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A D Á S V É T E L 
Marikát vesz a SZOTE 
Gyógyszertani Intézeti, 
Saeged, Dom tér 12. x 
Garázsban tartott 1200-
aa, IP-6 Zsiguli, családi 
okok miatt, Igényesnek 
eladó. Érdeklődni: este 
6 - 8 óráig. Vedres u. 6/A 
íó dszint 1. 
V'j szemeiygepkocsi-uián-
íut*ó eladó. Erd.: Móra-
halom. Szegedi út 41. 
Bontásból ajtók, ablakok 
é« 1000 db cserép eladó. 
Újszeged, Tárogató utca 
2(-; A. 
Egypárevezős csőnak be-
tegség miatt sürgősen el-
adó. Érdeklődni: Béke 
tlszóhóz gondnokánál. 

A L B É R L E T 

Albérleti szoba igényes 
orvostanhallgató fiúnak 
kiadó, szeptember 1-től. 
„Nem dohányzó 5756" 
jeligére a Sajtóházba, x 
Egy- vagy másfél szobás, 
ö-sszkomíortoa lakást bé-
relnék, hosszabb időre. 
„Sürgős 5761" jeligére a 
Sajtóházba. 
Foiskolás Ifány részére, 
szeptember elsejétől al-
bérleti szobát keresek. 
„Budapesti 5743" Jeligé-
re a Sajtóházba. 

Külön bejáratú, bútoro-
zott szoba, konyha h á -
zaspárnak vagy egy dol-
gozó nőnek kiadó. Petö-
fitelep, Szellő u. 13. 

L AK A S 
Északi városiészben levő, 
II. emeleti, 1 + 2, tanácsi 
lakásunkat elcserélnénk 
2 szobás magánházra. — 
,.Ker; 13 108 1 Jeligére a 
Hirdetőbe. x 
1,5 Kzobas vagy 2 szobás 
lakást vennék, OTP-á t -
vállaláseal. „100 000 Pt 
kp. 13 030" jeligére a 
Hirdetőbe. 

Kiskundorozsma, Barát* 
ság u. 23. I. 3., kétszo-
bás OTP*örök lakás, ga-
rázzsal. azonnali beköltö-
zéssel eladó. 

I N G A T L A N 
Magánház 848 négyzet-
méteres telekkel eladó. 
Cím: Petőfitelep, Bu j -
dosó György u. 30. X 
Eladó 800 ^négyszögöles 
telken épült, 2 szobás, 
összkomfortos családi 
ház. Kübekháza, Kossuth 
u. 350. sz. A kert egy 
része lugasszölő, nagyobb 
része fóliás termelésre ls 
alkalmas. x 
Újszegeden 200 négyszög-
öl beépíthető telek eladó. 
Érd.: Északi városrész 
112/A III . 12. Somo-
di. • X 
újszegeden beépíthető 
telket vennék. „Készpénz 
5630" jeligére a Sajtó-
házba. 

Gázfűtéses családi ház 
eladó. Korda sor 29/A. 
Domaszckcn kiskert el-
adó. Alföldi u. 22. I 
D/6. Koszó, 
Kétszobás, összkomfortos, 
gazdálkodásra alkalmas 
magánház eladó. Hat.v-
tyastelep, örvény u. 1. 
Háromszobás,' összkom-
fortos magánház, telekkel 
eladó. Szeged, Csillag u. 
22. (Móraváros.) 
Azonnal beköltözhető, 2 
szobás családi ház el-
adó. Tápé, Nagyrét u. 
8. se. alatjt, buszmegálló-
tól 3 percre. Érdeklődni: 
16 órától, Tápé, Dobozi 
u. 5—7, 
Eladó 200 n-öl közmű-
vesített, beépíthető te-
lek. Buszmegállóhoz kö-
zel. Üjszentiván, Jókai 
u. 15. # 

II A Z A S S A G 

G e o szövet az útpályán 

Négy Évszak Házastárs-
kereső Szolgálat, Buda-
pest. XI. ker., Fadrusz 
u. 9/B. Levélcím: Bu-
dapest, Pf: 35. 1502. Te-
lefon: 667-577. Félfoga-
dás: 8-tól 16.30 óráig, 
szombaton: 8-tól 13 
óráig. Nem keir szemé-
lyesen megjelennie. Ké-
résére elküldjük nyomtat-
ványainkat. Leveleinken 
cégjelzés nincs. Pszicho-
lógiai tanácsadás házas-
társak »részére is, előze-
tes jelentkezés alapján. X 

