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A M agyar N em zet h irdetésfel
véte l, az a lább i he lyeken : TELE
FONOS HIRDETÉSEK: 383-355 (LA
KOSSÁGI, KÖZÜLETI), HÉTKÖZ
NAP 8—20 ÓRÁIG, SZOMBAT, VA
SÁRNAP 9—13 Ór á i g .

LAKOSSÁGI hirdetés felv.: Do
h ány  u . 54. SZ. 224-466, 223-430,
8— 17,30-ig, rek lam áció : uitt. B al
zac u . 12. sz. 490-920, hétkóznap: 
10—18 óráig , szom bat: 9—12 óráig, 
rek lam áció : u itt. Thököly u. 3. (ki
záró lag  házasság) .424-769, h é tfő :
9— 16 ó rá ig ; kedd—szerda : 8—16 
ó rá ig ; csü tö rtök : 9—20 órá ig ; pén 
tek  : 8—13.30 óráig, rek lam áció : uitt.

KÖZÜLETI h irdetés fe lv .: 221-285/ 
513, 613, 639, 216-os m ell. Bp., VH., 
Lenin k rt. 9—11., IIL em. 382. szo
ba, hétfő—csü tö rtö k : 8—16 óráig, 
pén teken  8—14.30 óráig, rek lam á
c ió : uitt.

KÖZLEMÉNYEK
— A X V m . ker-ben. találtunk kb, 6

hónapos drótszőrű, zsemle színű feke- 
•tés tacskó keverék  kan ku tyá t, n yak 
örvvel. É rdek lődn i: Vecsés, lakótelep, 
CfiO. ép. fiszt. 3. Vaszari. X

— FRIVAT FILM. M űvelődéskutató 
In tézet régi, am atőr film eket keres 
lí57-ig bezárólag. Családi film gyűjte 
m ények, p rivá t tém ák és kordokum en 
tűm  ok * ku ltú rtö rténeti feldolgozására. 
Jóm inöségú vjdeomásolási lehetőség 
vásárlás, kölcsönzés, (Normál—8, 9." 
mm, 16 mm, 35 mm). Telefon: 351-106. 
1251 Bp., Corvin tér 8. OKK—MÜKI, 
Koltai Ju d it szervező „Privát film 
jeligére.

— Básti Juli és Cserhalm i György
dedikálja „Hallgass k icsit” című. hang 
lemezét 1988. április 7-én, 16 órától 
a V örösm arty té r 1. szám alatti H ang
lemezszalonban. x j

— A B laguss—Volánbusz Nemzetkö
zi Utazási K ft. a ján lata ibó l: Izraeli 
körutazás, repülővel és autóbusszal. 
November 16—23., és novem ber 30.— 
decem ber 7., között. Teljes ellátás, I, 
oszt. hotelben. R. d . : 48 500,— Ft. Az 
egyéni valu takerettel rendelkező u ta
sok szám os osztrák  utazási iroda, pl. 
UNION, TOUROPA, NECKERMANN 
BLAGUSS, SPRINGER. ITAS gazdag 
kínálatából is választhatnak. Igénye-: 
sen  és szívélyesen, osztrák—m agyar 
stílusban. Felvilágosítás és jelentke-d 
zés: Bp., v ., Engels tér, Autóbusz- 
pályaudvar. T el.; J77-777. Xj

— Az IBUSZ Budapestről induló a u 
tóbuszos k irándu lásai: április 10.1 
Miskolc—Lillafüred 479.— Ft. 12. Po
zsony 513,— Ft. .13. K ecskem éti H ab
selyem gyár 304.— Ft. 16. D unaújváros 
—Székesfehérvár 361,— Ft. 17. K is
vasúnál a Börzsönybe 361,— Ft. 29— 
30. B ártfa—Eperjes 1420,— Ft. 30.— 
m ájus 1. Fertőd—Sopron- 1696,— F t  
30.—m áju s  1. ő rség —Hegyhát 1377,— 
Ft. 30.—m áju s  l .  Aggtelek—Jósvafő 
1311.— Ft. Pozsonyi V irágkiállítás: 
m ájus 1—2., m ájus 3—4„ m ájus 4—5. 
Szállás: M osonm agyaróvár — Fekete 
Sas- Szálloda, 2 ágyas hideg-meleg 
folyóvizes szobákban. Részvételi d i j :

. 1070,— F t fő. Részletes felvilágosítás 
és jelentkezés az  ZBUSZ-irodákban!

X
— Tánciskola az A lm ássy téri Sza

badidőközpontban ! Kezdő tanfolyam  
indul áp rilis  5-én fél hatkor. Vezeti: 
Szerdahelyi Tünde. Telefon: 429-711. 
368-482. X

— 34—42 Órás INTENZÍV MATEMA
TIKA ÉS FIZIKA EGYETEMI FŐIS
KOLAI FELVÉTELI VIZSGAELÖKÉ-1 
SZÍTOK a TIT József Attila Szabad- 
egyetemen. Heti 2x2 és 3x2 felkészí
tés írásbeli és szóbeli vizsgára. Rész
vételi d í j : 38,— F t óra. Beiratkozás 
április 6-ig m unkanapokon du . 2—4 
óráig, Budapest, VIII., Múzeum utca 7. 
Tel.: 335-189. — 40 órás INTENZÍV 
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI FELVÉ
TELI VIZSGAELÖKÉSZ1TÖK iroda
lomból és történelem ből a  TIT József 
A ttila Szabadegyetem en. Heti 2x2 órá
ban felkészítés írásbeli és szóbeli 
vizsgára. Részvételi d i j : 38,— F t óra. 
Beiratkozás április 6-ig m unkanapo
kon du. 2—4 óráig. Budapest, v il i . .  
Múzeum utca 7. T e l.: 335-189. — 40 
Órás ANGOL NYELV ÉS IRODALMI 
egyetem i felvételi vizsgára előkészítő 
speciális kollégium  a TIT József At
tila  Szabadegyetem en. Felkészítés he 
ti 2x2 órában, az írásbeli és a szóbeli 
vizsgára. Részvételi d í j : 1600,— Ft. Be
iratkozás április 6-ig m unkanapokon 
du. 2—4 óráig, Budapest, VIII.. Múzeum. 
Utca 7. T e l.: 335-189. — INTENZÍV 
EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI VIZSGA- 
ELÖKESZtTÖ TANFOLYAMOK a  Jó - j 
zsef A ttila Szabadegyetemen — m a
gyar nyelv és irodalomból, történelem 
ből, politikai gazdaságtanból, m a tém a- ! 
titkából, fizikából, kém iából, biológiá
ból, angol nyelv és irodalomból. Fel
készítés írásbeli, szóbeli vizsgára. 
BEIRATKOZÁS: április 6-ig, m unka
napokon — szombat kivételével — du. 
2—4 óráig, V ili., Múzeum utca 7. T e l.: 
335-189. — 30 órás INTENZÍV BIOLÓ
GIAI EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ tan 
tárgytesztekkel és  azok k iértékelésé
vel. Részvételi d íj : 1200.— Ft. BEIRAT
KOZÁS: április 6-ig m unkanapokon 
du. 2—4 óráig, Budapest, v il i . .  Mú
zeum utca 7. T el.: 335-189. X

— N yelvtanulás =  ÉLŐ NYELVEK
SZEMINÁRIUMA, (alapítva 1949-ben) 
sa já t tananyag, hanganyag, video li
m itá lt létszám ú csoportok. Heti 1x2 
óra  3 hónapra 800 Ft. heti 2x2 óra 
1600 Ft. B eiratkozás: Bp., V., Fejér 
György u. 8. M árcius 31-én, du. 
4—7-ig, és április 1—6-ig, dü. 3—7-ig. 
TELEFON: 356-154. X

