Mozgás Stúdió rendez
vényei : május 7—8. afro tánc Bebé 
Quali (Elefántcsontpart). Jazz-, kon
díció-, gyerektáneórák egész nyá
ron. Gyerektáborozás Balatonnál és 
Budapesten. Tánc és Előadóművészet 
workshop • Angelus Iván vezetésével: 
június 21—Július 1. és augusztus 22— 
26. 1132. Budapest, Csanády u. 19. Tel.: 
494-393. *

— 1988. május 20-án. pénteken 20 
órakor „Szép holnap” Zorán-est. Je
gyek a helyszínen válthatók. Kisipa
rosok Budapesti Klubja. VIII.. kér. 
Wesselényi u 73. Tel.: 225-649.

— Hangulatos tánczene, kellemes 
hely. Józsefvárosi klub VIII.. Somo
gyi u. 13. Corvin áruház 'meiletjt szom
batonként 10 órától.

— a VII. kerületi Szociális Foglal
koztató 20. sorszámú céges bélyegző
je 1988. április 21-én elveszett. A bé
lyegző és lenyomata érvénytelen. X

— Figyelem! Mi május 14—20-ig is
mét elutazunk Isztambulba. Jöjjön 
velünk, mert ennél olcsóbb már 
nincs! Számoljon! 5000 Ft + 100 már
ka, autóbusszal, félpenzióval! Jelent
kezni lehet IX., Üllői út 11—13. .sz. 
alatt 10—18 óráig. Csak felvilágosítás 
179-711, kizárólag 11—13 óráig. Makro-

| világ — Omega Tourist. X
— Angol, német, francia intenzív 

nyelvtanfolyamok Június 13-ától de. 
vagy du. Előjegyzés: munkanapokon 
14—17 óráig. Beiratkozás: május 25- 
től június 8-ig. hétköznap 16—19 óráig. 
Tandíj: 2000—2500 Ft (szinttől füg
gően). Cím: II.. Marczibányi tér 5a; 

1355-759, 151-208.
— Kortárs egyházművészet. Kortárs 

művészek munkáiból egyházmüvésze- 
ti kiállítást és vásárt rendez az Eccle
sia Szövetkezet május 8-án, vasárnap 
9'.30—18 óráig. Helyszín: Budapest V., 
Károlyi M. u. 4—8. a Kárpáttá Étte
rem mellett. A kiállítást megnyitja 

JCuklay Antal művészettörténész. X

r—I— Rézkarcoló Művészek Alkotókö
zössége: keresse fel galériáinkat: l.
1 Art Galéria I. Táncsics M. u. 5„ 2. • 
Galéria Petőfi S. u. 18. festmények,
Irézkarcok, rajzok, kisplasztikák rész
letre is megvásárolhatók a Bikácsi i—1 
Daniela. Lunczer Anikó, Tulipán Lász- 
■■■ Gergely Annamária, Kolozsvári 
'Miklós, Berki Viola, László Gyula, 
Szász Endre, Almásy Aladár, ifj. Im
ire István, Szemethy Imre.

ÁLLÁS
Központi Fizikai Ku
tató Intézet felvételre 
keres villamosmérnököt 
és gépészmérnököt szá
mítástechnika, ipari 
méréstechnika, folyam- 
irányítás és műszer
technika területen folyó 
kutató-fejlesztő munká
ra. .valamint labor me
chanikai munkakörbe 
sokoldalúan képzelt 
mechanikai műszerészt. 
Érdeklődni lehet Pel- 
lionisz Péter osztályve
zetőnél a 699-499/16- 
16 lelcfonszámon.
Belvárosi intézmény 
székházinak üzemelé
séhez 3 műszakban — 
portásokat, napi taka
rításra takarítónőket I 
műszakos elfoglaltság
gal valamint parkoló- 
őrt nappali szolgálatra 
keres felvételre, lelem- 
kezéseket részletes ön
életrajzzal kérünk — 
»Azonnali b̂elépés — 
1514« jeligére a Felsza
badulás téri hirdetőbe.

Külkereskedelmi válla
lat gépíró-adminisztrá
tori és német—angol 
levelezőt alkalmaz. Je
lentkezés: 886-180/49.
Kiemelt sportegyesület 
budapesti munkahelyre 
munkaügyi és bérelszá
moló munkatórsat ke
res. Érdeklődni: a 
sportegyesület személy
zeti vezetőjénél. Bp. 
XIV., Szántó Béla u. 
5/A. Tel.: 216-940.

Esztergályost, géppel 
rendelkezőt, bedolgozói 
munkakörbe, ipari fő- 
ágazat felvesz. XIV.. 
XV., XVI. kér. előny
ben. 664-610, Göcsej 
Tsz.
A Thálla Színház fel
vesz 8 és 4 órás por
tást, férfi öltőztetősza- 
bőt. valamint takarító
női. jelentkezés nap
közben a színház por
táján, Bp. VI., Nagy
mező u. 22—24.
Középfokú végzettség-1 
gél, gyakorlattal ren
delkező titkárnő felső 
vezető mellé, titkárnői 
munkakörben munkahe
lyet változtatna. »Igé
nyes N. 271« jeligére 
a kiadóba.
Az Amfora Kereskedi 
mi Vállalat felvesz 
műszaki üzemelteié: 
előadót (szakirányú! 
érettségivel és üzemel
tetési gyakorlattal). Ro- 
ta-gépkczelőt (kezdőt 
betanítunk), kézbesítőt, 

gépíró-adminisztrá
tort, raktári .kiadót, je
lentkezni lehet at 
anyaggazdálkodási és 
gondnoksági osztályon, 
Bp. VII. kér., Izabel
la u. 13.. vagy tel.: 
428-789.

Nyugdíjast
vagy rész-
foglalkozásra
(másodáll ásra)
vállalkozó
szakembert
keres
sürgősen '
főkönyvelőnek
a Kulturinvest
FBT.
Cím: Bp. XII., 
Tóth Lőrinc 
u. 11.
Telefon:
555-844,
Lugosi József
személyzeti
vezető.

