
HALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk mindazok

kal, akik ismerték és szerették, 
hogy Tabajdi Magda, a Központi 
Állami Kórház dolgozója, türelem
mel viselt, súlyos betegség követ
keztében elhunyt. Kívánságának 
megfelelően, a Szent Gellért plé
bánia altemplomában — XI., Bar
tók Béla út 149. sz. — helyezzük 
örök nyugalomra, 1991. szeptember 6-án 16 órakor. Gyászolják: testvé
rei, sógorai, unokahúgai, unoka
öccse), barátai és munkatársai. 
(72 291/1K)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Baranya László nyugdíjas ezredes 
augusztus 13-án elhunyt. Búcsúz
tatása szeptember 4-én 14 órakor 
az Óbudai temetőben lesz. A gyá
szoló család. (72 808/1K)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mind

azoknak a hozzátartozóknak, sport- 
barátoknak, ismerősöknek együttér
zését, akik Sáros Tiborné ördög 
Éva úszó szakedző elhunyta alkal
mából gyászunkban osztoztak. A 
gyászoló család. (72 300/1K)

A gyászoló család és a Citibank 
Budapest Rt. ezúton fejezi ki kö
szönetét mindazoknak, akik Simo- 
nyiné Rigó Szilvia tragikus elhuny
ta miatt részvétüket nyilvánították. 
(72 883)

Köszönetét mondunk a rokonok
nak. barátoknak, ismerősöknek, va
lamint a Posta Bank Rt. vezetői
nek és munkatársainak, akik fér
jem, gyermekünk, édesapánk, dr. 
Füzessi Imre elvesztése miatt ér
zett fájdalmunkat részvétükkel eny
híteni igyekeztek. A gyászoló csa
lád. (72 761/1K)

Életem legszebb hat évét Vele 
töltöttem. 1991. augusztus 21-én, 
alattomos betegségben, 45 éves 
korában, feleségem elhunyt. Júlia 
Bretschneider szül.: Kendi Júlia, 
szeretett feleségem, Júlia búcsúz
tatása 1991. szeptember 3-án, ked
den 13 órakor a Rákoskeresztúri 
új köztemetőben lesz. Gerd 
Bretschneider és az egész család. 
Minden külön értesítés helyetti

( ” ÁLLÁST KÍNÁL )
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! Pusztaszabolcs, 
József Attila Ált. Iskola igazgatója az 
alábbi álláshelyekre hirdet pályázatot: 1 
tanár mát.—bármely, 1 tanár mát.— 
szám. gép., 1 tanár magyar—bármely, 1 
tanár magyar—ének, 1 tanár nyugati 
nyelvszakos részére. Bérezés megegyezés 
szerint. Házaspárok esetén szolgálati la
kás. Étkezést, illetményföldet biztosítunk. 
(72 864)

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK férfit, németnyelv-tu- 
dással, valamint raktárost targoncavezetői 
jogosítvánnyal keres osztrák cég. Felvilá
gosítás: 251-1998. (71 499/2K)

A Népszabadság Rt. 
felvesz és kiképez 

üzletkötőket, 
akik lapjaira

hirdetéseket szerveznének.
Sikercsapatot toborzunk,
ezért kellő önismerettel, 

ápolt külsővel, ép lélekkel, 
ambícióval megáldott 

jelentkezőket vár:
Szőcs András hirdetési igazgató 

138-4092, időpontegyeztetés.
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LÉGKONDICIONÁLT, automata, pneu- 
mo-bioiiléses, piros Fierót ajánlok igé
nyesnek. 06/77-22-957. (71 864/27K)

2 SZEMÉLYES hobbirepülő, 2—4 szemé
lyes helikopter kb. 6 hónapos szállítással
megrendelhető. M1KROCOM Kft. Tel.:
112-7830. Fax: 112-4431. (71873)

REZGöBELYEGES másoló lemezmegmun
káló és kivágógép vadonatúj állapotban, 
felszerszámozva, igen kedvező feltételek
kel, bérbe adó vagy lízingbe vehető. — 
Érd.: FÉMTECHNIKA SZERVIZ KFT., 
Hódmezővásárhely, Pf.: 156. 6800. Tel.: 
62/41-211, Bognár Péter ügyvezető igazga
tónál. *2307/lH* (71 433)
10,8 TONNÁS, 3 éves csehszlovák pótko. 
esi eladó. Soltvadkert, Költői A. u. 38. 
•2199/1K* (71 425)
BAUKNECHT új mosogatógép eladó. — 
Tel.: 11-68-474, du.