— A LinguA School of English (az
első csak angolra szakosodott, ’81. óta 
eredm ényesen m űködó. egyetemi ok
tatókból a laku lt nyelviskola) négyhe
tes, heti 5x4 órás, ill. tízhetes, hetiJ 
3x3 órás intenzív ANGOL nyelv tanfo
lyam ot ind ít 1988. m ájus 9-től folya
m atosan, de. vagy du. Tanfolyam^ 
típusok : kezdő, újrakezdő, középha
ladó. haladó, továbbá speciális beszéd
készség-fejlesztő, és  októberi nyelv
vizsgára felkészítő. Jelentkezés és 
szintfelm érés: ápr. 18—30.. m áj. 16—23.. 
hétköznap du. 4—7-ig, vagy szom ba
ton 9—12-ig, (Bp., I li ., Lajos u. 142. 
VI. em. Tel.: 353-460.) , x

— NOVOSCHOOL a ján lata i! Intenzív
alaptanfolyam ok! Felnőttek és gyer
m ekek részére. C—64, ENTERPRISE, 
PLUS 4 gépekre. 3 napos intenzív 
1600,— Ft, 4x4 órás (hétköznapokon) 
1700,— Ft. 1 hónapig m inden szomba

to n  4 óra 1700.— Ft. Tanfolyam ok 
IBM PC XT. AT, valam int ezekkel 
kom patibilis gépekre 3 vagy 5 napos 
különböző típusú intenzív oktatás 
5000—8000.— Ft. COMMODORE „HÉT” 
Szám ítástechnikai tábor 1988. Szarvas, 
1 hetes n y á ri tábor- jú liusban, 10—16 
éves gyerm ekek részére, rendszeres 
szám ítástechnikai foglalkozások, sport, 
k irándu lás, sétahajózás, tányérfestés, 
lovaglás, szállás +  napi négyszeri ér
kezés 3650,— Ft. Jelentkezés, felvilá
gosítás: B akó Lászlónénál, B udapest, 
x m . ,  K resz  Géza u. 14. T el.: 122-099. 
122-095, 122-047. x

— TENGERPARTI ÜDÜLÉS BUL
GÁRIÁBAN! N apospart! V árna. 
D ruzsba, N eszebár, Kamcsija kü lön
böző szálláshelyein m ár 1680,— F t-tó l 
8 napos  tu rnusokban . Nyugdíjas és 
d iák k ed v ezm én y ! Jelen tkezés: EN
CIÁN UTAZÁSI KISSZÖVETKEZET, 
B udapest, VI., Ö utca  1—3., Telefon: 
169-488, 114-868. V idékiek telefonon je 
len tk ezh e tn ek  a  169-468-on. x

i — A Ho SÍ Mtn-h T anárképző  Főis
ko la , Eger, Szabadság tér 2., verseny- 
tá rgya lást h ird e t a  IL sz. gyakorló  á l
ta lános isko lá ja  gázkazán és központi 
fű tésének k ivitelezésére. Teljesítés 
he lye : Eger, Felszabadulás té r l l .  K ez
dés: 1988. m ájus 15. B efejezés: 1988 
szeptem ber 1. D okum entáció besze
rezhető : 1988. április  l-r6-ig, a főiskola 
gazdasági igazgatóságán, Eger, Sza
badság té r  2. A ján latok  ben y ú jtá sa : 
1988. áp rilis  30-ig, a  fen ti cím en. Az 
aján latok  fe lbontása  és  e lb írá lása  1988. 
m ájus 5-én, JO ó rak o r lesz a  fen ti c í
men. * -X

— 4 hónapos, szép, fekete, rövid sző
rű kan k ü ty u s  lehetőleg k e rte s  házba, 
szerető gazdit keres. 560-663, este. X

— KÖZÉPISKOLASOK figye lm ébe! 
Többéves pozitív  tapaszta latok  a la p 
ján az  idén is intenzív ANGOL n y e lv 
vizsga-előkészítő tanfolyam ot ind ít a 
LinguA School of English. K ezdés 1988. 
nyarán . 2 hetes, heti 5x4 órás intenzív 
szakasszal, fo ly tatás ősztől heti 1x3, I 
ill. 2x3 órás, 18 he tes  szem eszterekkel. 
K urzusok indu lnak  ALTALANOS IS 
KOLÁSOK (7., 8. oszt.) részére  is . J e 
lentkezés és sz in tfe lm érés: áp r. 18— 
30.. m áj. 16—23., hétköznap du . 4—7-ig, 
vagy szom baton 9—-12-ig. (Bp. III., L a
jos u. D42. VI. em.) T e l.: 353-460. _Xj

— Április 6-án ú jabb  INTENZÍV 10 
hetes FOGYÓKÚRÁS tanfolyam  in 
dul a METRO KLUBBAN (Elm élet — 
főzési gyakorla t — to rna). É rdeklődés: 
220-278 és a  290-891-es telefonon. — 
Április 5-én KONDICIONÁLÓ TORNA 
indul reggel 7—8 és 9 ó ra i kezdettel.

| Jelentkezés a METRÓ KLUBBAN: Bp., 
v n .  ker„  Dohány u. 22. és a 220-278-as 
telefonon. '  ' '-X

— A KREATIV. MOZGÁS STÜDIÓ 
rendezvényei: 'B h ara tan a tjam  indiai 
tánc ARUP GHOSH-sal. áp rilis  5—9.. 
kezdőknek is. Sztepp OLIVIER PAS- 
CALINnal áp rilis  9—10. Indiai +  sztepp  
tánc előadás április 10-én, a József 
Attila Színházban. In form áció ; B uda
pest, C sanády u. 19. 1132. Telefon: 
494-393.

— VIRÁGKÖTŐ-TANFOLYAM in 
dul április 11 —tői a XXH. kér., M ű
velődési K özpontban. Az elkészített 
kompozíciók hazavihfetók! A tan fo 
lyam d ija : 700 — F t 6 alkalom . B e ira t
kozás: április  7., 8-án, 15 19 óráig. 
Cím : 1222 Bp.. N agytétényi ú t 35. T e
le fo n : 385-317. X

_  Neuwald Malvin hozzátartozóit 
[keresem te lekvásárlás céljából. É rte 
sítést k é rek : Kovács S ándorné. 
Inárcs, 2365 V asút ú t  4. X

A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA 
Főszerkesztő: Soltész István 

H elyettes főszerkesztő : K eserű Ernő és Tóth Gábor 
Felelős k iad ó : Siklósi N orbert, a Pallas L ap- és K önyvkiadó V állalat 

vezérigazgatója.
Szerkesztőség és k iadóh ivatal: 1073 B udapest VII., Lenin k ö rú t 9—11. 

T elefon: 414-320, 222-400. 221-285. 426-350, 22 ő rá  u tá n : 221-009.
T erjeszti a  M agyar Posta . E lőfizethető bárm ely  hírlapkézbesítő  postahivatalnál, 
a hírlapkézbesítőiknél, posta h írlapüzlete iben  és a H írlapelőfizetési és L apellátási 

Irodánál (HELIR). B udapest x m . ,  Lehel u. 10/a, 1900 
közvetlenül, vagy postau talványon , va lam in t á tu ta lással a 

HELIR 215—96062 pénzforgalm i jelzőszám ra. *
Előfizetési díj egy  h ó n ap ra  43,— Ft, negyedévre 129,— Ft, fé l év re  258,— F t, 

egész év re  516,— Ft.
Posta i irányító& záipunk: 1392 Pf. 276.