A Magyar Média Tele
fonszolgálata felvételre 
keres érettségizett, jól 
gépelő munkatársnőt, 
telefonos hlrdetésfelvc- 
vői munkakörbe, je
lentkezéseket »Precizi
tás és udvariasság« Jel
igére a kiadóba.
Belvárosi külkereske
delmi jogú vállalat fel
vesz export üzletkötőt. 
Angol és magyar nyel- Jő levelezőt: Alkalma
zási feltétel: üzletkötő
nél: exportban szerzett 
többéves gyakorlat. — 
felsőfokú szakmai kép
zettség. angol vagy né
met nyelv felső szintű 
ismerete, angol levele
zőnél: felsőfokú kül
kereskedelmi szakosí
tott nyelvvizsga, több
éves ’ levelezői gyakor
lat. Magyar levelező
nél: egyszerűbb levelek 
Önálló elkészítése, gép- 
és gyorsírás, jelentke
zés személyesen a vál
lalat Import gépek be
szerzési I. osztályán, 
Budapest VI., Bajcsy- 
Zs. u. 57. Telefon: 
124-270.
Felügyeleti . szerv fel
vételre keres PC szá
mítógéphez gyakorlat
tal rendelkező progra
mozót. Érdeklődni le
het a 135-450 telefon
számon.
Kiemelt, Önálló külker 
jogú ipari vállalat ha
tósági vizsgával rendel
kező vámkezelőt keres, 
jelentkezés: Mikroelekt
ronikai Vállalat, Buda
pest IV.. Fóti út 56. 
Telefon: 600-574, Hóra 
Sándomé személyzeti 
vezető.
Kisszövetkezet kiemel
kedő kereseti lehetőség
gel sürgősen felvesz 
legalább 5 éves gya
korlattal Ipari villany- 
szerelésben jártas vil
lanyszerelőket. hűtő- 
technológiai csőszerelő
ket. Tel.: 889-793.
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A Hungaroton Magyar 
Hanglemezgyártó V, 
lalat- marketing osztá
lya keres zenei érdek
lődésű készletgazdálko
dót középfokú végzett
séggel. jelentkezni le 
hét a 184-903-as telefo
non. vagy Bp. V.. Vö
rösmarty tér IV címe 
személyesen' vagy levél 
ben.

Hollóházi Porcelán
gyár pályázatot hirdet 

vállalat közgazdasági 
osztályára vezetői mun
kakör betöltésére. A 
munkakör betöltésének 
feltétele: közgazdasági 
egyetemi, vagy pénz
ügyi és számviteli főis
kolai végzettség, erköl
csi feddhetetlenség. — 
Bérezés: az érvényben 
•vő rendeletek alap

ján, megállapodásunk 
szerint. Házaspárokat 
lőnyben részesítjük. A 

vállalat soron kívül 
egy négyszobás, össz
komfortos bérlakást 
biztosít. A pályázató-! 
kát a vállalat személy- 

ti és okt. osztályára 
kell megküldeni. 3999 
Hollóháza. Dózsa Gy.l 
■—1155.
Föv. XI. és -XXII.

Ingatlankezelő 
Vállalat felvesz pénz
ügyi osztályra közgaz
dasági egyetemi vég- 
»tséggel közgazdasági 

csoportvezetőt. vala
mint vezetői gyakorlat- 

és felsőfokú vég- 
:ttséggel rendelkező 

dolgozót, főkönyvi cso
portvezetői munkakör 
betöltésére, jelentkezni 
lehet: Bp. XI.. Fraknó 

32.; dr. Kováts Fé
ltene gazdasági igaz
gatóhelyettesnél. Tele
fon: 613-265, 810-135.

Exportmunkát biztosító 
vállalatot vagy kisvál
lalkozást keresek, oki. 
vili. üzemmérnöki és 
oki. faipari üzemmér
nöki képesítéssel. Kü
lönleges famunkák 
előnyben. Faipari gép
műhellyel, autóval, 
alapfokú német nyelv
tudással , rendelkezem. 
Egyedülálló vagyok, 
tartós kiküldetést is 
vállalok. »Ambíció — 
194599« jeligére a Fel- 
szabadulás téri hirdető
be.

Villanyszerelőt, erős- ét 
gyengeáramú szerelés 
ben jól képzett szak 
embert felveszek. |e 
lentkezni: kedd vagy 
csőtörtök 15—18 óra 
közölt. 226-168.
Az alábbi tervezési 
szakágakban, 40 éves
nél nem Idősebb gya
korlott és kezdő mér
nököket keresünk fel-] 
vételre: építész, stati
kus, épületgépész, épü
letvillamossági (elekt
romos) és vízellátás te
rületre. Ezenkívül fel
veszünk még szerkesz
tőket is. jelentkezni 
lehet: Pestterv, Buda
pest XJI.. Városmajor, 
u. 12—14.. személyzeti 
vezetőnél.

Gyógyáru-értékesítő 
Vállalat felvételre ke
res takarítónőket .gö
döllői telepére. Fizetés 
megegyezés szerint, je
lentkezés: Gödöllő,
Táncsics M. u. 80., 
munkaügy. Telefon: 20- 566.
Pallas Lap- és Könyv 
kiadó Vállalat üzemelL 
letési osztálya felvesz 
segédmunkásokat. Flze' 
lés megegyezés szerint. 
Katonaidőt letöltött. 20 
—40 év közöttiek 
lentkezését várjuk. — 
Tel.: 229-832 vagy 222- 
400/151 m.

Gyógyáru-
értékesítő
Vállalat
pályázatot
hirdet
belső
ellenőrzési és 
rendészeti 
osztályán, 
osztályvezető
helyettesi 
állás
betöltésére.

A megbízás 
évre,

meghatározott 
időre szól, 
alkalmasság 
esetén
megújítható.
A jelentkezőnek
közgazdasági
egyetemi
végzettséggel
és legalább
“ éves szakmai
gyakorlattal kell
rendelkeznie.
Számítás-
technikai
ismeretekkel
rendelkezők
előnyben!
Bérezés:
a vállalat
kollektív
szerződése
alapján,
megegyezés
szerint.
A Jelentkezők 
a pályázatot 
írásban, 
részletes 
önéletrajzzal és 
szakmai 
életrajzzal, 
a jovede|mi 
adatok
megjelölésével, 
a vállalat 
személyzeti 
osztályára 
nyújtsák be.
1054 Bp. V. kér.,
Garibaldi u. 2.

B« kategóriájú vas
ipari szövetkezet azon- 
a11 felvételre -keres fő

könyvelőt és számvite- 
osztályvczetőt. Fel

vétel feltételei: több
éves szakmai és veze
tői gyakorlat, legalább 
középfokú iskolai és 
pari mérlegképes vég

zettség. jelentkezni 
személyesen (Bp. XIII.. 
Szabolcs u. 8.). rész- 

ies önéletrajzzal a 
személyzeti vezetőnél, 
vagy a 491-158 telefo
non.
Újpalotai »A« kate
góriájú gépipari válla
lat felvételre keres 
lemző közgazdászt, 

közgazdasági csoport- 
vezetőt. jelentkezni le
het a 642-015 telefon- 
zámon.

