
GYORSHIRDETÉS A DÉLMAGYARBAN 

Három nap alatt megjelenhet 
Azok a magánszemélyek és gazdálkodó közintézmé-

nyek, akik a közelmúltban hirdetést adtak fel lapunkban, 

nem biztos, hogy örömmel tapasztalták: a közlemény meg-

jelenéséig meglehetősen hosszú idő, több hetes a várakozási 

idő. Ennek a gondnak enyhítésére most a szőregi takarék-

szövetkezet, a Dél-Tisza Menti Áfész, a Mahír Csongrád 

Megyei Igazgatósága és a Csongrád Megyei Lapkiadó Válla-

lat korlátolt felelősségű társaságot alakított DM-PRESS né-

ven. Az új gazdálkodó egység — igény szerint — várhatóan 

hetente betétoldalakat készít a Délmagyarországban. Ezek-

ben üzleti, adás-vételi, munkaügyi információkat gyűjt 

össze. Ezért a lap előfizetőinek és vásárlóinak külön felárat 

természetesen nem kell fizetni. 

A gyorshirdetés tarifája némileg magasabb, mint a ha-

gyományos oldalakon kért közlésekért jelenleg felszámított 

ár. A DM-PRESS nem tesz különbséget a lakossági és a kö-

zületi megrendelések között. Az árskála (ÁFA-val együtt) a 

következőképpen alakul: egész oldalas hirdetés 125 ezer, fél-

oldalas 75 ezer, negyedoldalas 40 ezer, egynyolcad oldalas 

22 ezer 500, egy tizenketted oldalas (ez a hagyományos hir-

detési oldalakon leggyakrabban használt, 2 hasáb széles 100 

milliméter magas keretes hirdetés felülete) 15 ezer, egy hu-

szonnegyed (1/lOO-as) 8 ezer 750 és az egy negyvennyolcad 

(1/50-es) 5 ezer forint. 

Lehet apróhirdetést is feladni a DM-PRESS-be, ennek 

dijszabása a következő: 10 szóig: ingatlannal kapcsolatos 

(adás-vétel, albérlet ajánlása), házasság, személygépkocsi-

kereskedelem, partnerkeresés 400 forint, munkaalkalmak 

közzététele, üzleti közlemények nyilvánosságra hozása 800 

forint, munkakeresés (nem mellékállás!), kisebb értékű tár-

gyak eladása, elveszett állatok, tárgyak keresése 300 forint. 

A jelige kezelése 50 forintba kerül. 

Külföldi megrendelők közleményeinek fogadására is 

felkészült a DM-PRESS. 

Hirdetéseket a Sajtóházban és a Magyar Hirdető min-

den Csongrád megyei irodájában felvesznek. 

A DM-PRESS a formabontó, nem szokványos közle-

ményeknek, hirdetéseknek is helyet ad, közel 60 ezer pél-

dányban jelenik meg. Figyelje a Délmagyarország DM-

PRESS-szel kapcsolatos közleményeit! 

A Szent-Györgyi Albert Orvos tudomány i Egyetem 

pályázatot hirdet * 

karbantartási osztályvezetői 
állásra. A pályázat feltételei: 

— műszaki főiskolai végzettség, minimum 5 év gyakorlat, 

vagy gépésztechnikus végzettség, 10 év gyakorlat. 

A pályázatokat kérjük — a megjelenéstől számított két héten 

belül — leadni a SZOTE Gazdasági Igazgatóság Szeged, 

Lenin krt. 107. sz. 112-es főmérnöki szobába. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

Az Északi Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet 
Szeged, Sárosi u. 1/B 

műszaki vezetői 
munkakör betöltésére pályázatot ír ki, 

A műszaki vezető főbb feladatai: 
- a szövetkezet kezelésében lévő 76 szövetkezeti 

lakóház karbantartási-javítási munkáinak megszer-
vezése, irányítása 

- évi 7—12 lakásos szövetkezeti lakóház felépítésének 
szervezése, lebonyolítása 

Pályázati feltételek: 
műszaki felső- vagy középfokú végzettség, 

legalább 5 éves gyakorlat , 

Fizetés megegyezés szerint. 
A pályázatokat a szövetkezet fenti irodájába kérjük 

postázni — rövid önéletrajz ismertetése mellett. 