K ülföldön te rje szti a  K u ltú ra  K ereskedelm i V állalat 
H—1389 B udapest, P ostafiók  149.

© A thenaeum  Nyom da, B udapest — N yloprin t m agasnyom ás 
Felelős vezető : Szlávlk A ndrás vezérigazgató 

HU ISSN 0133—185x HU ISSN 0237—3793

Elcserélném másfél 
szobás. 56 nm-es, Ben
czúr u. 9. MI. cm. 
4. alatti telefonos, hl* 
vóltftes. komfortos, 
csendes, világos taná
csi lakásomat két és 
félszobás vagy hason
ló 80 ntn körüli tele
fonos, világos, ■ csen-, 
des, liftes, komfortos 
nem földszinti tanácsi
ra. Reggel 8—10 vagy 
este 8 órától 428-063.

Eladó Monorlérdön 150 
n.-öles építési telek, 
bekerítve, mOúthoz kö
zel, szép helyen. Diófa 
u. 33. Irányára: 160 
ezer Ft. Érdeklődni le
het: Kasza Gyula, Ró
zsa u. 33., levélben 
Is.

Elcserélném Szilágyi 
Erzsébet fasori (Moszk
va térnél). 78 nm-es. 
kétszobás (külön be
járatúk M. emeleti, 
déli fekvésű, telefonos 
tanácsi lakásomat 
3.5 szóba hallos, nagy 
méretű, nem lakótelepi' 
tanácsira. Tel.: 351 
<213. ’

— A Rézkarcoló M űvészek A lkotó- 
közössége az  alább i ga lé riákban  m u
ta tja  be tag jai a lk o tá sa it: l. Amerigo 
Tót G aléria. Táncsics M. u. 5., 2. Art 
Galéria. V., Petőfi S. u. 18. R észletre 
is kaphatók  és azonnal átvehetők  a 
galériákban kiválaszto tt festm ények, 
rajzok, akvarellek , rézkarcok , k is
plasztikák. M inden lá toga tó t szívesen 
várunk az Alkotóközösség n evében : 
Barcsay Jenő , Borsos Miklós, Iván 
Szilárd, K ass János. K ád ár György. 
Kórusz József. Melocco Miklós, Szász 
Endre, V arga Im re, W ürtz Ádám. A 
m űtárgy nem csak díszíti o tthonát, de 
m aradandó érték  is.

ÉRTESÍTÉS
Tisztelt ügyfeleink! 
1988. április 6-án a 
Magyar Média Telefon- 
szolgálatánál: 383-355- 

> telefonszámon tecIl
kái okok miatt 14 

órától 20 óráig lesz 
hirdetésfelvétel. Meg
élésüket köszönjük!

yugdíjas, korrekt, ki 
tűnőén főző házveze 
tónőt keresek idős há 
zaspár részére. Főzésre 
étkezésre külön hely 
ség van. »Igényes h 
2173« jeligére a kiadó 
ba.

Fehérvári úti központ
iba a Vertesz felvesz; 

normaicchnológusi, ve- 
gyésztechcnlkust, vegy- 
parl és marós szak

munkást. galvanizáló 
forgácsoló, könnyűszer
kezeti lakatos és me- 
hanikai műszerész 

szak- és betanított 
munkásokat, jelcntkez- 

lehet: VHlamóserő- 
mű Tervező és Szerelő 
Vállalat. Cím: Bp. XI. 
kér.. Fehérvári út 108. 
Tóth Ferenc üzemveze- 

Tel.: 811-920/119

A Fővárosi 
II. Kér.
IKV
felvesz
gépkocsi
előadó és 
garázsmester 
munkakörbe 
középfokú 
és szakirányú 
végzettséggel 
rendelkező 
munkatársat 
portást és 
éjjeliőröket 
(lehet
nyugdíjas Is).

Jelen tkezn i 
lehet a 
term elési 
főm érnökségen, 
Rácz László 
szállításvezetőnél 
és N agy Sándor 
rendészeti 
vezetőnél.
C ím : II. kér., 
P áfrány  u. 17/B. 
T e l.: 767-314.

Fehérvári úti központ
jába a Vertesz felvesz 
titkárnői Igazgatóhe
lyettes mellé. Feltétel: 
középiskolai, ' valamint 
gyors- és gépírói vég
zettség és legalább 5 
éves gyakorlat. Titkár
nőképző tanfolyammal, 
szakmai középiskolával 
rendelkezők előnyben. 
Kereseti lehetőség éves 
szinten 80 000—1)0 000 
Ft. jelentkezni lehet: 
Vlllamoserőmfl Tervező 
és Szerelő Vállalat sze
mélyzeti és oktatási 
osztályán. Cím: Bp. 
XI., Fehérvári út 108. 
Tel.: 6Í2-878.

Bányászati 
Aknamélyítő * 
Vállalat 

felvételre keres 
szám viteli 
osztályára 
(Bp. V. kér.,
Szent István 
k r t  ll.)
gyakorlo tt

utókal
kulátorokat,
gépkönyvelőt,
kontírozó
könyvelőt.

Jelen tkezés:
114-428
telefonszám on 
vagy szem élyesen.

Belvárosban működő 
érdekvédelmi szövetség 
gépíró-adminisztrátort 
ker^s, Érdeklődni le
het a 116-415 telefo
non.

Import 
bonyolításban 
gyakorlott, 
megfelelő 
szakkép
zettséggel és 
német vagy 
angol
nyelvtudással
rendelkező
munkatársat
keresünk.

Jelentkezés 
önéletra jz  
m egküldésével 
a H ungária 
M űanyag
feldolgozó 
V állalat 
szem élyzeti 
főosztályán.
C ím : 1225 Bp. 
N agytétényi 
ú t 216.
T elefon : 386-825.

Az Országos -Találmá
nyi Hivatal felvesz sza
badalmi élbírálói mun
kakörbe vegyesipari 
Szabadalmi osztályra: 
■Italános gépészeti is

merettel rendelkező. 
J gépgyá riástechnoló-- 
|glai szakon végzett gé
pészmérnököt, épület- 
gépész szakos gépész- 
mérnököt. jelentkezés a 
313-398 telefonszámon 
jKürtÖs József). Gép
ipari. szabadalmi 'osz
tályra: járműgépész
jzakos gépészmérnö
köt. jelentkezés: a 112- 
674 telefonszámon (dr. 
Jakabné). Villamos és 
műszeripari szabadalmi 
osztályra: erősáramú
automatika szakos, mű
szer- és irányítástech
nika szakos, híradás- 
techcnlka szakos villa
mosmérnökökéi. jelent
kezés: 124-324 telefon- 
számon (dr. Hajdú né). 
Vegyipari szabadalmi 
osztályára: szervéské-
midi ismeretekkel ren
delkező vegyészmérnö
köl i. , jelentkezés: a 
114-841 telefonszámon 
(Postelnemé). Idegen 
nyelvismeret szükséges! 
Önéletrajzot a személy
zeti és oktatási önálló 
osztályra kérj,ük.

A MÁV Tervező Inté
zet (Bp. V., Széche
nyi rkp.' 8.) felvételre 
keres: építész kiírót, 
technikusi végzettség
gel. épületgépész ki
írói, technikusi vég
zettséggel, árelemzői r 
gyors- és gépírót. Vas
úti kedvezményt bizto
sítunk: belföldre mun
kába -lépéskor, külföld
re I év után. Rugal
mas munkaidő. Bérezés 
a kollektív szerződés 
szerint. Érdeklődni % 
329*960/232 telefonná- 
mon, 111. em. 311. 
szobában, Szedmer jó* 
zsef oszt á l y vezetőnél.