E G Y É B 
Orajavitás íe.eioü.,cgge.t 
pontos Időre beszabá-
lyozva. Krelner, Mlk-

' száth Kálmán utca. X 

E Csehszlovákiában gyár-
tott, újfajta, nem szövött 
ányag nevében nem véletle-
nül szerepel a „geo" 6zótag: 
ez a polipropilén- vagy poli-
észterszálakból. készült szövet 
nem rothad, nem penészedik, 
kivételes kémiai ellenállóké-
pesség, tartósság, hosszú élet-
tartam jellemzi, és utakhoz, 
valamint más, földbe épített 
létesítményekhez szánják. A 
geoszövet — mintegy „szövet 
a föld számára". 

A geoszövetet a j útpálya 
égyik rétegeként fektetik le 
és ez nem keveredik össze az 
alapozásnál használt másik 
kétfajta alapréteggel, hanem 

mintegy szűrőül szolgálhat, s 
lehetővé teszi a homok-ka-
vics keverék kiküszöbölését 
az útépítésnél. Az újdonsá-
got mar alkalmazzák Cseh-
szlovákiában. A Morvaország 
és Szlovákia határén húzódd 
új autópálya alapja például 
ebből áll. A geoszövetet a 
Brno és Breclav közti autó-
út építésénél is felhasznál-
ták: 

Az újdonságot a mélyépí-
tési létesítmények bcatislava: 
tudományos kutatóintézeté-
nek szakemberei a „Mitop" 
textilkombinát kollektívájá-
val kpzösen dolgozták ki. 

Munkaalkalmak 
Ipari és kereskedelmi vállalat 

pályakezdő, közgazdasági egyete-
met végzett szakembert alkalmaz 
szegedi munkahelyre, vállalati 
gazdasági elemző, szervező mun-
kakör betöltésére. „Pályakezdő 
közgazdász 1538/12" Jeligére a 
Sajtóházba. X 

A Szegedi Tervező Vállalat fel-
vételre keres építőipari és gép-
Ipari szakközépiskolásokat szer-
kesztői, valamint gimnáziumi 
érettségivel rendelkezőket mű-
szaki rajzolói munkakörbe. Sze-
ged, Klauzál tér 2. x 

A Szegedi Tervező Vállalat 
földgáztüzelésű melegvíz-kazán-
hoz kezelői vizsgával rendelkező 
kazánfűtőt keres felvételre. Je-
lentkezni lehet: Szeged, Klauzál 
tér 2. x 

Kocsikísérőket, raktárt segéd-
munkásokat és takarítónőt alkal-
mazunk. AMFORA-UVERT Vál-
lalat, Szeged, Fonógyári úti ke-
reskedelmi raktárak. X 
« A Dél-alföldi Gázgyártő éz 
Szolgáltató Vállalat felvételre ke-
res takarítónőket. Jelentkezni le-
het: Szeged, Pulz u. 44. x 

Felsőoktatási Intézmény KA-
LÁSZ képesítésű analitikus 
könyvelőt alkalmaz, jelentkezni: 
„Érettségi 13 093" Jeligére a Hir-
detőbe. x 

Pályázatot hirdetünk szeg-csa-
srar-zár boltunk boltvezetői és 
-helyettesi munkakör betöltésé-
re. Követelmény: boltvezetői 
szakképesítés vagy nagyobb gya-
korlat mellett szakképesített el-
adói végzettség. Fizetés az 51977. 
(II. 19.) MüM-BkM sz. rendelet 
szerint. Jelentkezni személyesen 

vagy írásban Vidla Csongrád me-
gyei kirendeltség (Szeged, Bakay 
Nándor u. 52.) személyzeti elő-
adónál. x 

Érettségizett fiatalokat eladói 
és pénztárosi munkakör betölté-
sére felveszünk. UO-es Csemege-
bolt. Szeged, Kárász u. 3. x 