Újpalotai »A« kategó
riájú gépipari válla
lat felvételre keres 
gyakorlott számviteli 
osztályvezetőt, főosz- 

lyvezető-helyettest. — 
lentkezni lehet 642- 
15 .telefonszámon.

Újpalotai »A« kategó
riájú gépipari vállalat 
felvételre keres gyakor
lott eszköz-nyilvántartó 
csoportvezetői, könyve
lési ellenőri, bérelszá
molót. jelentkezni le
lhet: 642-015 telefon
számon.

T ermelőszövetkezerünk 
magas kereseti lehető
séggel, teljesítmény
elszámolásos rendszer
ben felvesz festő, má
zoló, kőműves, ács. 
állványozó. tetőfedő, 
lakatos, burkoló szak
embereket. jelentkezni 
lehet: Budapest XV.. 
Hevesi Gyula u. 3. — 
837-140 8.30—15 órá
ig. 863-455 15—20óráig.

IdeBudapest Tourist 
geriforgalmi Vállalat 
adminisztrátort keres1 
Felvételi feltételek! — 
érettségi, gép- gyors, 
írás. jelentkezni lehet: 
186-130.
A Semmelweis Orvos- 
tudományi Egyelem — 
Gyógyszerészeti hnéze 
le kézbesítői munka 
körbe napi négyórás el. 
foglaltságra munkatár 
sat keres. Lehet nyug 
díjas is, jelentkezés 
170-914-es telefonon napközben.
Újonnan alakult I 
szaki Fejlesztő Rt 
tál közgazdász r 
keres gazdasági 
«atőhelyettesi munka
körbe. Fizetés megegyi 
zés szerint, jelen

Mű- 
fia- 

férfi i
igaz

zés részletes önéletrajz
zal Kotora C 
igazgatónál. Tel 
494-779. Műszak

'örgy
rfon
Fejlesztő Rt. számviteli 

osztályára felvesz 
Robotron 5130 tip. 
kezeléséhez érfő 
katársat pénzügyi 
adatok ellátására, 
lefon: 495-524.

I fő 
gép 

mun 
fel 
Te

Belvárosi munkahelyre 
keresünk középfok 
közgazdasági végzett 
seggel pénztáros-anyag, 
könyvelőt. Budapest V 
Váci utca* 47. T • 177. 893.

A Magyar Rádió stú
diómagnók karbantar
tásához finommecha
nikai műszerészt keres 
pár éves gyakorlattal, 
jelentkezni lehet a 388- 
819-cs telefonon. 
Magyar Rádió gépjár
műtelepére (X., Szil 
lás u. 24.) autóvilla
mossági szerelőt keres,_ 
jelentkezni lehet az 
570-41 l-es telefonon. / 
Magyar Rádió házi] 
nyomdájába színes nyol 
másban is jártas ofszet 
gépmestert keresünk. 
Jelentkezni lehet a 3871 
006-os telefonon. A 
Magyar Rádió híradás{ 
ipari anyagismerettel 
rendelkező raktárost 
keres, jelentkezni lehel 
a 388-225-qs telefonon!
A Budapesti Harisnya 
gyár felvesz kontírozó' 
és forgalmi könyvelőt, 
valamint pénzügyi elő
adót. Bérezés: gyakor
lati idő és iskolai 
(szakirányú) végzettség 
lapján, megegyezés 

szerint. jelentkezés 
személyesen a számvi- 

osztályvezetőnél. 
Budapest II., Szentend
rei út 39—53. II. eme
let. Tóth Ambrusné, 
agy telefonon a 689- 

894. illetve 889-550/ 
j74-es mellék.

Autó adásvétel, szak
műhely segítségével, 
[felújítással a Dráva 
Autónál. Műhely: Bp. 
XIII., Dráva u. 22. 
Zárt autóbemutató te
lep. Bp. XIII., Dráva 

17. Keressen fel, se- 
tünk!

KÖNYV
Az Állami Könyvter
jesztő Vállalat közpon- 

antikváriuma (Bp. 
|V., Múzeum krt. 15. 
1053) vásárol többek 
között 1945 előtt meg
jelent német és - angol 
ínyelvű könyveket, ré
gi térképeket, metszete
ket, idegen nyelvű úti
könyveket. albumokat.

nagyobb könyvtára
kat a helyszínen érté
kelik és díjtalanul'* el
szállítják. A í73-514 
telefonszámon várja hí
vását Kárpáti Frigyes 

bolllgazgató-helyet- 
tes. Szakértelem, meg- 

zha tóság: A KV an
tikvárium.

Gépíró titkárnőt keres, 
teljes munkaidőre ki
adóvállalat. Érdcklőd- 

226-692 vagy 427- 
943 tel.

BÚTOR
Századeleji bútorokat 
vásárolnék lakásberen 
dezésemhez. »Sérült is 

2610« jeligére a 
kiadóba.
Bizalommal forduljon 
hozzánk, ha bármilyen 
|használt dolgai; a leg
magasabb áron kész
pénzért kívánja eladni. 
Hagyatékát megvesz
tük, lomtalanítással 
együtt azonnal elintéz- 
izük. 830-452.
Felújított biedermaier 
lőgarnitúra eladó. 362- 

162, 10—18 óráig.
Csak egy telefon. Tel
jes lomtalanítással leg
többet fizetek hagyaté
kért, lakásfelszámolá
sért, festményekért. — 
dísztárgyakért, bronz
csillárért. raliórákért, 
könyvért, 772-562.

Mindennemű 
.hagyatékot, 
lakásfelosztást, 
antik bútorokat; 
festményt, 
régiséget, 
lomtalanítással, 
kulcsátadásra 

eszek.
428-767.

Vásárolunk szekrényso
rokat. fekhelyeket. — 
konyhabútort, szekré
nyeket. antikokat, csili 
Járókái, hagyatékot. — 
311-486. 868-259.

TV, RÁDIÓ
Antennaszerelés közvet
lenül a gyártótól legol
csóbban. garanciával, 
tavalyi árakon. 429- 954.

CB rádiók 
és tartozékaik nagy
választékban, 
kívánság szerint 
komplett 
rendszerek 
telepítése.

Hi-Fi, video, 
computerek 

komplett 
konfigurációk.

Fotoelektronik 
I. Sz.,

Pápa, Fő tér 14. 
Telefon:
89-24-402.
CB USB 36 
Ronik 1.

Antennaszerelés színes 
televízióhoz, HI-FI-be 
rendezéshez, garanciá 
val, kétnapos határidő
re. 611-072.