A Magyar Nemzeti Mú* 
zeum közművelődési 
osztálya munkatársat 
keres: egyetemi vagy 
főiskolai végzettséggel 
rendelkező (lehetőleg 
történelem szakos), né
met (esetleg francia) 
nyelvet jól beszélő je
lentkezőket várunk. — 
MNM közművelődési 
osztály. Tel.: 134-400/ 
62.

fe lvé te lt 
h irde t 
az a lábbi 
m u n k ak ö rö k re : 
Csepeli 
Szabadkikötő  
M ahart Délker 
ra k tá rá b a :

címkéző,
I. sz. le raka tába  
(Bp. X. kér., 

M aglód! ú t 4.):

raktárost 
(képesítéssel 

és képesítés 
nélkül),
adatrögzítőt,
takarítót.

R ákospalotai
rak tá rh ázáb a :

hálózati 
ellenőr 

(közgazdasági 
vagy kereskedelm i 
szakközépiskolai 
végzettséggel),

reklamációs 
ügyintéző 

(közgazdasági 
szakközépiskolai 
végzettséggel),

adatrögzítő,
pénztáros,
címkéző,
takarító,
udvar takarító
segédmunkás.

Érdeklődés 
m inden 
esetben a 
rak tá rh áz - 
gazgatónál,
'agy  helyettesénél 
lehet a
692-299. 692-284 
telefonon.
A ra k tá rh á z  
m egközelíthető 
a 170-es, 25-ös 
és p iros 25-ös 
autóbusszal.
(Bp. XV. kér., 
H arsány! K álm án 
|u. 83.)

A Magyar
Média
Reklám és
Propaganda
Szolgáltató
Vállalat
keres
kontírozó
könyvelőt,
valam in t
könyvelőt.

Je len tk ezés:
I< exes iné.
335-513, 336-731.

A Magyar Média Rek- .lói képzett lakatoso-

A Középmagyarországi 
Tejipari Vállalat, ked
vező anyagi feltételek
kel. azonnali felvételre 
keres középfokú vég
zettségű, gyakorlattal 
rende tkező kont f rozó
könyvelőt. — Bérezés 
mogegyezés szerint, je
lentkezés személyesen 

agy telefonon. Cím: 
Bp. VII., Rottenbiller 
. 31. Tel.: 413-194. 
agy 229-636/131-es m.

lám és Propaganda 
Szolgáltató- Leányvál
lalat felvesz gépírónőt 
pénzügyi osztályára. 
Érdeklődni: Kosztolnik 
Ferencnénél telefonon: 
335-906, vagy 137- 
458, személyesen: Bu
dapest Vili., József u. 
34. sz.

Autótechnika
Kereskedelmi
Vállalat

azonnali
belépéssel
felvételre
keres
lűjszerü
tevékenységéhez
kereskedelm i
te rü le ten
gyakorla to t
szerzett

elemző 
közgazdászt, 

egyetem i vagy 
főiskolai 

égzettséggel. 
Jelen tkezés 
m unkaidőben 
szem élyesen,
Bp. XIII. kér., 
Váci ú t 45 B., 
te le fo n o n : 209-081, 
Szllvásiné 
H am ar Teodóra 
osztályvezetőnél.

Felvételre 
k e re sü n k : 
szedő- vagy 
gépírói
[végzettséggel, 

szedőgépírókat 
és fényszedőket 
valam in t 
gyakorlott 
korrektort. 

Szám ítógépes 
I ism eret 
előny I .
IFizetés
megegyezés
szerin t I
Jelen tkezés:
S tatisz tikai
|Kiadó>-
I V állalat,
Bp. III. kér., 
K aszásdűlő u. 2. 
T e le fo n : 688-637, 
803-311 19.

K eresünk 
B 2-es Heidelbergl 
Speedm aster és 
Roland Favorit 
nyom ógépeinkre 

ofszet
gépmestereket,

A 2-es
kétszínnyom ó
D om inant
gépeinkre

gépkezelőket,
valam in t
berakónőket.

(B etanítást 
is vállalunk.) 
Fizetés 
m egegyezés 
szerin t I 
Jelen tkezés: 
S ta tisz tikai 
kiadó V állalat 
N yom daüzem ,
Bp. III. kér.. 
K aszásdűlő u. 2. 
T e lefon : 688-637, 
803-311 19.

K ultu rá lis  
'á Halat 

keres 
elvételre 

fiatal, 
agilis,
é re ttség ize tt, 
gép írn i tudó 
m unk a tá rsn ő t

előadói,

hirdetés
felvevői

m unkakörbe. 
Ö néletra jzokat 
„V áltozatos 
m un k ak ö r H. 279” 
je ligére  
a kiadóba.

Munkatársakat kere
sünk: műszaki osztá
lyunkra gyakorlattal 
rendelkező ruhaipari 
technikumot végzett 
termelésirányítót, sza
bászatunkra rajzoló 
szabászt és térítőt, 
konfekció részlegünkbe 
varrónőket. Fékisz Ru
házati ipari Szövetke
zet (Bp. VI., Hajós u. 
27.. 1065) Tel,: 123- 
625. 125-688. #

Alumínium-
Ipari
Tervező és
Kutató
Intézet,

Bp. XUI. kér., 
Pozsonyi ú t 56. 
sz. a la tti 
m unkahe ly re
ke res
szak irányú
felsőfokú
végzettséggel
és m unkaügyi
szak te rü le ten
legalább
3 év vezetői
gy ak o rla tta l
rendelkező

munkaügyi 
osztályvezetőt. 

F elv ilágosítás : 
494-163, 
je len tkezés: 
494-173, illetve 
szem élyesen 
a  fenti cím en, 
a  gazdasági 
igazgató- 
helyettesnél.

Keresünk műszaki is
meretekkel rendelkező 
gépész árkalkulátört, 
villanyszerelőkel (ka
zánházi erőátvitel és 
automatika szerelésre), 
valamint kazánsavazó 
csoportok jelentkezését 
várjuk, jelentkezni le
het: Thermo- Elektro- 
mechanika Kisszövetke
zet. Bp. XXI1.7 Ady 
E. u. II. Telefon: 738- 
359.

A Magyar 
Hitel Bank Rt.

ellenőrzési 
főosztálya 
felvételre 
kérés a  b an k

pénzügyi
számviteli, 
munkaügyi, 
finanszírozási 
munkájának 
ellenőrzésére 
szakirányú 
végzettséggel 
rendelkező 
m un katársakat

Besorolás
a pénzin tézetekre
vonatkozó
26 1983. (XII. 17.)
ABMH. szám ú
rendelkezés
szerint.
A 'Jelentkezéseket 
önéletrajzzal, 
levélben 
ju tta ssák  el 
a következő 
c ím re :
MHB Rt.
ellenőrzési
főosztály.
B udapest 1853. 
Érdeklődni 
lehet a 
805-366-os 
telefonszám on,

Alumínium
ipari
Tervező és
Kutató
Intézet
felvesz
számviteli és
pénzügyi
főosztály-
vezetőt.

F e lté te l:
szak irányú
egyetem i
vagy fő iskolai
végzettség,
legalább
5 éve$ '
középvezetői
gyakorla t,
szám ítás-
technika)
a lap ism eret,
45 évesnél
fia ta labb
életkor.
Érdeklődni, 
je len tkezn i 
a gazdasági 
igazgató - 
helyettesnél,
Bp. XIII. kér., 
Pozsonyi út 56. 
T e le fo n : 494-173.

kát.- bádogosokat,' he
gesztőket és betanított 
munkásokat felveszünk 
szerkezeti és légtech
nikai munkákra. Mun
kahely kispesti és kül
ső Mester utcai tele
pünkön. jelentkezés: 
Első Bádogos és Szere
lő I. Sz.. Bp. Vflf. 
Rigó u. 6—8. — Te|»l 
131-341 vagy Bp. XIX 
kér.. Vörös Október. U. 
105. Tel.: 471-133.