GÉPÍRÁSTANITÁST egyénileg — bevált 
módszerrel — nyugdíjas szaktanár vál
lal. 120-8963. (68 567/4K)
ÁLTALÁNOS iskola felső tagozatába járó 
tanulók szakszerű napi felkészítését, korre
petálását belvárosban vállalja pszichópe- 
dagógus. „Tanulni tanítok.” Tel.: 142- 
7256, 137-5089. (69 783/3K)
A GRAFOLÓGIAI Intézet grafológus- es 
írásszakértőképző tagozatot, valamint eh
hez kapcsolódó speciális tanfolyamokat 
indít, érettségizettek és diplomások szá
mára. Jelentkezés szeptember 15-ig, Buda
pest, Belgrád rakpart 24. 118-0954. — 
(70 047/2K)
ZONGORÁT ANITÁST vállal nyugdíjas 
zenetanár Lehel tér környékéről. Telefon: 
129-4582. (71 950/1K)
PÉNZTÁRGÉPEK KEZELÉSÉNEK megis
merése, szakképzés, átképzés, továbbkép
zés. Pótbeiratkozás szept. 6-ig a Pénztá
rosképző Iskolában. Bp. I. kér., Széna 
tér 1/A. Telefon: 202-1570. (72 043/1K)

Információ-kontroli
cégekről,
segítség

adósság behajtásához, 
bűnügyi tanácsadás, 

iratok felkutatása

Bp. XI., Bertalan L. a. U.
1(6-4373, 1(6-4805, f&x:  144-4377.

NEDVES házfalak utólagos szigetelése, 
bontás nélkül. Legolcsóbb, legbiztonságo
sabb. 113-4975. (69 895/5K)
AUTOMATA mosógép, villanybojler javí
tása. 167-0564, 06/26-23-345. (70 132/4K) 
REDŐNY — reluxa: 128-8480. (70 510/1K)

SYMA rendszer 450 nm építéséhez, új, 
kedvező áron eladó. Tel.: 169-7652. — 
(71 972'1K)

KIADÓ Gyöngyös központjában, az Orczy 
Kert mögött egy 40 nm alapterületű plusz 
20 nm galériájú üzlethelyiség több évre. 
Vizesblokk és ipari áram van. Érdeklőd, 
ni: Szalai, Hort, Verseny út 6. (71 851) 
PROFESSZIONÁLIS, világmárka, film
stúdió berendezések, felszerelések magyar- 
országi forgalmazására piacismerettel ren
delkező szakembereket keresünk. Telefon: 
1-176-34-11. (71 586)

BILLENŐ garázsajtók, lépcsők, ollósrá
csok, épületlakatos munkák. Kiing Sán
dor, Bp. X., Pesti Gábor u. 43. 164-2895. 
(66 295/5K)
SZÖLÖOLTVÁNY megrendelhető több 
mint 40 fajtából. Kérjen árlapot! Ma- 
gonyné, Abasár, Jókai u. 18. Tel.: 37/60- 
026. (68 106/17K)
KÜLFÖLDI cégnek kiváló belvárosi iro
dabérlet, 2 telefonnal: 16-64-377. —
(70 187/11K) N
CSEPELEN pince, garázs és különböző he
lyiségek raktárnak kiadók. Tel.: 276-1238, 
20 óra után. (71 544/1K)
ELADÓ 2 db SB 120 gőzkazán, 2 db 100 
köbméteres olajtartály (műbizonylattal), 1 
db 170 nm-es faház. Bartelüzlet esetén 
építőipari anyagot beszámítok. Tel.: 118- 
8000 , 490-es mellék. (71 712/3K)

36/175/90, vidám alap természetű, kétdiplo
más férfi vagyok, rendezett anyagiakkal. 
Keresem azit a 26—34 éves, család- és 
gyermekcentrikus, vígkedélyű hölgyet, aki 
társam lenne jóban, rosszban. „Boldogság 
91. NSZ (72 093/6K)” jeligére a Hírlapki. 
adóba.