■  H ttL U J J :«
Vllágmárkás, angol- 
mcchunikás. nyugati 
pianínó, törpe, világos
barna és egy. Slazengcr 
a/nerikai Lady 4 3/8 
teniszütő eladó. XIV.. 
Dózsa György út 9. 
fsz. 2. (Thököly út
nál).
Pianínöt vennék, feke- 
te színűi, faragott, stí
lusos kivitelben. Dr. 
Sővágóné. V.. Régi
posta 15. Tel.: 370- 
189. este.

FOTÓ -
Minolta XD—7 ház
APO-t-400 objektívvei, 
tartozékokkal eladó. 
Tel.: 652-451.

JÁRMŰ
SZKIF M szovjet sá
toros utánfutó eladó. 
Tel.: 561-162.
BMW 316-os. I év. 4 
hónapos. pezsgőm« tál

ínű, kevés km-rel, el
adó. 426-840. este.
MN 80 TOS Egyete
mes esztergapad. 0.5 
éves. garanciális, 250 
csúcs és egy Kemény 

Társa műszerész esz
tergapad munkaasztal
lal együtt eladó.* 771 - 
500.
Lengéscsillapító Javítás 
szereléssel, megvárha
tó. Bp. IV. kér., Kül- 
ő Vád út 35. Tel.: 

695-065.

Vásárolok régi könyve- 
ket, könyvtárat, hagya
tékot. vidéken Is. VI., 
Szondi u. 48.. —* Sós 
Antikvárium.
Budai Krónika« An

tikvárium vásárol: régi 
könyveket (gótnémetet 
is), levelezőlapokat. — 
1012 Várfok u. 8. 352- 
168.
Könyvtárat, régi könv 
veket vásárolok német, 
angol és más,, idegen 
nyelvűt is. 295-101

ADÁSVÉTEL
Vadonatúj C 40-es clr- 
kógejzfr és vadonatúj 
140 tag (28 db). III. 
oszlopos. 600-as öntött
vas radiátor eladó. T.: 
325-560. vagy reggel 
üzenet: 752-428.
Ritka bélyegek, régi 
I le vél borítékok előnyös 
vétele és eladása 30 
éve egy helyen: Bp. V. 
kér.. Váci u. 63., bé- 
lyegszaküzletben.
Reális áron veszek ha- 
gyatékot, festményeket, 
porcelán, üveg, ía, 
bronz, kerámia dísztár- 
yakat. órákat. Tel.: 10-444.

Empire stílusú faliórát, 
díszórákat, zsebórákat 
és festményeket gyűjtő 
vásárolna magas áron. 
643-480, reggel, este.
Legtöbbet fizetek antik 
bútorért, hagyatékért, 
festményekért, asztali-*, 
falióráért, porcelán ba
báért. thonet bútorért. 
Tel.: 210-356.
Készpénzzel fizetek ha- 
gyatékért. képért, por
celánért, bútorért, sző
nyegért. Azonnal me
gyek. 354-617.
Hagyatékot, szekrény
sort. régi bútorokat, 
szőnyegeket, festménye
ket, $rát, babát, csil
lárt. porcéi An maga: 
áron veszek. 473-082, 412-482.

IWC, Schaffhausen, 
Patek. Glashütte. Le 
Coultrc, Vachcron, 
Omega. Doxa. vala
mint ütös, . nap(£ras, 
holdjárásos, stopperes 
zsebórát, karórát, régi 
zenélő szerkezetet ven
nék. Tel.: 533-607.

.ALBÉRLET.
Kulturált fiatal Téri! 
kényelmes, telefonos 
albérletet bérelne. — 
»Nem dohányzó — 
194586« jeligére a Fel- 
szabadulás téri hirde
tőbe.
Szobák napi 100—800 
Ft-os, lakások napi 
240—3200 Ft-os áron 
bérelhetők. Lcgnpgyobb 
forgalmú iroda, legna
gyobb választék! Del- 
fin tourist. ’ Turistaser
vice 532-211 (Arany 
János utcai metróval 
szemben), Bajcsy-Zs. 
59.
Fizetővendégláló laká
sokat keresünk belterü
leten! Apsertourfst' 490- 
130. 9.30—12.30 óráig.
4—5 szobás, nagymé
retű. telefonos kiadó 
lakást keresek, jó köz
lekedéssel. Belváros
ban. Budapest belterü
letén —. .legalább öt 
évre. Ajánlatokat ké
rem hétköznap ■ 11 és 
16 óra között a 821- 
317 telefonszámra.
Lipótvárosi I szoba + 
hall idősebb külföldi
nek 3—4 hőnapra, 
esetleg ellátással, ki- 
adó. Tel.: 200-401.

lakás
Ráfizetéssel elcserélem 
V. kerületi. 74 nm-es. 
nagyméretű, két utcai 
szobás, telefonos, fel
újított, gázfűtéses ta
nácsi lakásomat 3,5 
szobás ... tanácsira, bel
területen. 371-952.

Kétszintes családi ház 
iciöiérbcépítéses, 
szoba. összkomfortos 
(100 nm) lakásomat +[ 
50 nm alagsort 75 n.- 
öl telekkel̂  1,5 szo
bás öröklakásra cseré
lem vagy eladom, ér- 
tékcgyeztctésscl. Érdek
lődni: M65 Bp. XVI., 
Nyílhegy u. 35.
Alsóörsön, Csokona 
u. 29. szám alatt, Ba 
latonra néző, önálló, 
tetőtérbeépftéses,- 4 la- 
.kóhelyiséges. 100 nm 
cs. 2 fürdőszobás, 2 
WC-s, erkélycs*. tera
szos. igényes kivitele
zésű nyaraló teljes be
rendezéssel, 130 n.-öles 
szépen parkosított tel
ken eladó. Megtekint
hető vasárnap délelőt
tönként.
Sürgősen. áron alul 
azonnal • beköltözhetően 
eladó a XXI., Nagyka- 
lapűcs utca 16. sz. 
alatti, 150 n.-ölcs tel
ken lévő 3 szobás, ud
vari, teraszos, parket
tás saját családi ház 
2 garázzsal. 1 400 000 
+ 300 000 OTP. Mol
nárnál egész nap.
Azonnal beköltözhető, 
bel-budai. telefonos 53 
nm-es, kettőszobás 
öröklakás kp. + OTP- 
vei eladó. 862-022, es 
te.