I Szétköltöiők! jó kör I nyezetben levő, kétszo- 
jbás. hallos, telefonos I napos tanácsi lakást I keresünk. — Cserére 
[ajánlunk budai és Zug- 
Mól. összkomfortos ta
nácsi lakásokat. Csak 

I minőségi csere érde
kel. Telefon este: 643- 
193.
Rózsadomb legszebb 
részén 1 levő, 130 nm- 
es. kétszintes, nagyte
raszos. telefonos, cir-

___________ ________  kofütésű, olcsóbérű lu-
A MÁV Tervező Iijité- l'xus lakásomat elcseni- 
zet (Bp. V.. Széchenyi I fern hasonló nívójú, 
rkp. 8.) felvételre ke- 160 nm körülire. »Bu
res: közgazdasági szak- [dalra N. 2289« jeligére
középiskolai végzettsé
gű könyvelőt. Számító- 
gépes könyveléssel 
adóelszámolással kap
csolatos. munkakör bé
től lésére. .Vasúti ked
vezményt biztosítunk: 
belföldre munkába lé
péskor. külföldre I év 
után. Rugalmas mun
kaidő. Bérezés a kol
lektív szerződés sze
rint. Érdeklődni a 128- 
855 telefonszámon. II.

201. szobában. 
Kovács Blrkás Járwjsné 
osztályvezetőnél.

a kiadóba.
Keresek kb. 100 nm- 
es, 3.5—4 szoba h&Hos 
tanácsi lakást 50 nm- 
es, összkomfortos örök
lakásért a Tárogató 
úton. »Csendes 1986*
| jeligére a . kiadóba. 
Szolnoki, 28 nm-es, ta- 
|nácsi garzont cserélnék 
budapesti. hasonló 
vagy nagyobb, nem la
kótelepi tanácsi lakás- 

Horváth Mária, 
5000 . Szolnok, •- Mik
száth u. 17. III. 64.

kategóriába sorolt 
belvárosi külkereske
delmi vállalat külke
reskedelmi gyakorlattal 
és felsőfokú Végzettség-

Tanácsiéimegvásárol- 
ható; II. kerületi, 40 

I nm-es, I szoba kom- 
[ fortojs; telefonos, nagy 
erkélye» lakásért ké-

gel rendelkező üztetkö-1 55—60 nm-lg ha-
tőt keres, német nyelv-1 *°n telefonos taná

csit, II. emeletig. Hé
ra fűtés, lakótelep ki
zárva, du. 15—21 órá-

Pallas Lap- és
Könyvkiadó
Vállalat
üzem eltetési
osztá lya
felvesz
segéd
munkásokat.

Fizetés
m egegyezés
szerin t.
K atonaidő t
le tö ltö tt,
20—40 év 
közö ttiek  
je len tkezésé t 
v á rju k .
T e le fo n : 229-832 
vagy
222-400/151 m.

Nyugatnémet—magyar 
vegyes vállalat ajtó
gyártó üzemébe felvesz 
\2 műszakra 18. élet

ükét betöltött aszta
los szakmunkásokat, 
gépbeállító lakatosokat 
és elektromos szakem
bereket. Erkölcsi bizo
nyítvány szükséges. — 
Jelentkezés személye
sen. Bp; X.. Gergely 

79—81.

A Kunszent-
márton
Városi
Tanács
pályázatot
hirdet
pszichológusi
munkakör
betöltésére.

A pszichológus 
fe lada ta
a  a városi tan ács
csa ládseg ítő
központjában«
a nevelési
tanácsadóban  és
az ideggondozó
in tézetben
jelen tkező
szakm ai
felada tok
összevont
m u nkakörben
való
e llá tása .
Nevelési
tanácsadó i
gy ak o rla tta l
rendelkezők
előnyben
részesü lnek .
A m un k ak ö r 
1988. jú liu s  l- jé tő l 
foglalható  el.
F izetés
m egegyezés
szerin t.
Szolgálati
lakást,
letelepedési
lehetőséget
biztosítunk.
Jelentkezési
n a tá r id ő ;
1988. áp rilis  30-lg.
A pályázat
ta rta lm azza  a
je len tkező
részletes
Ö néletrajzát,
szakm ai
é le tú tján ak .
Jelenlegi
m unkakörének ,
m u nkahelyének
az ism erte tését.
Jelen tkezn i
lehet
szem élyesen 
vagy Írásban  a 
K unszen tm árton  
V árosi T anács 
ElnökénéL 
T e le fo n :
K unszen tm árton  3.

területre. Bérezés meg
egyezés szerint. Érdek
lődni lehet: 317-411.
► agy 329-580/348 m.. | ,gT 761-098. 
személyzeti osztály.

BÚTOR
Könyvespolcok bördf- 
szftéses szekrényekkel, 
2 piros Bonanza szek
rény, rekamié eladó. 
367-454.
Empire ülőgarnitúráé 
keresek megvételre. Bu
davári, - Kengyel, Pf.

Kétlakásos családi ház 
I eladó. Sopronban, vá
rosközpont közelében. 
Közművesített, gará- 

I zsosv Kisvendéglőnek 
I alkalmas. Érdeklődés: 
Kasznár. Sopron, Szi- 

| getköz I. 9400. Tel.: 
99-12-960.
Hűvösvölgyben eladó 
180 nm-es családi ház 
150 n.-öl telken, bolt
íves nyílászárókkal, 3 

Vili. kér., Tisztviselő-1 fürdőszoba, duplafűtés- 
telepen garázs kiadó. Iísl- fi.. .Tárkony u. 
• üj épület, szerelőak-134- «• Egész nap. , 
nával. N. 2125« jeligé-1 Eladó Dunakanyarban 
re a kiadóba. I úf építésű, 120 nm-és.

komfortos családi ház 
210 n.-öl udvarral, 
gazdasági épületekkel, 
garázzsal, kisiparosok
nak alkalmas 50 nm 
alagsorral. Irányár: 
1 700 000 Fi,. Szigetmo
nostor. Fő út 53.. Si- 

, mon:
Sá"d0r, “ nyV' 1 Bal.tonedertcsen kirom

Kenyéradagológép és 
Olivetti összeadógép el
adó. Bp. 1311 Pf. 24.

eladók. Bp. 
24.