RÓZSADOMBI 61 nm-es, 2 szobás, tele
fonos, garázsos, nagypincés lakásomat el
adom vagy elcserélem hasonló nagyobbra 
70 nm-ig. Tel.: 1757-694, este: 180-5207. 
(71 529/1K)
ELADÓ sürgősen a XIV. kerületben a 
Szentmihályi úton 80 nm-es szövetkezeti 
lakás. Telefon van. Érdeklődni: 17—21 
óráig a 164-65-42-es telefonon. (71 912/3K)

ALBÉRLET
XII. kér., György Aladár utcában 2,5 
szobás lakás hosszú távra kiadó. Telefon 
nincs. 155-9585. *1493/1K* (71 088) 
ALBÉRLETET keres? 114-1676, CON- 
NECT. (70 989/3K)

KÉTSZINTES, 80 nm-es vízparti nyaraló 
eladó. Gyomaendrőd, Peresi holtág, Bo
gárzó zug. Érd. 06-66/21-008-as telefon
számon egész nap. M747/1K* (71 089) 
BALATONFÜREDEN 75 nm alapterületű 
társasházrész, Balatonra néző terasszal, 
garázzsal, reális áron, sürgősen, eladó. Ér
deklődni: Lőrincz András, Balatonfüred, 
Köztársaság u. 17/A 8230. ‘2394/1K* — 
(71 609)
SOPRONBAN, belvárostól 3 percre 1200 
nm építőtelek eladó. Leveleket „Paprét 
153 801” jeligére a soproni MAHIR-ba, 
Várkerület 9. -2393/1K* (71 607) 
SURANYBAN, Kakukk u. 11. alatt eladó 
150 négyszögöles telek, fűthető, komfor
tos, bútorozott faházzal, garázzsal, mel
léképülettel, szőlővel, gyümölcsfákkal. — 
Telefon: 164-9833 vagy 149-8464. —
(68 505/1K)
PÉCSI kétszobás, második emeleti üres 
panellakás eladó, 1,3 millió. Tel.: 72-14- 
527. (71 358/1K)
NAGYKOVÁCSIBAN 194 négyszögölön 
két családi ház eladó. Tel.: 138-9008, 16 
óra után. (71 738/3K)
IV. kerületi, Erdősor utcai, V. emeleti, 
tehermentes, 67 nm-es, összkomfortos 
öröklakás áron alul sürgősen eladó. Tel.: 
160-5599. (71 781/1K)
BUDAI zöldövezeti 2 szoba, hallos, 2 er- 
kélyes, pincés, kertrészes, tehermentes tár- 
tasházi öröklakás eladó. XI., Ulászló u. 
z6„ Deme. *2123/4K* (71 611)
ELADÓ Balatonedericsen 70 nm-es lakó
ház plusz 20 nm-es melléképülettel, 120 
n.-öl telekkel. Érdeklődni lehet Takács 
Lászlónál, Veszprém, Stromfeld Aurél u.
5. IV. 2. (71 921/1K)
SZOMOR, Vörösmarty 43-ban kertes új 
ház eladó. (71 964/1K)

ÜDÜLŐ
RÓMAI FÜRDŐI HÉV-nél 600 nm terület, 
hétvégi házzal évekre kiadó, főbérlettel 
rendelkező. Tel.: 168-2850, este. —
(71 634/1K)

(  TELEK " )
TISZA-TÓNAL, Abádszalókon 400 négy
szögöl telek, főút mellett, eladó. Abád- 
szalók, József Attila 36. (68 929/6K) 
BALATONFÖKAJARI 300 n.-öles építési 
telek sürgősen eladó. Tel.: 160-5599. — 
(71 785/1K)________________________
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KÖZLEMÉNYEK
A Magyar Állami Operaház ál

landó segédszereplőket keres, 20 
—40 éves katonaviselt férfiakat 
Jelentkezés: 1991. szeptember 2- 
án de. 11 órakor Börcsök István
nál, az Operaház művészbejáró
jánál (Hajós u. 6—8.). *2580/lH* — 
(72 169)

1991. szeptember l-jén, vasár
nap délelőtt fél 11 órakor a Rá
koskeresztúri Izraelita temetőben 
(X., Kozma u. 6. sz.) a MÁRTÍR- 
EMLÉKMŰNÉL, utána az ISME
RETLEN MUNKASZOLGALATOS 
EMLÉKMŰNÉL gyászünnepélyt 
tartunk. Az ünnepélyre szeretet
tel meghívjuk és szíves megjele
nésére számítunk. BUDAPESTI 
ZSIDÓ HITKÖZSÉG TEMETKE
ZÉSI OSZTÁLY. (70 865)