A pályázatokat titkosan kezeljük. 
A pályázatok beküldési határideje: 1989. május 30. 

A Dél-Tisza menti ÁFÉSZ 

és a Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet 

ÚJ HITELAKCIÓJA! 

1989. május 8-tól 

ÚJ VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG 

a Szeged Nagyáruházban (Szeged, Jókai u. 1.) 

és a Párizsi Áruházban (Szeged, Kiss M. u. 1.) 

Igazolt jövedelemtől függő előtörlesztéssel rövidlejára-

tú személyi kölcsön vehető igénybe. Összege max imum 

80000 Ft. Kamata 2 1 % (1989. évre). Kezelési d í j : 5 % . 

Lejárata függ a kölcsön összegétől és az igénylő jöve-

delmétől 2000 Ft-tól 80000 Ft-ig 12, illetve 36 hónap 

Részletes információ az üzletvezetőknél! 
i 

Szeged Nagyáruház telefon (62) 22-222 

Párizsi Á ruház telefon (62) 21-396 

Tisztelt Vásár ló inknak j ó vásárlást kíván a 

Dél-Tisza menti Á F É S Z 

és a Szőreg és Vidéke Takarékszövetkezet 

LEGENDA SZÜLETIK 

Vese eladó 
Azt hinné az ember, hogy a 

legendák ősforrását a régmúlt-

ban kell keresni, ha ugyan meg-

található. Manapság is születik 

legenda. Olaszország egyik vi-

déki lapjában — La Gazetta di 

Rimini — nemrég a következő 

apróhirdetést olvashatta, ha va-

laki csőszködő szemmel figyelte 

az újságmezőt. „Készpénz elle-

nében felkínálom az egyik vesé-

met olyan személynek, aki vese-

átültetésre vár. Komoly, egész-

séges asszony vagyok, aki ter-

mészetesen hajlandó tüzetes or-

vosi vizsgálatnak is alávetni ma-

gát." 

A szerkesztőségben csengeni 

kezdtek a telefonok, mondjuk 

igy: a kíváncsiság és az együtt-

érzés sajátos árveréseként. Ki-

ről van szó? Mi áll az elhatáro-

zás hátterében? Nós, a kétgye-

rekes asszony nevét és címét 

nem adták ki, de azt a rádió ré-

vén megismerhette Olaszor-

szág, hogy 200 millió líra — 

mintegy 8 millió forint — kelle-

ne ahhoz, hogy kifizesse a csa-

ládi adósságot. Évekkel ezelőtt 

kölcsönt vettek fel, az üzlet 

nem sikerült, és a bank nem vár 

tovább. 

A történet innentől tulajdon-

képpen szokványos. Aki azt 

hallotta ki belőle, hogy segíteni 

kell, pénzt ajánlott fel. Ilyenek 

sokan voltak. Mások, talán az 

utolsó lehetőség reményében, 

vevőként jelentkeztek — Ná-

polyból valaki fél milliárd lírát 

kínált az eladó veséért. A sztori 

azonban úgy teljes, ha idézzük 

azt a néhány mondatot, melyet 

egy rádióriporternek válaszolt 

telefonon. Arra a kérdésre, 

hogy nem tartja-e képtelenség-

nek az ötletet, s rendkívül nagy-

nak a kockázatot, így felelt: 

„Ha az ember reménytelen 

helyzetbe kerül,- mindenre ké-

pes. És végül is mosogatni, főz-

ni, enni adni egy vesével is le-

het. Ez még mindig jobb, mint-

ha a család menne tönkre a 

gondok súlya alatt." 