1314 Pf. és félszobás, kétszintes 
családi ház melléképü- 
lettéf (vállalati nyara
lónak is megfelelné), 

u  S S  ..... . . .  . .eladó. Érdeklődni: Ba-
H«llókéui.l«t. jobb és I latonederlcs. fózsef AI

ADÁSVÉTEL

I tHa út 31. vagy Keszt- I hely 11-944-es telefo- I non.

balos, dán, Philips, 
továbbá Braun villany- 
borotva egy új szűrő
vel, eladó. Tíztől este i >i <
hétig háromszázban1 Keszthely Kertvárosban 
mincöt-kilencszáz. .. I telek, épitési engedély 
■ ' 1 -■ i j 11 lyel, megkezdett nyara-
*1 etnberek eredeti I ^  aiapp»if építőanyag- 
» lírásai . dedikál! I gB| d(Któ. Érdeklfldnt: 
fényképeit keresem. - l Hév(z. Semmelweis út
TÍ Í  V?*,y 5- í/* . Tel.: 13-179. 17Gyűjtő N. 1588« lel- 6r,  után 
igére a -kiadóba. 1

I Eladom szentendrei
ÉTI 25 gázkazán, alig I nyaralómat a Cseresz- 
használt, eladó. - 367-1 nygs jjt mellett. Víz, 

______ I villany van, tólen Is
Vasarely és Bálint I lakható. Telefon cs- 
Endre mappa a Luttár I ti Órákban 777-019. 
Galériában. M Uö He-1 Bafatonmáriafürdőn, — 
gedűs Gyű Ja u. 24.) I központban, vízközel- 
Tel.: 495-045. | hén családi ház épfté-
Eladjuk használható, lsére vagy üzlet létesí 
jó állapotban lévő I tésére alkalmas, vízve- 
OKA. ADS. Swedö és j zetékes sarki telek (453 
EP 04. típusú pénztár-1 nm). tehermentesen cl 
gépeinket. Érdeklődni I adó. Érdeklődni esti 
lehet: a Centrum Cor-1 órákban az alábbi cí- 
vin Áruház gondnokié- | men lehet: Keszthely,
gán. Budapest Vili., 
Blaha Lujza 'tér Í—2.1

Deák F. 
2-206.

18. Tel.:

ALBÉRLET
Budapest XVI11. kér., 
Batthyány u. 111. szá
mú, kétszer, kétszobás. 

Fiatal értelmiségi le-1 idősek, által lakott ház- 
ány családias, telefo-1 ingatlan jutányos áron 
nos albérletet keres I (alkalmi) eladó. Ér- 
hosszabb időre. »Igé-1 deklődni: 8676 Kárád, 
nyea 191417« Jeligére a j pi|bánia. ' vagy 7400 
Felszabadulás téri hír- I Kaposvár, Bajcsy-Zs.
delébe.______________I u. 24. ÜMK. Tel.: 06-
Egycdülálló fiataléin- 182/14-333.
bér biztos jövedelem-1 Vonyarcvashegyen pa- 
mel albérletet . keres, I norámás. 800 . n.-öles 
esetleg idős személy I télék gyümölcsfákkal, 
gondozását is vállal-1 hétvégi házzal, meg-
nátn- »Külön bejárat I osztva is eladó. Ér- 
193137« jeligére a Fel-1 deklődni: Keszthely,
szabadulás téri hirde
tőbe.

LAKÁS

ll-650-es telefonon, es
te, Vak Bottyán 
10/B.. Renner.

I Balatonkenesén (Lenin 
, . J| sétány 46.) kétszintes,
ÚJIIpótvárosi, 82 nm- I go nm-es nyaraló víz- 
C 5, kettő + fél szoba. Mteeibcn eladó. Er- 
hallos, telefonos, déli Ideklődni szombaton.
fekvésű, hlvóllftes ta- kélU g_17 óráig
nécslt cserélünk egy I he|y«rnen
szobával kisebbre, ki- I ■—-------■--------
zárólag a környéken. IVactA*x*«nym Bemece- 
49S-275» I barátin, közvetlen
S  . —. ,, j [Börzsöny aljában el
Nagyobbra elcserélném l adó Palócház »tiszta 
VII., Majakovszkij ut* Ijjobával«, vadász szó- 
cal egy szoba, össz- Ipával, hideg- melegvl- 

^  nm-es, Izes fürdőszoba, külön 
felújított, tanácsi la - langoi Wc> stb. Tel 
kásomal 75- 80 nm | «17.74Q Vári 
körüli, lehetőleg tele-1 
ionos, tanácsi lakás
ra. Ráfizetéssel. Érdek
lődni lehet: 179-370 te- 
lefonon 14—20 óráig.

»A« kategóriába sorolt 
belvárosi külkereske
delmi vállalat pénzügyi 
osztályára keres több
éves külkereskedelmi 
szakmai gyakorlattal 
rendelkező forint- és 
devizapénztárost. Bére
zés megegyezés szerint. 
Érdeklődni lehet: 317- 
411 vagy 329-580/348 
m., személyzeti osz
tály.

tidől úti, 36 nm-es, 
nem panel, tanácsi la
kásomat elcserélem 
egy-, másfél szobás tu
lajdonjogú lakásra, 
esetleg panelre Is. Tel.: 
731-518, este.
Adok 67 nm-es, új. 
gazdagréti öröklakást. 
keresek 100 nm körüli, 
telefonos tanácsit az 
I., II., V., VI. kerü
letben. Tel.: 315-638.
Cserélek TT kér.. Tá
rogató úti, 50 nm-es, 
kétszobás, két erkélye», 
I. emeleti, telefonos, 
kertes öröklakást bu
dai. 3,5—4 szobás, ta
nácsira. 167-673, 356- 
285.

Dél-baUfonl, kertes, 
vízköabU, telefonos in
gatlanomat elcserélném 
tehermentes, telefonos 
Öröklakásra. Tel. 327 
032.
Tahi. domboldalon 340 
n.-öles. bekerített, 
zártkerti telek eladó. 
Víz, villany; aszfaltút 
van. »SzáPkilátó N. 
2053« jeligére a kiadó-

Gödöllőn, a tv-lorony- 
nil eladó 291 n.-öles. 
panorámás telek. Víz, 
villany a közelben. 
Tel.: 638-281, este.
S zabadság-hegy i, 
romszobás, 64 nm-es, 
panorámás, telefonos, 
gázfűtéses, kertes örök
lakásomat a környéken 
nagyobbra cserélem. 
550-152.

Az Érd és Vidéke Ta
karékszövetkezet az 
alábbi- ingatlanokat 
ajánlja megvételre az 
ingatlanokról szóló Jog
szabályokban biztosí
tott , hitelfeltételekkel: 
Érd. Szent István út 
69. családi ház 3 szó-* 
ba komfortos 72 nm. 
ár: 1 400 000 Ft, Érd. 
Koppány u. 7. ikerház 
3',i szobás, komfortos, 
94 nm. ér. I 370 000 
Ft, Sóskút, Géza 
10. 2H szobás családi 
ház, részben alápincé
zett, összkomfortos, 
nm-es, ár: I 170 000 Ft 
Érd. Drégely u. 30. 
családi ház szoba 
összkomfortos, 73 nm, 
ár: 1 350 000 Ft. Érd 
Murányi- u. 51. Iker 
ház, 2 szoba hallos, 
Összkomfortos 60 rnn, 
ár: 1 430 000 Ft. Érd 
Hóvirág u, 40. .négy- 

kásos társasházban- 
szoba Összkomfortos 63 
nm-es lakás 4- gép
kocsi tároló, ár: 1 380 
ezer f i .  Érd, Sándor 

1. 5 szobás össz
komfortos családi ház 
160 nm. ár: 3 300 000 
Ft, Etd. ■ Daróczi 
19. 2x2 szoba komfor
tos 130 nm, ár: I 800 
ezer Ft,- Etd. Salgói u 
11. 4 szoba összkom
fort családi ház, 168 
nm,' á r  2 180 000 Ft, 
Érd, Csurgói u. 17. 
2x3 szoba komfortos 
családi ház. 181 nm. 
ár: 1 800 000 Ft, Érd, 
Bethlen Gábor u. 4 
2 szoba komfortos csa
ládi ház 75 nm, ár:
I 500 000 Ft. Érd, Ri- 
minyákl u. 25. 4 szó 
ba összkomfortos -csa
ládi ház 121 nm +
49 nm műhely és ga 
rázs. ár: 2 400 000 Ft 
Érd, Kakukk u. 73. 5 
szoba , összkomfortos 
130 nm-es családi ház, 
ár: I 950 000 Ft, Érd, 
Citromfa u. 3. 2 szo
ba hallos családi ház, 
részben alápincézve. 81 
nm. ár: 1 520 000 Ft, 
Érd. Anna u. 1. 3 szo
ba 2 étkező. 2 konyha 
2 - fürdőszoba összkom
fortos családi ház gáz
fűtéses. telefonos 141 
nm + ■ garázs, ár:
2 500 000 Ft. Érdeklőd
ni lehet: hétfő, szerda, 
péntek, 2030 Érd, Für
dő u. I. Tel.: 06-26- 
45-474. ügyintéző: dr. 
Belinézky Gábor, Izsó 
Gábor.