A Pataky Művelődési Központ 
(Bp. X., Szent László té r  7—14.) 
ősszel induló tanfolyamaiból 
a ján lju k : NYELVTANFOLYA
MOK FELNŐTTEKNEK angol és 
ném et nyelvből kezdő és haladó 
szinten. 30, ill. 60 órában, tan 
díj: 1900, ill. 3400 Ft, finn nyelv
ből kezdőknek 30 órában, beirat
kozás szeptem ber 2—3—4-én, 9—
10— 11-én, Hl. 16—17-én, napon
ta  14—18.30 Óiráig. NYELVTAN- 
FOLYAM GYERMEKEK RÉSZÉ
RE : ovisoknak angolból, ált. is
kolásoknak angolból és ném et
ből 32 órában;, ta n d íj: 1200 Ft, 
beiratkozás: szeptember 9—10—
11- én, ül. 16—17-én naponta 14— 
18.30 óráig. Érdeklődni NÁDOR 
TAMAS szervezőnél lehet a 157- 
0(712/22, 29 telefonon. (71 216)

A PHARMAVIT Rt. igazgatósá
ga a  társaság következő közgyű
lését 1991. szeptember 27-én 9
órára hívja össze. Az ülés hely
színe a Korona Szálló (Budapest 
V., Kecskeméti u. 24.) különter
me. Az ülés napirendi pontjai: 
1. Az igazgatóság beszámolója a 
társaság I. féléves gazdálkodásá
ról. 2. A kötvény visszafizetésé
vel kapcsolatos javaslat megtár
gyalása. 3. Az auditor cégek ja 
vaslatának áttekintése alapján az 
esetleges auditálási végző kivá
lasztása. 4. Egyebek. A részvé
nyesek jogaikat az alapszabály
ban lefektetett módon gyakorol
hatják. A Pharm avit Rt. igazga
tósága nevében dr. Somody Imre 
vezérigazgató.

CIPRUS ŐSSZEL! 8 nap szep
tem berben: 26 990 F t plusz 125 
USD, félpenzióval plusz 49 USD: 
októberben: 26 990 Ft plusz 95 
USD, félpenzióval plusz 47 USD 
Hermes Utazási Iroda, Bp. V.. 
Báthory u. 19. 1054. Tel.; 111-5893, 
131-8965. (72 564)

Töltse velünk az „Arany őszt” 
Isztambulban. Hatnapos utazás 
légkondicionált autóbusszal, reg- 
geíivel, vacsorával és progra
mokkal 7100 F t plusz biztosítás. 
(Vizumdij: 950 Ft.) Utazásának 
kényelmét Mitsubishi Marathon 
autóbuszunk biztosítja. Jelentke
zését várja a REMZI TOUki 
Budapest V., Aranykéz u. 4—8. 
Telefon: 137-63-08. (72 294/1K)

ÜTITÁRSAKAT keresünk tíz
napos görög—török körútra, 
szeptember 14—23-ig, kedvezmé
nyes áron! Telefon: hétköznap 8 
—16 óráig: 147-1848, este, hét vé
gén : 148-4815. (72 298/1K)

AZ IDEGENNYELVÜ TITKÁR
NŐKÉPZŐ MAGÁNISKOLA fel
vételt hirdet felsőfokú, kétéves 
nappali képzésre érettségizettek
nek. 50 E Ft/év. Rozsnyai u. 3. 
1139. Tel.: 120-8963, 115-1747, 149- 
6309. Ugyanitt gépírás, gyorsírás, 
francia és német gyorsírás, an 
gol-, ném et- és francianyelv-tan- 
folyamok, titkárnői ismeretek 
tanfolyamok is. (72 394/1K)