Pesterzsébeten 150 n.- 
ölcs telek 2 család ré
szére Is alkalmas, csa
ládi ház, melléképüle
tekkel eladó. Érdeklőd
ni 18 órától: 588-053.
Alsóörs (Lovas) szőlő 
gyümölcsös 600 n.-öl 
zártkert. szerszámos tá
rolóval eladó. Villany 
van! -600 000 Ft kpT 
Érdeklődni: 18 órától 
588-053.
Ercsiben, Vörös Had- 
sereg út 37. alatti, két
szobás házam 800 nfl 
öles kerttel elcserélem 
budapesti tanácsira, 
vagy eladom. Balta 
előnyben. Minden meg
oldás érdekel.
Eladó Vecsésen 2 . szó- 
ba komfortos -házrész 
kerttel, melléképület
tel. Cím: Varga Ist
ván, -Vecsés, Somogyi- 
Bacsó u. 65.
Keresek kb. 60 rnn-cs. 
nívós, clrkófőtéses. te* 

Ionos, garázsos, bu
dai. zöldövezeti (Ró- 
zsadömb előnyben) 
öröklakást. Cserealap: 
rózsadombi 101 nm-es, 
nívós, církófűtéses, te
lefonos. kertes örökla
kás. jó közlekedéssel 
és bevásárlási lehető
séggel. Tel.: 363-638.

Festés, mázolás, par
kettázás, csiszolás, lak 
kozás, PVC-, szőnyeg- 
padló-ragasztás: 575-
800.

Villanyszerelés 
638-935, 
838-987.

Redőny, reluxa, reális 
áron! Tel.: 327-012.
Tapétázás, szobafestőt, 
mázolás, bútormozga
tással, fólia takarással 
azonnalrn. előjegyzésre 
garanciával. 779-322.
Parkettalerakás parkettacsiszolás, PVC-, sző
nyegragasztás. falradf- 
rozás, közületeknek is 
Telefonügyeiét: 373-
194, lakás: 151-694.
Dugulisclhárítás a leg 
koszerű bb gépekkel
azonnal, garanciával 
564-065. \

Elcserélném bel-budai, 
36 nm-cs. tetőtéri, er- 
kélyes, garzon örökla
kásom budapesti, lakó
telepi hasonló méretű.

, If. emeleti tanácsi 
lakásra, megegyezéssel. 
•Tavasz 194510« jeligé- 

a Felszabadulás téri 
hirdetőbe.
Szombathelyen, város- 
Iközpontban. 2 szoba 
étkezős OTP öröklakás 
készpénzért eladó. — 
Tel.: 94/18-395. Illetve 
levélben »Déli, máso
dik emeleti 141784« 
jeligére a szombat-helyi 
hirdetőbe.
Elcserélem 1 szoba
hall. gázfűtéses, kom
fortos, 50 nm házrészt, 
külön' utcai bejárattal, 
kerttel, másfél- kétszo
bás tanácsi lakásra, 
házgyár! előnyben,
vagy eladó. XX. kér.. 
Abrahám Géza 45., 
Ari János.
VII. kerületi, 2,5 szo
bás, magasföldszlnti, 
84 nm-es, telefonos, 
komfortos tanácsiért 
kérek kisebb nívós te
lefonos öröklakást vagy 
vízparti kisebb házat. 
»Részletes leírást N. 
443« jeligére a kiadó
ba.
Ritka előnyös csere! — 
Adok kétszobás, 90
nm-es. összkomfortos, 
nagykertes 2100 n.-öles 
családi házat. Dunaúj
város környéki község
iben. önellátó gazdál
kodási lehetőség. Kor
szerű fűtés, fürdőszo
ba, hideg- melegvíz, 
angol WC, fúróit kút, 
pari áram, garázs,

gazdasági épületek. — 
Autóbuszmegálló 100 
méterre. Ráfizetést nem 
kérek. Kérek helyette
budapesti, belterületi, 
kétszobás, utcai, kor
szerű fűtésű, tanácsi 
lakást, liftes házban.
Ismertető ajánlatot ké
rek. »Nyári csere« jel
igére a kiadóba.
Vér, Bécsi kapunál, 
|l00 nm-es. 3 -t- sze
mélyzeti szobás, erké- 
lyes, lodzsás, telefonos, 
panorámás, III. emele
ti (lift .van), igényes 
tanácsi lakást cserélünk 
bel-budai, telefonos, 
legalább 1,5 szobásra és 
egy 2 szobás tanácsi 
lakásokra. Dr. Csizma
dia. Tel.: 154-011.

Magángyűjteményem
be folyamatosan vásá
rolok márkás képeket, 
bútort, régi ékszert. 
322-460.
Hívjon bizalommal! — 
2000—12 000 Ft-ig ve 
szék régi porcéiánfejű 
babát, külön babafejet 
1000—5000 Ft-lg. Hum- 
mel-flgurákat, vitrin-, 
dísztárgyakat, festmé
nyeket. amik órákat is 
a legmagasabb áron 
[vásárolok. Tel.: 653- 
638. Szűcsné. hívható 
I 15 óráig.
Gyors, korrekt felvá- 
sárlás: stílbútor, thonet 
bútor, hagyaték, fest
mények. csillárok, 
bronz- és porcelán tár
gyak, órák, dísztár
gyak vétele. 643-480.
Magas áron veszek ha
gyatékot. stílbútorokat 
és ebédlöbútorQkat. 
thonet bútorokat és fa
liórát. asztali órát és 
vitrintárgyakat, festmé
nyeket. csillárokat, por
celánfejű babádat 2500 
—5000 Ft-lg. Es vidék
re f» megyek. 210-083.

65 nm-es. 1,5 szobás 
j  + galériás, földszinti, 
gázfűtéses. Igényes bel
ső kialakítású tanácsi 
lakást cserélünk a 32- 
csek teréről. 30—40 nm 
körüli egyszobás, kom
fortos bel-budai taná
csira. Dr. Csizmadia. 
Tel.: 154-011.

Pékség Nagykörösön, a 
központban beköltöz
hető családi . házzal 
együtt eladó. .Érdek
lődni: Varga István. 
Nagykőrös. 2750 Almos 
u. 4. Tel.:v (20) 51- 
362.
Vennék 1,2 millióig 
telefonos, min. 2 szo
bás Öröklakást vagy 
házat. Adok még 90 
nm. telefonos tanácsit 
a kőrútnál. (111. em., 
lift nincs.) Lakótelep 
kizárt. Tel.: 333-247.
Eladom ITT, Fekete
István utcai. 1,5 szo
bás. étkezős, lodzsás, 
déli fekvésű, kertes
társasházi öröklaká
som. 367-695.