Készítők, figyelem! En
gedményes vászonvásár 
a XIII. kér.. Szent 
István park 21. alatti 
méteráru boltban. — 
Te!.: 297-295.

Agárdi, 2x2 hetes 
üdülőhasználati jog 
sürgősen eladó. Víz
parthoz, termálfürdő
höz közeli, télen-nyá
ron idegenforgalmi 
szervek bevonásával 
szállodaként üzemelő, 
elegáns, belső galériás, 
főzökonyhás, napozóte
raszos, színes tv-vel 
felszerelt. 42 nm-es 
lakrész a Hotel Vi
kingben. Tel. esté: 
134=536.

logásznő, 33/174, rep
rezentatív külsővel, 
Idegen nyelvismerettel. 
Idegenforgalmi és kül
kereskedelmi tapaszta
lattal keres hozzáiJJÓ 
társat, közös életprog
ramhoz. Külföldi ki
küldetés előtt álló — 
előnyben. »Macskászem 

4372« jeligére a 
Magyar Média, Balzac 

12. címre.

Az újkígyós!
Aranykalász
Mgtsz
eladja
Hévíz,
dk*. Babócsay 
u. 4. szám 
alatti 
üdülőjét.

É rd ek lő d n i leh e t:
A ran y k a lász
M gtsz,
Ú jkígyós. 
K osusth  u . 24. . 
T e le fo n :
(66)-56-223,
(66)-56-244.
T e le x ; 83-391.

Utazási iroda garan
ciával- BoglárleUén I 
szobás apartmanokat 
keres. — jelentkezés:
Omega Tourist, 
490-763.

tel.;

VEGYES
Háztartási munkát vál
lal heti egy két alka
lommal, most nyugdíj
ba ment leinformálható 
értelmiségi nő. Belvá
rosban vagy Budán. 
»Agilis N. 2263« Jel
igére a kiadóba.
Építőmesteri munkák 
szakszerűen, gyorsan, 
garanciával. Tel.: 665- 
429.

szín es, a p r ó  ■
1 mozaik a 1

»megrendelhető I
B  SZERDÁN I .  
Bp. XI Pajkos , 3 .1

■^ K O K jnsf.

Vakondfogó kapható a  
készítőnél 120 Ft/db. 
Mikron Gm. VI., Ara
di u. 66. 8—14 óráig. 
Tel.: 327-405.

É rdek lőd ik  a 
gnosztdkus 
filozófia- irán t?  
ír jo n
„G nózis  N.. 2249’* 
je lig é re  a 
k iadóba.

VIII. kér., Tlsztviselő- 
telepcn reprezentatív 
épületben összkomfor
tos szu terén Irodahe
lyiségek kiadok. »Ga- 
rázsléhetőséggel N. 
2124« jeligére a kiadó-

FÉRJET KERES
Orvos özvegye, ki szin
tén egyetemet végzett, 
keresi diplomás, 70 év 
körüli férfi Ismeretsé
gét. Anyagiak rende
zettek.. »Barátság Y. 
1498« jeligére a hirde
tőbe. 1076 Thököly út 
3.
Csúnya, butus, elvált 
ép ítészmérnök nő ha
sonló tulajdonságokkal 
rendelkező barátot és 
férjet keres, 50 éves
től. Vasorrú bába Y. 
1493« jeligére a -hirde
tőbe. 1076 Thököly út 
3.
34 éves, emberi érté
kekre ignyes, hűséges 
társra vágyó, dunántú
li kisvárosban élő ta
nárnő várja hasonló 
igényű, független, kor
ban hozzáillő, diplo
más férfi levelét há
zasság céljából. »Har
mónia Y. 1512« Jeligé
re a hirdetőbe, 1076 
Thököly út 3.
Emberi értékekre igé
nyes. hivő, budapesti 
középiskolai tanárnő 
várja nem anyagias, 
diplomás, hasonló gon
dolkodású, társát ke
reső, független, értel
miségi férfi levelét, 
34-től 40 éves korig, 
házasság céljából. — 
»Életre szólóan szeret
ni Y. 1511« jeligére a 
hirdetőbe, 1076 Thö
köly út 3.
Családcentrikus, jellc- 
nies, érzelemgazdag, 
derűs lelkű férjet ke
res 38 éves. teltkarcsú. 
Pest közelben lakó ta
nítónő. »Reménység, 
szeretet Y. 1518« Jel
igére a hirdetőbe, 1076 
Thököly út 3.
58 éves. 165 cm ma
gas, gyermektelen, szó
ke özvegyasszony sze
retne megismerkedni 
házasság céljából olyan 
özvegy férfival, aki 
magasabb 173 cm-nél 
és 62 évesnél nem Idő
sebb. aki budapesti 
kertes házamba költöz
ne. »özveéyek előny
ben Y. 1520« jeligére 

hirdetőbe, 1076 Thö
köly út 3.

Karcsú, csinos, szőke, 
egészséges, vidám, 52 
éves. nagyon fiatalos 
külsejű, diplomás nő 
vagyok, özvegy már 
6 éve. Gyermektelen. 
Budapesti, telefonos la
kásomban égyszál ma
gam élek. Életvitelem 
egészségesen tudatos. 
Együttérző, gyengéd 
társsal szebb, tartalma
sabb lenne az életem. 
Szép érzelmi hangula
tokat. sok beszélgetést 
szeretnék magyarul, de 
Jó lenne angolul is. 
Intelligens, kellemes, 
legalább 175 cm ma
gas úriember jelentke
zését várom, aki még 
hisz a »Boldogság kék 
madarának« illúziójá
ban. »Keressük együtt 
B. 4349« Jeligére á 
Magyar Média, Balzac 
u; 12. címre.
Házias, alkalmazkodó, 
de nem szolid, nem 
manöken, de nem tu
cat, 165 cm magas, 
szőke hajú, barna sze
mű, nem dohányzó asz- 
szony várja bemutatko
zó sorait 55 év körü
li, érzelemgazdag fér
fi személyében. »Szel
lem, kellem, jeliem B. 
4347« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac u. 
12. címre
Magas, jó megjelenésű, 
értelmiségi asszony, 
rendezett anyagiakkal 
és egzisztenciával kere
si hasonló 55—65 éves 
férfi Ismeretségét. Tele
fonszámot kérek. »Ma
gas mérce B. 4296«, — 
jeligére a Magyar Mé
dia, Balzac u. 12. cím-

Komoiy gondolkodású, 
vidám,. romantikus, 
biztos egzisztenciával 
rendelkező 47/175 vagy 
idősebb, lehetőleg dip
lomás férfi jelentkezé
sét várja utazást, ott
honát szerető, barna, 
nőies pő. »Távoli tá
jak B. 4306« jeligére, 
a Magyar Média, Bal
zac u. 12. címre.