SZEPTEMBERBEN INDULÓ 
TANFOLYAMOK A MARCZIBÁ- 
NYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZ
PONTBAN (Budapest, Mairczlbá- 
nyi té r 5/A 1022) JOGA szeptem
ber 12-től heti egy alkalom ro
ll.30-ig, 600 Ft/hó. SPECIÁLIS
JOGA ASZTMATIKUS GYERE
KEKNEK szeptember 12-től heti 
egy alkalom 17.30—18-ig, 500
Ft/hó. GYÓGYTORNA hetente 
háromszor 8—9-ig, szeptember 9- 
től, 600 Ft/hó. AEROBIC hetente 
kétszer 8—9-ig és 9—10-ig szep
tem ber 10-től, 600 Ft/hó. BURDA 
heti egyszer 30 órában szeptem
ber 13-tól, 2300 Ft. KÉTÉVES 
SZABÁS-VARRÁS 4x60 órás 
szemeszterben heti egyszer 4 óra 
szeptember 9-től, 3100 Ft/60 óra, 
szeptember 10-től. BASIC heti 
egyszer 30 órában szeptember 9- 
től, 2400 Ft. KIOKUSHIN KAY 
KARATE szeptember 9-től heti 
háromszor 600 Ft/hó. JELENTKE
ZES és BEIRATKOZÁS: SZEP
TEMBER 2—7-ig naponta 8-17.30- 
ig személyesen vagy a 115-1208/12 
telefonon. Hargitai Attiláinál. — 
(70 358)

Nyelvtudás — biztos jövő! 
SZTAV Rózsadombi Nyelviskolá
ja  középfokú állami nyelvvizsgá
ra előkészítő tanfolyamot indít 
szeptember 7-én, 12 héten át
szombaton 8—12 óráig. Több mint 
15 éve az élvonalban. Minőség 
reális áron. Jelentkezés: Bp. II., 
kér., Bolyai u. 14. 1023. Telefon: 
135-5397, 135-0991. (65 293)

Nyelvtanfolyamok külföldön! 
BIGBEN 113-8367. (70 832/9K)

Nyelvtudás — biztos jövő! 
Érettségizett fiatalok! Ha nem
sikerült az egyetemi felvételetek, 
ne csüggedjetek! Egy év alatt 
középfokú nyelvvizsgát tehettek, 
ha a SZTÁV Rózsadombi Nyelv
iskolájában tanultok. Kimondot
tan részetekre szeptemberi indí
tással délelőtt vagy délután na
pi 4 órában minden szinten an
gol-, német-, francia-, orosz- 
nyelv-tanfolyamokat szervezünk. 
Szintfelm érés: Bp. II., Bolyai u. 
14. 1023. Telefon: 135-5397, 135-
0991. (66 650)

A Tudományos Minősítő Bi
zottság közli, hogy Görömbei 
András: „Nagy László költésze
te (1956—1978)” c. doktori érte
kezése 1991. szeptember 10-én du. 
14 órakor lesz az ELTE BTK ta
nácstermében (Bp. V., Pesti Bar
nabás u. 1.) —, Nida Farid Ha- 
m arneh: „A modern arab gon
dolkodás a XIX. században” c. 
kandidátusi értekezésének nyil
vános vitája 1991. szeptember ló
én de. 10 órakor lesz az MTA 
nagytermében (Bp. V.. Roosevelt 
tér 9.) —, Végh János: „Elekt
ron- é s  röntgenspektroszkópiai 
kutatások eredményei és alkal
mazásai” c. kandidátusi érteke
zésének nyilvános vitája 1991. 
szeptember 10-én du. 14 órakoi 
lesz az MTA nagytermében (Bp. 
V.. Roosevéűit té r 9.) (71 890)

TIHANYI Travel autóbuszjára
tok: Párizsba, Londonba, Amsz
terdamba, Brüsszelbe, München
be. V ároslátogatások: Párizs 3 
nap, 3980 F t; 4 nap 6890 Ft. 5 nap 
9980 Ft. Párizs— London—Brüsz- 
szel 8 nap, 24 980 Ft. Benelux 
körút m 980 Ft. Ravenna—San- 
Marino—Firenze 5690 Ft, Monaco 
—Nizza 4 nap, 6890 Ft, Isztambul 
5 nap, 5590 Ft, Ravenna—San-Ma- 
rino—FUrenze—Róma 5 nap, 11 980 
Ft. Jelentkezés: Rákóczi út 25. 
138—0015; Bartók moziban 166- 
4022; Wesselényi 18. 142-0490. — 
t71 581/2K)