A szegedi Fáklya filmszínház- . 
hoz azonnali belépésre Jegykeze-
lőt keresünk felvételre, nyugdí-
jasok is jelentkezhetnek. Fizetés": 
kollektív szerződés szerint. Je-
lentkezni a filmszínház üzemve-
zetőjénél lehet. du. 2 órától. x 

Az Egészségügyi Gyermekott-
hon felvételt hirdet orvosírnoki, 
gondozónői, házimunkás é* taka-
rítónői munkakörök betöltésére. 
Bérezés a 3/1977. EüM-MUM 
együttes rendelet alapján. Jelent-
kezni: Szeged, Gladics József u. 
18. 7.30-15.30 óráig. x 

Szeged-Szeged járási munkahe-
lyekre kőművest, ácsot, kubikost, 
gépkezelőt, segédmunkást azon-
nali belépéssel alkalmazunk, -
CSOMIÉP, Szeged, Dorozsmai út 
38. sz. x 

Közlemény 
A, DEMASZ Déli Kirendeltség 

értesíti a lakosságot, hogy 1979. 
augusztus 13-tól 18-ig időszakos 
áramszünet lesz Ságváritelepen, 
a Szabadkai út mindkét oldalán, 
reggel 7-től 15 óráig. Fogyasztó-
ink szíves elnézését kérjük. 

f e l h í v á s 
főkönyvelői munkakör betöltésére. 
Követelmény: Közgazdasági egyetemi vagy számviteli 
főiskolai képesítés. 45 éves korhatár. 10 éves gyakorlat, 
büntetlen előélet. 
A pályázatot 1979. augusztus 31-ig kell részletes önélet-
rajzzal megküldeni „Szövetkezeti mozgalom 134 320" 
jeligére a Hirdetőbe. 

Az Élelmiszeripari Főiskola 

fiú és leány haligatói részére 

albérleti szobákat 
keresünk 

Cím: Élelmiszeripari Főiskola, Szeged. 

Marx tér 7. Igazgatói hivatal. 

Az Autóközlekedési Tanintézet szegedi iskolája 

FOLYAMATOSAN INDÍT 

személygépkocsi* 
vezetői 

TANFOLYAMOKAT. 

Jelentkezni lehet: Úttörő tér 5'B (gépipari szakközép-
iskola, Menhely utcai bejárata) alatti ügyfélfogadónk-
ban, munkanapokon 8-tól 16.30 óráig. 

A SZEGEDI KISS FÉRENC ERDÉSZETI 
ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 

f e l v é t e l t h i r d e t 
a levelező tagosat növénytermesztő• 
állattenyésztő szakára 
AZ 1979/80-AS TANÉVRE. 

Feltételek: 8 általános iskolai végzettség, 2 év szakmai 
gyakorlat, munkaviszony. Felvilágosítást a Szeged, Jó-
zsef Attila sgt. 26. sz. alatt vagy a 14-372-es telefon-
számon adunk. 

Az Alföldi TÜZÉP Vállalat 

a szegedi építőipari napokon 

korszerű 
építési anyagokból 

kiállítást rendez 
A SZEGEDI IPARI VASAR TERÜLETÉN 
AZ „M" PAVILONBAN ÉS A MINTAHAZBAN, 

1979. augusztus 11 -19-ig 
Nyitva: 10-től 18 óráig. 
Bejárat: a vasútforgalmi technikum felől. 

flaŰhéU 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI RÁKÖCZI TSZ 
1979. AUGUSZTUS I8-ÁN. 8 ÓRAKOR 

haszonló- és csikó-
árverést tart 

Az árverés helye: a 45-ös uton levő téglást telep 
(volt Előre Tsz központja.) 

A 600. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet mellett 
működd 

SZAKMUNKÁSOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 
3 ÉVES ESTI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATÁN 

pótbeírás augusztus 23-án 
DÉLUTÁN 2-TÖL 6 ÚRAlG LESZ. 

A beiratkozáshoz szükséges: jelentkezési lap. általános 
iskolai bizonyítvány, szakmunkás-bizonyítvány, szemé-
lyi igazolvány. Jelentkezési lap beszerezhető az iskola 
portáján (Tolbuhin sgt. 84.). Tanévnyitó: szeptember 
4-én 15 órakor. 

IGAZGATÓSÁG. 