Zalabérben. Rákócz 
J30. sz. alatt felújításra 
szoruló családi ház 175 
négyszögöl telken gazl 
dá lkod ásra vagy ipari 
tevékenységre alkalmas, 
Jadó. Érdeklődni: Gé- 

cscgné női szabónál 
Zalaszentgróton, aütóf 
buszállomásnál.
Háromszobás, új bala 
-toni nyaraló eladó. — 
összkomfortos. 12 nm 
fehér márvány borító 

Üvegtetős terasz 
Teljes berendezéssel 2 
millió Ft. 622-547 
reggel ű—10 óráig 
Siófok-Sóstó 194529« 

jeligére a Felszabadu 
|lás téri hirdetőbe.
Balaton mellett. Felső- 
őrsön kúria jellegű, 
30 nm-es lakóház 200 

nm gazdasági épület, 
100 n.-öl telekkel el-l 

adó. Irányán I 800 000 
■t id. Csonka Imre, 
FelsŐörs, úttörő u. 12.
65-ös autóbusz Erdei
laki megállójától 10 
percre, két családnak 
alkalmas. csodálatos 
panorámás. 220 nm + 
garázs, családi ház 
azonnal beköltözhetően 
eladó. Megtekinthető 
[péntek, szombat, vasár
nap 14—18 óra között, 
Bp. III. kér., Haránt
köz 20., Szűcsné.
3 család részére is al
kalmas külön -bejáratú 
3x2 szobás + 3 für
dőszobás összkomfortos 
lakás. 800 n.-öl, ápolt 
kerttel és gyümölcsfák
kal. gazdasági mellék
épületekkel. garázzsal, 
azonnal beköltözhetően 
eladó. Cím: ózd I., 
Szamuely I. út 2. Ér
deklődni: ózdr Városi 
Kórház sertéstelep, 
Oláh Lajos.
Kamaraerdő közelében, 
Pistály üdülő .területén 
tégla nyaraló 200 n.- 
öl gyümölcsössel eladó. 
Víz, villany van. Te!.: 
491-235.
Vendéglátásra ideális, 
hangulatos barokk ház 
Szentendre központjá
ban elcserélhető bel- 
budai öröklakásra. A 
ház négyszobás, tera
szos. kertes, telefonos, 
igényes belső márvány, 
csempeburkolattal. Ér
téke 3,7 millió Ft. El
adás lehetséges. Tel.: 
339-878.
Badacsonytomajtól 4 
km-re, - 1133 n.-öl he
gyi telek 45 000 Ft-ért 
eladó. Váry Antal, Za
laegerszeg. Ady u. 22.
Iparosoknak, nagycsa
ládosoknak családi ház 
XXII. kerületben el
adó. Gáz bevezetése 
folyamatban. Cserela
kást XI. kerületben be
számítok. Megtekinthe
tő: hétvégén. Jónás, 
1225 Bp. Dunatelep, 
Kolozsvári u. 64.
Eladó Balatopfüreden, 
867 nm belterületi te
lek. Érdeklődni lehel 
Kaposváron a 06-82- 
14-333 telefonszámon. 
dW Csemusnál.
Eladó Siófokon ~az 
Aranypart közelében 2 
•f félszobás, gázfűté
ses, kertes magánház. 
Érdeklődni: 84-10-517, 
telefonszámon. »Tavasz 
136429« Jeligére a sze
gedi hirdetőbe. t

Zuglói, 2 szobás. 55 
nm. I. em. öröklakás 
eladó vagy 60 nm kö
rülire cserélhető 1. 
emeletig. Lakótelep ki
zárva. Tel.: 632-000; 
Ponyódlné.

Budaligctcn háromszin
tes (240 nm), befejezés 
előtt álló, új. modem 
családi ház 150 n.-ÖI 
telekkel eladó. Irány
ár: 25 000 Ft/nm. 'Bu
dai kisebb családi há
zat. öröklakást beszá
mítok. Érdeklődni 
szombat, vasárnap — 
egész nap lehet. Tóth, 
Bp. II. kér., Előd ve
zér u. 24.
Balatoníőkajáron, — 
strandtól 5 percre, új 
családi ház, üdülő, el
adó. Tel.: 367- 703.
Elet Járadékot és kész
pénzt fizet .értelmiségi 
házaspár ingatlanért, 
lakásért, ottlakás nél
kül. Cím: »Segítőkész« 
jelige, 5630 Békés, Pf. 
53.
Tehermentes, 48 nm-es 
farkasréti öröklakás el
adó. Tel.: 660-591, es
te.
Értékálló befektetés 
nyugodt családi otthon 
hellyel, Ipari árammal 
Kertes családi ház mű- 
egyben vagy megosztva 
eladó. Budapesthez kö
zel. Szödön. Dalnoki. 
2134 Szód, Dózsa Gy. 
úl 48.
Esztergom, Monteverdi 
ü.‘ 12/9. kertes, kétl 
szintes. háromszoba 
nappalis, összkomfor
tos lakás, nagyon szép 
környezetben eladó. — 
Tel.: 61 .«Megtekinthető hétvégén.
Műszaki egyetemnél 2 
szoba személyzetis, I 
emeleti, 92 hm-és, — 
Összkomfortos Örökla
kás sürgősen eladó. —- 
Irányár: 25 000 Ft/nm. 
Érdeklődni: 369-300,
vagy »Telefon nincs N. 
3085« Jeligére a kiadó
ba.

Családi háznak is al
kalmas nyaraló, ga
rázzsal, 3 háló, nappa
li, konyha, fürdőszoba 
hideg- -melegvízzel, 220 
n.-ölcs gondozott teli 
ken, 1.4 millió Ft
ért eladó. Százhalom
batta (Dunafüred), Ri
gó u. 7. Tel.: 414- 
542, egész nap.
Zuglói 2 szobás, 46 
nm-es. társasházi örök
lakás + garázs eladó. 
Irányár 1,5 millió Fi. 
Érdeklődni: 834-880.
VIII. kerületi. 2 szo
ba, összkomfortos, 51 
négyzetméteres. panel 
öröklakás eladó. 202- 
010.

Zamárdlban volt víz
parti társasüdülőben, 
két félszobás, külön 
bejáratú, összkomfor
tos. lodzsás lakrész el
adó. Tel.: 820-197.
Budapesttől 20 km-re, 
Tökölön. 200 n.-öles 
nagyságú építési telek 
eladó. Vezetékes 'víz, 
villany a telekhatáron. 
Érdeklődni: Bp. XXL. 
Árpád u. 25/A.