A b e l v á r o s i  n y e l v is k o 
l á b a n  kiscsoportos, beszéd- 
centrikus angol, német, olasz, 
spanyol és francia tanfolyamok 
indulnak kezdőtől a nyelvvizsga- 
előkészítő szintig, szeptember 23- 
ától. Angolból gyermekcsoportok 
is. Tandíj: 5900 Ft. (15 hét. heti 
2x2 vagy 1x4 óra). Beiratkozás: 
szeptember 2—20-áig, 15—19 óra 
között; Bp., Rákóczi út 4. I. 3. 
(Astoriánál). 121-1027. (67 389/4K)

A francia nyár Budapesten! 
FÜRDÖRUHAVASAR a MIST- 
RAL oég termékeiből. Budapest 
V.. Honvéd u. 18. (67 707/16K)

A tíz éve eredm ényesen mű
ködő LINGUA ANGOL NYELV
ISKOLA szintben egymásra épü
lő, nyelvvizsgáig felkészítő fo
lyamatosan induló, 9 hetes tan
folyamai szeptember 9-én kez
dődnek. Speciális kurzusok: 
TOEFL, Rigó utca A—B—C. Bu
siness English, Általános iskola 
felső tagozat, Szdntfenntartó 
anyanyelvi tanáTOk vezetésével. 
Oktatás heti 2x3 vagy szombat 
1x4 órában. Régi LinguA-diákok- 
nak 15% kedvezmény. Szintfel
mérés szept. 2—3—4.: 16—19 órá
ig. LINGUA ANGOL NYELVIS
KOLA, Bp., Lajos utca 142—144. 
1036. Tel.: 100-5870. Telefax: 133- 
4742. (70 869)

AETV Nyelvi Központ őszi, há
rom hónapos reggeli és délutáni 
1X2, 1X3, 2X2 őrás angol- és né- 
metnyelv-tanfolyamai szeptem
ber 16-án kezdőknek. 60 Ft/óra. 
Beiratkozás szeptember 2—13, 
reggel 8-tól délután 6-ig, I.,
Krisztina krt. 99., I. em. 112. 
T el.: 156-9122/384. (71 184)

Ér e t t s é g iz e t t  l á n y o k  i aTolerancia Családvédelmi-ala
pítvány tapasztalt szakembereinek vezetésével 8 hónapos baby 
sitter tanfolyam Indul 1991. ok
tóber 1-jétől, melynek elvégzésé
ről bizonyítványt adunk. Jelent
kezés a 183-3272 telefonon, szep
tember 7-ig. (70 226/6K)

Természetgyógyászat — talp
masszázs, gyógynövényismeret, 
radiesztézia, ázsiai testmasszázs, 
akupresszúra tanfolyamainkat 
szeptemberben ú jra  indítjuk, 
perfekt Oktatási Kft. Tel.: 122- 
1985, 131-2096, 10—18-ig. (70 979/
7K)

EURÓPAI FŐVÁROSOK! Autó
busszal, szállodai elhelyezéssel, 
reggelivel. PÁRIZS — A FÉNY
VÁROSA! Október 8—13.; 11990 
Ft +  5 DM. ROMA — AZ ÖRÖK 
VAROS! Október 10—14.; 10 650 
Ft +  5 DM! Top Travel, Bp. V., 
Vltkovics M. u. 3. Tel.; 117-3210, 
Szeged, Párizsi Áruház, tel.: 06- 
(62)-21-396. (71-116/2K)

KONDICIÚTÁNCŐRÁK a
KREATÍV MOZGÁS STÚDIÓBAN 
reggel, este. XIII., Csanády 19. 
Tel.; 149-4393. Bharata Natyam, 
indiai tánc ugyanitt. *2787/111* 
(72 844)

Vállalat, vállalkozás, magán- 
személy részére budapesti képvi
seletet, ügyintézést vállalunk. 
„Kapocs, NSZ” jeligére, a Hír
lapkiadóba. (71 955/1K)

Dr. Gilde Katalin onkológus 
bőrgyógyász, kozmetológus szak
orvos szabadságát befejezte. 
Rendel: hétfőn 17—19 óráig. XI., 
Karinthy 22. Tel.: 165-1480.
•2482/1K* (71 614)

á
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Most vegyen téglái cserepet!
Az idén szeptemberben 30-50% -os, szezonvégi árkedvezményt adunk

minden termékünkre.

Például most
a Poroton 36/29-es falazóblokk d a rab ja  93,99 Ft helyett 68 Ft-ért, 

a D—30-as falazóblokk d a rab ja  29,10 Ft helyett csak 19,60 Ft-ért kapható.