Értesítjük tisztelt vásárlóinkat, hogy raktárházunk 
egész területén, valamint a makói súlyraktárunknál 

augusztus 27-től szeptember 5-ig 

leltározást végzünk 
Ezen időpontban az élesztő és a déligyümölcs kivételé-
vel az árukiadás és a göngyölegbegyűjtés szünetel. 
Vásárlóink szíves elnézését kérjük. 

FŰSZERT RAKTÁRHÁZ. 
Szeged, Fonógyári út 8. 

Úttííri a Balatonnál 
f f Megrendelt jó idő" 

vidámságok 
Tábori 

Az ősemberek ijesztő csa-
takiáltast hallatva kirohan-
nak a faházakból és pilla-
natod alatt megszállják az 
alakúJóteret, Fegyvereik kez-
detlegesek ugyan, most még-
is félelmetesnek tűnnek. A 
kőhegyi dárdák hegyesen az 
és felé merednek az óriási 
bunk^sbot pedig lesújt a 
földön lapuló prédára. (Az 
áldozat ezúttal egy hangya.) 
Megszólalnak a tamtam do-
bok. A harci táncot hosszú, 
fekete hajó „ősasszony" irá-
nyítja, az embergyűrű kö-
zepén kígyózik teste. Fűből 
font szoknyája a térdét ver-
desi. mozdulatai akár e3y 
tinédzser lányé, a diszkó-
klubban. Fejét kissé félre-
húzza hajkoronájának éke, 
a konyháról kapott hatal-
mas marhacsont. Az ősembe-
rek már a tüzet csiholják, s 
a képzeletbeli elejtett vad 
bőrét nyúzzák. Talán mind-
járt lakmározni kezdenek. 
Meszesán Kati. nyolcadikos 
tanuló Szegedről, meg nyu-
godtan üldögél a kapuban. 
Farmernadrágján 20. szá-
zadbeli kedvelt popzeneka-
rok neve, piros nyakkendő-
jén újdonsült barátainak alá-
írása, címe. Kijelentése oly-
annyira prózai, hogy a né-
zelődő rögtön elveszti fan-
táziáját: elfelejti, hogy az 
imént, a tábor közepén év-
ezredeket lapozott vissza a 
múltba. 

— „Sánta" ez a vacak pad 
— mondja —, kitámasztot-
tam egy kővel. Biztosan 
szándékosan csinálták bil-
legésre, nehogy elszunnyad-
junk az őrszolgálatban. 

Közben véget ér a mulat-
ság. A jelmezesek fürödni 
indulnak, hogy lemossák bő-
rükről a festékft. A bejárati 
tartórudakon magyar, jugo-
szláv, román és szovjet zász-
lót lenget a szél. A mai jel-
szó: barátság, de ez a foga-
lom minden napra érvé-
nyes. A kerftés mögött, a 
vasúti sínen túl a Balaton 
kéklik. Távolabb az északi 
part hegyei homálylanak, s 
Ide látszik a Tihanyi félszi-
get is. 

• 

Több. mint 1300 Csongrád 
megyei kisdiák tölt el a va-
kációjából tíz kellemes na-
pot ezen a nyáron a megyei 
tanács balatonszárszói köz-
ponti úttörőtáborában. Jú-
lius 24. és augusztus 26. kö-
zött kéthetes turnusban vált-
ják egymást a felső tago-
zatos általános Iskolások: az 
úttörőmozgalom élenjárói, a 
tanulmányi versenyek győz-
tesei. Augusztus utolsó he-
tében és szeptember elején 
pedig a megye nevelőottho-
nainak lakói — állami gon-
dozottak —, veszik birtokuk-
ba a faházikókat, s élve-
zik a balatoni szünidőt. 

Július 30. óta nemzetközi-
vé vált a tábor. A hazaia-
kon kívül 80 külföldi gyer-
meket lát vendégül Itt az 
Idén a megyei úttörő-elnök-
ség. Tóth Csilla például a 
jugoszláviai Magyarcserény-
ről jött. Kitűnő tanuló, ősz-
szel hetedikbe megy. Szü-
lei tanárok, az ő szavai-
val; „tanügyi munkások". 

— Mi könnyű helyzetben 
vagyunk — mondja —, mert 
nem szorulunk a tolmács se-
gítségére. A csoportunk fele 
tud magyarul, sőt, van, aki 
németül, oroszul beszél. A 
jelvénycserénél erre sincs 
szükség, a „sódernél" pedig 
szavak nélkül is kiderül, ki ki-
vel szimpatizál. 