Számoljuk fel . magá
nyosságunkat! Önzetlen 
szeretetet ajánlok, köl
csönös szimpátia ese
tén, arra érdemes, In
telligens, egyenes Jel
lemű, ápolt, felesleges 
kilóktól mentes, fiata
los értelmiségi, filo
szemita, önkritikus úr
nak. aki ezt megbe
csülni és viszonozni 
kész. 67 éves, nem do
hányzó, mozgékony, 
muzikális, tág érdek
lődésű. humorérzékkel 
megáldott. rendezett 
körülmények között 
élő, melegszívű, empa
tikus, érzékeny, kar
csú, .jutazni, olvasni 
szerető özvegyasszony 
várja bemutatkozó le
velét. »Ábrándozás B. 
4311« jeligére a Ma
gyar ’Média, Balzac u. 

címre.
Kellemes megjelenésű, 

alakú,. 168 cm ma
gas, művelt, vidám ter
mészetű, értelmiségi. 
Jól szituált, elegánsan 
öltözködő, önmagára 

környezetére pedáns, 
nem dohányzó, budai, 
kitűnően főző hölgy 
keresi társát jó meg
jelenésű, korrekt, anya

megalapozott, 
művészeteket kedvelő, 
hetven körüli úr sze
mélyében, akivel még 
szeretetben, boldogság
ban élhetne. Bemutat
kozó leveleket »Napsu
gár Y. I4f%< jeligére 

hirdetőbe kérem, 
1076 Thököly út 3.
Feltűnően csinos, rep
rezentatív megjelenésű, 

éves, 178 cm ma
gas, diplomás lány — 
megismerkedne egy ki
mondottan Jó megjele
nésű, sportos, bduapes- 

férfiva'l. »Varázslat 
. 1488« Jeligére a
rdetöbe, 1076 Thö

köly út 3.
Ha még nem múlt el 

éves» független, ba 
művelt, ha anyagi 
helyzete megalapozott, 
yárjja levelét egy 68 
éves. középtermetű, ott
honát és a természetet 
szerető, barna asszony.
Értelmiségi Y. 1500« 

Jeligére a hirdetőbe, 
1076 Thököly út 3.

Őszinte emberi kapcso
latra' vágyó, 42 éves, 
172 cm. elvált diplo
más nő keresi társát, 
teljes diszkréció mel
lett. »Győr B. 4320« 
jeligére a Magyar Mé
dia, Balzac u. 12. cím
re.

FELEStGETKERES
Kulturált, 54 éves, 
magas, megnyerő kül
sejű, özvegy, gyermek
telen, vezető beosztá
sú, káros szenvedélyek
től mentes, jó anya
giakkal rendelkező fér
fi keresi érzelemgaz
dag, csinos, házias nő 
ismeretségét, 50 éves 
korig, házasság céljá
ból., Fényképes levelet 
várok' »Korrekt Y. 
1491«. jeligére a hirde
tőbe, 1076 Thököly út 
3.
60—65 éves. legalább 
165 cm magas, kultu
rált, 1 kellemes megjele
nésű partnert keresek, 
kertemben való pihe
néshez. Trabant van. 
69 éves, magas, moz
gássérült, könyvszakér
tő vagyok. Házasság 
lehetséges. »Szeretet, 
megértés Y. 1519« Jel
igére' a hirdetőbe, 1076 
Thököly út 3.
48/174, humán—művé
szeti végzettségű férfi 
törékeny, mélyérzésű 
társat keres, bizalom
ra és harmóniára épü
lő kapcsolat kialakítá
sára. Németül tudó 
orvosnők előnyben. Vá
laszokat címmel ellát
va kérem.- »Utazz ve
lem B. 4332« jeligére 
a Magyar Média, Bal- 
zac u. 12. címre. 
Szeretném megtalálni 
azt a nyugdíjas, 55— 
65 év közötti, egye
dülálló asszonyt, aki 
155 cm-nél nem maga
sabb. kissé molett, há
zias, és á budai be
rendezett lakásomba 
jönne. 64 éves, 160 cm 
magas, elvált, 70 kg, 
barna, őszülő, nyugdí
jas szakmunkás vagyok 
nem dohányzóm. »Elég 
volt egyedül B. 4337« 
jeligére a Magyar Mé
dia, Balzac u. 12. círa-

36/175 fölötti, dlplo- 
más, lehetőleg nyelve
ket beszélő, némi hu
morérzékkel és önkri
tikával bíró, energikus 
társát keresi biztos 
anyagi körülmények 
között élő, tempera- 
meptumos nő. »Fa
gyöngy B. 4331« Jel
igére a Magyar Média, 
Balzac u. 12. címre.

Redőnyöket, reluxát ki
válj minőségben vállal 
megbízható iparos. — 
Tel.: 69-22-81.
Gödöllőn 49 nm-es ut- 
cai helyiség, ipari 
árammal, április l-Jé- 
tői bármilyen tevé
kenység céljára kiadó. 
Cfm: 2100 Gödöllő. 
Mátyás klr. út 12., dr. 
Kőnta Imréné. 06-28- 
20595.

Közel 40 éves/162, dlp- 
lomás nő (özvegy), rep- 
dezett anyagiakkal, ze
nét, természetet kedve- 

tásasigot és csen
des otthont egyaránt 
élvező, élet-, hézasfár- 
sat (keres. »Aranyeső 

4327« jeligére a 
Magyar Média, Balzac 
u. 12. címre.
55/168/68. szőke, ér- 
telmlSégl özvegyasszony 
lakással keresi buda
pesti, műszaki végzett
ségű, nem dohányzó, 
kirándulást, kertet ked
velő férfi ismeretségét. 
»Rendezett anyaginkkal 
B. 4343« jeligére a 
Magyar Média, Balzac 
u. 12. címre.

Házassághoz kapcsola
tot keres 68 éves, 175/ 
80. róm. kát., diplo
más, káros szenvedé
lyektől mentes, jó meg
jelenésű. sportos, igé
nyes, korrekt, magá
nyos özvegy férfi. Me
gyeszékhelyen, kom
fortos öröklakással, 
hobbikerttel, magas 
nyugdíjjal rendelke
zem. Olyan önkritikus, 
intelligens, korban, ter
metben, anyagiakban 
hozzám illő, független, 
reprezentatív hölgy, 
például önnyugdíjas, 
gyermektelen özvegy, 
vagy hajadon, levelét 
várom, aki otthonos a 
házi-, kerti-, kézimun
kában, kedveli a? iro
dalmat, komolyzenét. 
»Sárga cserebogár B- 
4116« jeligére a Ma
gyar Média, Balzac u.
12. címre.__________
Családias. független, 
közalkalmazott, termé
szetbarát férfi, felesé
get keres. »Reális el
várás 091031« jeligére 
levelet a szentesi hír- 
de tőbe.
Feleséget, élettársat ke- 
rés egy 78 éves, egye
dülálló, nyugdíjas, 
nem dohányzó özvegy
ember, egy szintén 
nem dohányzó, magá
nyos, nyugdíjas öz
vegyasszony személyé
ben, 65 éves korig, aki 
saját házamba Jönne a 
Dunántúlra. »Nem jó 
a magány 112045« jel
igére a Magyar Hirde
tőbe, Veszprém, Kos
suth u. 6.
29/182/69, fekete hajú 
és szemű. Jó megjele
nésű, nem dohányzó, 
rendszeresen sportoló, 
diplómás fiatalember 
vagyok. Karcsú, vonzó, 
jóalakú, • 167—176 cm 
magas, 21—26 éves, 
igényes és kedves leány 
levelét várom. Kérlek, 
küld] fényképet; akár 
igazolványképet is. — 
»Talán így megtalállak 
B. 4333« jeligére, a 
Magyar Média, Balzac 
u. 12. címre.

$■