Szenvedélybetegség 
anabolikáktól 

A szöuli olimpiáig valószínű-

leg csak kevés ember tudott vol-

na helyes választ adni, ha meg-

kérdezik tőle, hogy mit jelent az 

anabolika. Ma viszont, miután 

elestünk egy súlyemelő olimpiai 

éremtől, minden rádióhallgató, 

televíziónéző és újságolvasó 

tudja, hogy az anabolikákat 

dopping célra használják a 

sportolók és az izompacsirták. 

Ezek a szerek a férfi nemi hor-

monhoz hasonlóak. Dopping 

céljára azért alkalmazzák őket, 

mert viszonylag gyorsan segíte-

nek növelni az izomzat töme-

gét, és ezáltal az erőt igénylő 

sportolók teljesítményét. 

Sok sportoló — a teljesít-

ménykényszertől hajtva — 

nemcsak tablettában szedi eze-

ket a divatos doppingszereket, 

hanem még injekcióban is be-

adja magának. Teszi ezt annak 

ellenére, hogy ismeri a szerek 

káros mellékhatásait. Az ilyen 

férfihormonszerű anyagok ma-

Nehéz a dolga a katonalánynak 
A figyelemkeltés sajátos 

módját választotta az izraeli 

hadsereg néhány katonája. A 

reggeli zászlófelvonásnál nem 

az előírásos öltözékben, hanem 

az ellenséget megtévesztő szere-

lésben jelentek meg. Egészen 

pontosan: melltartóban és bu-

gyiban. Igaz, minden darab 

kincstári szerelés volt. Nem, 

nem hagyták el a szolgálatra 

rendszeresített szoknyát és zub-

bonyt, még csak el sem lopták 

tőlük. Csupán az történt, hogy 

igy kívántak tiltakozni az 

újoncélet szerintük túlzásba vitt 

megpróbáltatásai miatt. 

Az eset híre a legmagasabb 

fórumra is- eljutott, végtére is, 

amióta lányoknak is kötelező a 

katonai szolgálat Izraelben, ed-

dig még senki sem hágta át ilyen 

látványosan a szolgálati sza-

bályzat érintett pontját. E tör-

ténelmi fegyelemsértés felkel-

tette a sajtó érdeklődését is, ke-

resték tehát a főszereplőket. 

Azonban kénytelenek voltak 

beérni a hadsereg szóvivőjével, 

aki azt mondta: tíznapi fogdát 

kaptak a lányok. Ezt azonban 

nem kell leülniük, hanem lakta-

nyájuk egyik távoli zugában 

különfoglalkozáson vesznek 

részt. 

És a zászlófelvonáson bi-

zonytalan ideig nem kívánatos 

a jelenlétük. 

radandó károsodást okozhat-

nak a májban és sorvadást a he-

rékben. Az arcon és a háton — 

a kamaszkorban is gyakran ész-

lelthez hasonló — pattanások 

keletkeznek, ha pedig nő szedi, 

a szakáll növekedésnek indul-

hat. Most egy amerikai folyó-

iratban arról számolnak be, 

hogy az anabolikák rendszeres 

használata kóros hozzászokás-

hoz is vezethet, ami azt jelenti, 

hogy ha a sportoló nem jut hoz-

zá, súlyos, akár életveszélyes el-

vonási tünetek léphetnek fel. 

Egy 23 éves sportoló esetét 

közlik, aki három éve rendsze-

resen szedett tablettát és fecs-

kendezett magába négyféle 

ilyen szintetikus férfi nemi hor-

mont. Amikor abba akarta 

hagyni, súlyos búskomorságba 

esett. Történt ez annak ellené-

re, hogy bicepszének körfogata 

45 centi, combjáé 67 centi volt. 

A hároméves anabolika szedés-

től mája és heréi erősen megna-

gyobbodottak, a májműködést 

jelző laboratóriumi vizsgálatok 

súlyos májártalomra utaltak, 

ondóváladékában a spermiu-

mok száma és életképessége je-

lentősen csökkent. Ahányszor 

megvonták tőle a szereket, 

hányingere támadt, rázta a hi-

deg, fájt a feje, verejtékezett, 

zavart volt, és pulzusa, vala-

mint vérnyomása emelkedett. 