Fizetővendéglátást ke
res idős házaspár csen
des, árnyas helyen, le
hetőleg a Börzsönyben, 
összkomforttal, szerény 
étkezéssel, vagy kony
hahasználattal, júlhis 
23-tól. 3 hétre. 314- 
843 a déli órákban. 
Balatonudvarlban 3 
szobás, összkomfortos, 
emeleti apartman köz
vetlen strand mögött, 
családi, kertes házban 
külföldinek kiadó. Dr. 
Rácz, 1026 Bp. Orsó 
25/B.
Gyermeküdültetés — 
úszásoktatással, tanár
házaspár exkluzív- nya
ralójában,. Bogácson. 
Tel.: 59:, Dózsa IC., 
Kóta.

OKTATÁS
Matematikatanítás. — 
Moszkva tér, József krt. 
óradíj: 75 Ft. 37-50- 
87.
Korongozás tanítást 
vállalok. Tel.: 651- 
316, esti órákban.
Matematikai összefog
laló feladatgyűjtemény 
feladatmegoldásai el
adók. 355-968.

Kertépítést, kertfenn- 
tartási, kerti munká
kat vállalnak szakem
berek. 18—20 óráig: 
374-108.
Duguláselhárítás a leg
korszerűbb . gépekkel, 
garanciával, hétvégén 
lis. Tel.: 646-846.
Gázszerelő mester vil
la! gázszerelést, fűtés 
korszerűsítést, földi ve
zeték kivételével. Meg
rendelőimnek ingyenes 
tervrajz és költségvetés 
készítés. Telefonügye
let 9—18 óráig: 420- 
451.
Budai társasház a II., 
XII. kerület környékén 
közös képviselőt keres, 
logvégzett, telefonos 

előnyben 3003«. jeligére 
a kiadóba.
Óbudán, főútvonal 
mellett, 20 nm-es szol
gáltató tevékenység- 
folytatására alkalmas 
helység üzemeltetéséhez 
együttműködő társat 
keresek. Ajánlatokat 
-Berendezéshez / töke 

szükséges N. 436« jel
igére a kiadóba.__
Ácsszerkezetek, tető és 
tetőtérbeépités kivitele
zését vállalja. építész
mérnök-ácsmester tár
sulás, közületnek is. 
Szakmai tanácsadás a 
helyszínen. Tel.: 892- 
563-.
Hétvégén barkácsolni 
járó asztalosokat, ácso
kat. kerthez értőket 
keresek. »XIV. kerü
letben lakók legyenek 
N. 457« jeligére a ki
adóba.
Fogsorja vitás megvár 
ható. Pintér, 342-082. 
Bp. Vili., Üllői út 60.
Dísztükrök, függöny- 
tartók, reprodukciók, 
képkeretek készítése, 
vétele. Landler jenö u. 
116. 212-711.

3,6 méteres, klte- 
kerhetös. vízhatlan, új 
napernyő eladó. Tel.: 
552-290.
Billenő garázsajtó, —- 
[rács, lépcső, üvegtető, 
lemezszekrények, le- 
mezleszabás, élhajjftás 
3 mm-lg és húzórugók 
készítése, közületeknek 
is. Nyeste László, Bp. 
XIX. kér., Traktor u. 
31. 475-303, 271-920.
Budai társasház a ÍT7. 
XII. kerületben közös 
képviselőt keres. »Jog
végzett, . telefonos — 
előnyben 781« Jeligére 
a kiadóba.
Parkettarakás, -csiszo
lás. -lakkozás, PVC-, 
szőnyegpadló-ragasz

tás. festés: 485-287.

Reluxa, redőny, válto
zatlan áron, minden 
színben, garanciával, 
Tel.: 840-903.
641-537. ; Parkettáiéra- 
kés, csiszolás, lakko
zás, szőnycgpadlófekte- 
tés. Minőségi kivitel, 
azonnali kezdés. 641 537'
Csempézést, hldegpadló 
burkolást, igényesnek 
azónnalra. 699-619.
379-428. Parkettázás, 
szalagparkettázás, átra
kás. anyaggal is. Csi
szolás. lakkozás, bútor- 
mozgatással, gyorsan, 
garanciával. 379- 428.
Régi pénzt, pénzgyüj- 
teményt, papírpénzt 
vesz gyűjtő. Díjmentes 
felértékelés. Kovács, 
1061 Népköztársaság 
útja 23. 11/4. 226-713.
Antik és stílbútorok 
javítását és bútorok 
készítését vállalom. — 
640-695, este.
Reluxa, mini tokos re
dőny, reális árakon. 
Tel.: 33-80-72.
OTP, JKV felé adó
visszatérítéshez költség
vetés elszámolás ké
szítését vállalom, szá
mítógéppel. 686-235.
Költségvetések, készíté
se, családi és hétvégi 
Iházak tervezése, rövid 
átfutással. 368-297.
Duguláselhárítás, fal
bontás 'nélkül, csator
naszerelés, vegyszeres 
zsfrtalanftás, hé .végén 
lis. Vidék Is. 635-125.
Belvárosban, Néphad- 
sereg utca környékén, 
2 szobás öröklakást és 
raktárnak alkalmas 
földszinti helyiséget ke
resünk. 312-292.
Kertészmérnök füvesí
tést. parkosítást, nő- 
vényültetést, fűnyírást 
vállal. Kedd, csütör
tök, péntek 752-215, 14 
—17 óráig.
Villanyszerelés! Épüle- 
tek, lakások, nyaralók 
szerelése, javítása. Kö- 
züle|elcpek is. 639-611.
Szobafestést, mázolási, 
tapétázást, fóliatakarás
sal, azónnalra, előjegy
zésre. közületnek . is 
vállalok. 805-872.

Fal, tapéta szakszerű 
radírozását, tisztítását 
vállalja megbízható 
kisiparos. 621-260.
Kőműves kisiparos vál
lal külső- belső vako
lást, régi ház átalakí
tását. Víkendház épí
tését is, Budapest 30 
km-es körzetében. 691- 
028, 17—20 óráig.
Szön7̂ rak̂ Parket!3h 
zás, csiszolás, lakko* 
[zás, PVC-zés, bútor- 
mozgatással. 347-464.
Anyaggal vállalok par- 
kettázást (szőnyegpad
lóra is), átrakást, csi
szolást, lakkozást: 278- 
632.

Agytoll- 
felvásárlás. 
Tel.: 421-088.