Az árak az áfát tartalmazzák.

S z á m o l j o n ,  e n n y i é r t  m á r  m e g é r i !

Befizethetők a Téglacenter-irodában (Pécs, Mártírok útja 12.), valamint
a téglagyárakban.

0  • 0  
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Tisztelettel tájékoztatják

a  B a la t o n b o g la r i  M e z ő g a z d a s á g i  

K o m b in á t
F e j le s z té s i  k ö tv é n y é n e k  tu la jd o n o s a i t  
a  g a z d a s á g  1 9 9 0 . é v i m é r le g a d a ta i r ó l
Eszközök értéke: 2 816 162 E Ft
ebből: pénzeszközök 4 095 E Ft

követelések 567 135 E Ft
készletek 1 133 825 E Ft
befektetett eszközök 175 126 E Ft
beruházások 136 679 E Ft
állóeszközök 745 241 E Ft

Források értéke összesen: 2 816 162 E Ft
ebből: saját vagyon 1 292 623 E Ft

hosszú lejáratú tartozások 497 433 E Ft
rövid lejáratú kötelezettségek 960 211 E Ft

Mérleg szerinti eredmény 95 617 E Ft

Értékesítés árbevétele 2 683 819 E Ft

Értékesítés elszámolt önköltsége 2 188 010 E Ft

Fel nem osztott költségek összege 386 244 E Ft

Tájékoztatjuk la kötvénytulajdonosokat, hogy az 1991-es 
év után nettó 17% kamatét fizetünk, amelyből 6% a ka
matprémium.

A kamotprémiumbál 3%-ot a Balatonboglari Mezőgazda- 
sági Kombinát, Boglárleile, 3%-ot a Kereskedelmi Bank Rt., 
Fonyód fizet.

I Kecskemét
A  városközpontjában épölö 1— 

Megyei Iparosház 
tetőtér-beépítéses,

15 szobás szállodája,
valamint I. és II. emeleti

irodahelyiségek
hosszú távra

bérbe adók,
félkész vagy kulcsra kész 

állapotban.
ipartestületek 

Területi Szövetsége
Kecskemét, Csokonai u. 9 

6000.
Telefon/fax: (76)-22-478.

Telex: 26-794.

A  G yerm ek  és Ifjúsági 
K ép zőm ű vészeti M ű h ely

4,5 és 17 év közötti gyerekek és fiatalok 
jelentkezését várja, szeptember 15-éig.

A jelentkezéseket név, lakcím, telefonszám, 
életkor feltüntetésével,

a Magyar Nemzeti Galéria GYIK műhelyének 
levélcímére küldjék el: Budapest, Pf.: 31. 1250.

Az első foglalkozás időpontjáról értesítik a jelentkezőket.

A K ő o l a j v e z e t é k  Építő V á l l a l a t

tengizi munkáira

fölvesz gyakorlott hegesztőket
Szakmai és egészségi alkalmasság esetén 
a havi nettó járandóság 40-45 ezer forint <£■
5 USD napidíj.
Részletes tájékoztatást adnak és jelentkezni lehet 
a vállalat személyügyi osztályán:
Siófek, Tanácshoz u. 9. 8601.

< ________________________________________________ >

Pécs központi helyén,

e M l r f l í a H l rH O O B K -n i we i i w __________

vertem hvt

k t i w h i l t h B i  t i g y i é g

átalakítására atkolmos,
egylégterű (250 mJ-es), megfelelő infrastruktúrával 

•Rátett

______________h e l y i s é g e k  k ia d ó k ______________

Érdeklődni lehet Kristó ímrénénél, telefonon: (72)-25-457.

I J S ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  OEM  ' " N

Ü g y n ö k h á ló z a t ta l  1 2 * * * ^

1 Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy
bármilyen termék [ a  d em ecseri Fonex Rt.

kizárólagos értékesítését , __________________________
v ú l l n l l i i L  ! nyári leállása után,

•  *  ̂ ismét dolgozik.
I Szeptember 1-jétől

5:01t j d X Í Í ' ’ 9’ ! megkezdődik
Békés megyében. i  O fo n o lé rték cs ité s .

Telefen: (42)-58-204, i  32/2. 40/2. 142. 22/2.
fax: (42)-58-208. I  Telefon: (42)-58-204,1 '  J fax: (42)-58-208.