Ha megkapta a tablettáját, né-

hány óra leforgása alatt ezek a 

tünetek varázsütésszerűen el-

múltak. Ugyanezek a tünetek 

mutatkoznak, ha a morfinista 

vagy az ópiumszívó nem jut ká-

bítószeréhez. 

Aprócskák 
ADÁSVÉTEL 

KY Lada 1500 S megkímélt állapot-
ban eladó. Telefon: 81-125. 

Eladó. Hódfarkú cserép, ajtó, ab-
lak, faanyag, vályog. Szóreg, Ma-
gyar u. 105. 

ETZ-250 motorkerékpár olcsón el-
adó. Bozsó, Algyő, Berek u. 49. 

Másfél éves TLX-es Dacia eladó. 
Hollós, Lomnici u. 35. Telefon: 
56-919. 

Foxterrler sima szórű kölyök ol-
csón eladó. Érdeklődni: 27-162-es 
telefonszámon. 

200-as dízel Mercedes eladó. Mű-
hely u. 28. 

Napfénytetős Lada 2105 garazsíro-
zott, 44 ezer kilométerrel eladó. Te-
lefon: 16-387. 

Olcsón eladó új 210 x 100-as ajtók, 
mosdó lábbal. Műhely u. 28. 

DR frsz. 1300 S Lada személygép-
kocsi eladó. Érdeklődni: 55-25l-es 
telefonon. 

Büfékocsivá alakított lakókocsi új-
szerű állapotban eladó. Dobó u. 1. 
este. 

Fehér színű Lada Combi II frsz.-ú 
igényesnek eladó. Tel.: munkaidő-
ben 11-516. 

ALBÉRLET 

2 vagy 2,5 szobás telefonos, beren-
dezett lakást bérelnék. „Készpénz L 
26" jeligére a Sajtóházba. 

LAKÁS 

ÚJ, garázsos, 3 szobás, erkélyes, 
telefonos lakás eladó. Telefon: 
21-491. 

Eladó másfél szobás OTP-lakás. 
Nyitra u. l /A III. 8. 

Vennék 2—1,5 szobás, kimondot-
tan belvárosi I. emeleti lakást, vagy 
adnék érte a Gyöngyvirág utcában 
egy I. szintű 55 mJ-es tehermentes 
lakást. „Értékegyeztetés L 07" jel-
igére a Sajtóházba. 

Eladom Gyöngyvirág utcai 1. szintű 
55 m'-es lakásomat 850 ezerért. 
„Tehermentes L 09" jeligére a Saj-
tóházba. 

Eladó Pille u. 28. V/13. 70 ml-es 
lakás. Érdeklődni: 18 óra után. 

Kétszobás hallos, telefonos, II. 
emeleti, igényesen átalakított (fes-
tés, hidegburkolat, boltív) lakás el-
adó. Telefon: 24-517. 

Elcserélném Gyöngyvirág utcai te-
hermentes lakásomat másfél szobás 
tanácsira és ugyanekkora OTP-sre. 
„Egyik csak belvárosi lehet L 08" 
jeligére a Sajtóházba. 

47 mJ-«s, tehermentes lakásomat 
gyorsan eladnám. Érdeklődni: Gáz 
u. 2/A III. em. 8. ajtó. Telefon: 
54-250. 

Baján 2,5 szobás lakótelepi lakás 
eladó. Tel.: szerdán 79/11-380. 

2 és fél szobás, OTP-s lakás sürgő-
sen eladó. Nagy Gábor, Gyöngyvi-
rág u. 20/B VII. em. 21. 

Hont F. utcai, 2 szoba, hallos, tele-
fonos lakás garázzsal eladó. Érdek-
lődni: az 56-382-es telefonon. 

Eladó felsővárosi, II. emeleti, 2 
szobás, erkélyes. 55 m2-es szövet-
kezeti lakás tehermentesen, vagy 
kp + OTP. Irányár: 18000 Ft/m2. 
Érdeklődni: napközben 24-022/73. 
Bakonyi Géza. 