Konténerrel szállítok 
[sittet, törmeléket! — 
Tel.: 86-86-87, 776-227.
Parkettacsiszolást, lak
kozást, lerakást, PVC-, 
szönyegfektetést válla
ltok. 890-936.
Lakásépítéseknél, fel
újításoknál tervezés, ki
vitelezés: '»Tomo« köz
vetítő, 659-833, mun
kaidőben.
Kőműves, burkoló, víz- 
jzerelő munkát kifogás
talan minőségben vál
lalok. üzenet: 417-155.
Villanyszerelést válla; 
lók. Rövid ' határidő
vel, garanciával. ' ISO- 
244..
Építőanyagok nagy vá
lasztékban, burkolóla
pok, méretre készített 
asztallapok, pultok, 
műmárványból kapha
tók. Házhoz szállítás. 
XIV. kér.. Gyarmat u. 
57. 832-022.
Mindenféle fuvarozást 
vállalok, 5 tonnás bil
lenős teherautóval. — 
Tel.: 833-690.
Asztalos, kárpitos,, an- 
llk, stílbútorok Javítá
sa, fényezése, kárpito
zása garanciával, díj
mentes szállítással. — 
Tel.: 285-108.

KÖLTÖZTETÉS
226*355

Reluxa, mfnlrcdőny 
minden színben, két 
héten bélül. Tel.- 362- 
802.
Ásást, fakivágást vál
lalok', „ alkalmanként. 
893-653.
Parkettacsiszolás, -lak- 
Ikozás, PVC-, szőnyeg
padló-ragasztás, lambé
riázás, garanciával, 
azónnalra, közületek
nek Is. 697-149.

Lomtalanítást, slttszál- 
Iftást, kályhabontási 
kihordással, rakodással 
vállalok. Hétvégén is. 
Tel.: 372-485.
Azonnali kezdéssel — 
PVC, szőnyegpadló ra
gasztása, hegesztett ki
vitelben is. 120-137, 
353-206.
Parketicslszolást, lak
kozást, PVC-ragasztást, 
ablaktisztítást vállalok. 
Tel.: 494-899, Barabás.

Anyaggal Is. parkettá
zás, átrakás, csiszolás, 
lakkozás, PVC-, sző- 
nycgpadló/.ás. 34-34-34, 
638-813.
Poloska és csótányirtás 
azónnalra, közületek ré
szére is. 642-319, 477- 
462.
Falradírozást, tapétara- 
dírozást, hosszú gya
korlattal, bútormozga
tással. Kisiparos: 658- 
363.
Parkettacsiszolást, lerakást, világos lakkozást, 
PVC-, szőnyegpadlóra- 
gasztást, bútormozga
tással, garanciával, 
azónnalra, közületek
nek is vállalok. 865- 
915, Iványi.
Bútorkárpit és Szőnyeg* 
[tisztítás lakásán. Nyu
gati gépekkel, garan
ciával. Tel.: 345-505.
OTP költségvetések, 
házépítésekhez, tataro
zásokhoz. lakáskorsze
rűsítésekhez, felújítá
sokhoz. 274-130.
Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, • fóliataka
rással. garanciával, 
10% árengedménnyel. 
Tel.: 421-358.
Gyorsszolgálati Csator
nák, lefolyók dugulá
sának megszüntetése 
falbontás nélkül, azon- 
naira. 318-672.
Lakásfelújítás tervezé
se, költségvetés készíté
se. 'műszaki vezetése. 
688-188.
Villanyszerelést válla- 
lók magánszemélyek és 
közületek részére. Tel.: 
584-363. délután.
Festést, mázolást, par- 
kettesiszol ást, tapétá
zást vállalok (közüiet- 
nek Is). Igényes mun
ka, mérsékelt ár. 216- 
19, egész nap.

Tapétázást, festési- 
mázolást. fóliatakarás
sal. - bútormozgatással 
vállalok. 148-056.
Duguláselhárítás, fal
bontás nélkül, korszerű 
géppel, mindennap. — 
897-756.
Parkettacsiszolást, -lak
kozást, , PVC- szőnyeg
padló-ragasztást azon- 
nalra is vállalok. 783- 
307.

Tolerancia
Családvédelmi
Szolgálat

Számtalan 
konfliktus 
adódik, 
amely előtt 
egyedül és 
tanácstalanul áll, mert 
nincs hová 
fordulnia.

Önnel vagy 
családjával 
együtt 
ezeket 
megoldjuk! 

Szakembereink 
az On
rendelkezésére
állnak!
Cím: Bp. XI. kér.. 
Bartók B. út 

. I. em. 2/ 
Telefon:
659-668. 
Fogadóórák: 
délelőtt, kedd 
9—13 óráig,- 
délután, 
hétfő, szerda, 
csütörtök 
16—20 óráig.
A nap 24 órájában 
jelezheti 
problémáit 
telefonon! 
Titoktartás! 
Hatékony 
módszerek! _ 
Bizalom! 
Tolerancia!

Aranyhid Társkereső 
Iroda. Segítünk önnek 
igénye szerint társat, 
háfeastársat keresni. 
Gyors, diszkrét ügyin
tézés. Kérje tájékozta
tónkat válaszboríték
kal! 2701 Cegléd. PL 
106.
Lakásom. nyaralóm 
van a .Balatonon és 
gépkocsin). Ozvegyasz- 
iszony vagyok. Keresek 
egy őszinte, becsületes 
társat 65 évesig,, kinek 
hasonlóan rendezettek 

körülményei és csak 
„ szeretet hiányzik az 
életéből. »Tartozni egy 
jóbaráthoz 112081« jel
igére leveleket a Ma
gyar Hirdetőibe, Veszp
rém, Kossuth xi. 6.
Ismerkedési estek lĝ - 
nyes egyedülállóknak a 
Lukács Cukrászda bár
jában (VI., Népköztár
saság útja 70.), szóm; 
hatonként. 17—22 órá- 
!g.
A »Telefontárs« társke* 
resőnél pszichológus, 
Ideó várja munkana

pokon 15—19 óráig. 
VI. kér., Dózsa 
György út 104. 313?.
836.
FtlfSÍGET ÜRES

Egzisztencia — csak 
igényeseknek! Diszkrét, 
kulturált társközvetítés 
korhatár nélkül. Hét
köznapokon öttől • ki
lenc óráig, 1031 Buda* 
pest. Sóvári 36., csü
törtökönként a Hungá
ria kávéház galériáján. 
Tel.: 888-532.
Elvált, független, dip
lomás, vezető állású,-1 
180 cm magas, ötve
nes férfi lakással, ko
csival keres lehetőleg 
diplomás, független, —. 
csinos, érzelcmgazdag, 
korrekt hölgyet 45 óvta 
korig házasság céllá-, 
ból. Fényképes, telefo
nos választ kérek. »Op
timista B. 4478« jeligé
re a Magyar Média, 
Balzac u. 12. címre.

v