Iiasonió véleményen var 
Vastag Zsuzsanna adai ta-

nárnő. a vajdasági pionírok 
vezetője: 

— Hamar összebarátkoz-
tak a mieink a magyar paj-
tásaikkal. Unatkozásra nincs 
idő, a vidám, szórakoztató 
programok reggeltől estig 
tartanak. A jő időt mint-
ha külön megrendelték vol-
na, kivéve a szombati vi-
hart. 

Az odesszaiak valamivel 
idősebbek társaiknál: ők 
komszomolisták. Nagy mé-
retekhez, nagy távolságok-
hoz szoktak. Furcsa ne-
kik. hogy mi városnak ne-
vezünk olyan településeket, 
melyeket náluk csak köz-
ségnek hívnak. A Balaton 
azonban jóval melegebb az 
o Fekete-tengerüknél. Ezt 
rögtön az elején elismerték. 
Amikor arról kérdeztem Fed-
csenko Antonyina Mihajlov-
r.át, a Komszcynol odesszai 
titkárát, hogy milyen a tá-
bor, milyen a magyar ten-
ger. szűkszavúan így felelt: 
nagyon jó! S nemcsak a víz 
és a környezet, a hangulat is 
kitűnő. A táskák ajándé-
kokkal teltek meg. sokan azt 
fontolgatják, hogy csomagban 
küldik haza holmijaikat. 
Olimpiai Misa-mackók, bé-
lyegek, képeslapok, jelvé-
nyek, nyakkendők cserél-
nek nap mint nap gaz-
d á t 

• 
Pataki Ferenc fejszámolő 

művész gyakran felkeresi a 
tábort. Legutóbb a szegedi 
Radnóti Miklós irodalmi és 
zenei kör tagjai énekeltették 
meg a gyerekeket. Itt járt 
Sebestyén Zoltán előadó-
művész is, aki Tanár úr ké-
rem címmel Karinthy írá-
sait tűzte műsorára. Tábor-
tűz, iparművészeti kiállítás, 
hajó- és autóbuszkírándulás, 
filmvetítés színesiti egy-egy 
turnus programját Grafi-
kusok, rajztanárok segíte-
nek az úttörőknek az em-
léktárgyak készítésében. Dél-
titánonként sportversenyeket 
rendeznek; legnépszerűbbek 
a tanár—diák viadalok. 
Rendszeresek a gyalogtúrák, 
az éjszakai akadályverse-
nyek, a különböző ügyessé-
gi vetélkedők. 

Talmácsi György, a tá-
bor vezetője mondja: 

— Öröm látni, hogy eny-
nyi gyermek jól érzi magát. 
A pihenés az elsődleges, de 
becsempészünk a napirend-
ba az iskolai tananyaghoz 
tartozó „adalékokat" is. A 
pedagógusok munkáját ifi-
vezetők, tanárképző föisko-
lások segítik, az egészség-
ügyi szolgálatot a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem 
hallgatói látják el. A körül-
mények ideálisak. Hat fa-
házban egyszerre 180-an 
férnek el. A tavaly elkészült 
központi épületben ebédlő 
konyha, klubterem és ven-
dégszobák kaptak helyet. A 
sportpálya többféle labdajá-
tékra alkalmas. A tó két 

'{>ercnyi járásra van. a víz 
nem mély, még a parttól 3 
kilométerre is csak mellig 
ér. A gyerekek fegyelmezett 
tek. Annyira, hogy néha a 
vidámság kedvéért „fejre 
állítunk" egy napot, s ók 
veszik át a parancsnokságot. 

A több nyelvű tábornapló 
lapjaira nem udvariasságból 
került a búcsúzó csoportok 
bejegyzése: „Viszontlátásra 
jövőre, ismét eljövünk!" ' 

Rózsa Imre 

Parkettcsiszolást, 
szine/ődésmentesítő alapozást Gemlnl alapozóval. 
C t í k n á l a m ! 

MAGASFÉNYÜ LAKKOZÁST VALLALOK! 
Telefon nincs! 

Bajorhegy), 
Londoni krt. 22,'B 

1 