Csaba utcában épülő társasházban 
nagy lakások eladók. Telefon: 
20-472 este. 

2,5 szobás földszinti lakás, ga-
rázzsal eladó. Pál u. 6/A. 

Csaba utcai második emeleti 2 + 2-
es lakás eladó. Telefon: 22-528. 

INGATLAN 

Zsombón 400 n-öl zártkert, gyü-
mölcsfák, szőlő, faház eladó. Tel.: 
18-877. 

ősz utcában épülő kétszobás tár-
sasházrész eladó. Boda, 25-366 te-
lefonon napközben. 

I. emeleti 100 m2-es belvárosi ház-
rész eladó. Telefon: 19-572 dél-
után. 

Lakható tanya eladó. Rákóczitele-
pen, gazdasági épületekkel. Tele-
fon: 67-382. 

Mártélyon közművesített ikertelek 
fele építési engedéllyel eladó. Tele-
fon: 55-879. 

Eladó új családi ház. Röszke, Pető-
fi út 46. Szombaton, vasárnap dél-
után. 

Deszken hétvégi kert eladó. Vfz, 
villany van. Érdeklődni: telefonon 
13-935. 17 óra után. 

József Attila sugárúton két család-
nak alkalmas ház eladó. Telefon: 
10-801 . 

Móravárosban padlásteres, 130 m2-
es magánház, kis kerttel eladó. Ér-
deklődni: Szeged, Farkas u. 8. 
18—20 óráig. 

Balatonakarattyal 160 n-öles telek-
részemet eladnám olcsón. „Sürgős 
L 30" jeligére a Sajtóházba. 

Újszegeden kertes magánház meg-
osztható telekkel eladó. Túzok u. 
12. Szombat, vasárnap. 

EGYÉB 

Idei választék, tavalyi árak! Kis-
mama-baba Divatüzlet (Marx tér 
sarkán). 

Állandó munkára, Interlockkal 
varrónőt keresek. „Számlaképes 
L 4" jeligére a Sajtóházba. 

Üveges munkákat, épületek, tera-
szok üvegezését, hőszigetelő üvege-
zést vállalok. Teréz u. 42. Telefon: 
22-293. 

Szent István téri divatáruüzletem 
eladó. Mellette levő zöldségesnél. 

A Cserepes soron elveszett igazol-
ványaimat, a benne található cimre 
szíveskedjenek eljuttatni, jutalom 
ellenében. 

Családi házam építéséhez kőműves 
és segédmunkás alkalmazottakat 
keresek. Telefon: 27-052. 

MUNKAALKALMAK 

Virágkertészetembe női munkaerő-
ket felveszek napi 8—10 órai mun-
kára. „Szorgalmas, pontos 14" jel-
igére a szegedi Hirdetőbe. 

Szakirányú végzettséggel rendelke-
ző SZTK-ügyintézőt keresünk fel-
vételre. Kezdő is lehet. Jelentkezés: 
Szegedi Közlekedési Vállalat, Sze-
ged. Külső-Pulcz u. 2. sz. alatt, a 
munkaügyi osztályvezetőnél szemé-
lyesen, vagy a 13-211/32-es telefon-
számon. 

A Szegedi Szalámigyár és Húskom-
binát húsipari szakmunkást, hűtő-
házi mérlegelőt, garázsmestert, 
autófestő-fényezőt, irodatakarítót, 
öltözőőr-takarítót, férfi, női segéd-
munkást, üzemtakaritót keres fel-
vételre. Jelentkezni lehet: Szeged, 
Alsóvárosi ff. 64. Telefon: 26-033. 
182. mellék. Munkaügyi osztály. 

Traktorosokat, gépszerelőket, 
autószerelőket, lakatosokat, eszter-
gályost veszünk fel. Alkotmány 
Tsz, Balástya. Telefon: 78-322. Ér-
deklődni a műszaki vezetőnél. 

A HÓDGÉP Vállalat sándorfalvi 
gyáregysége azonnali belépéssel fel-
vesz: szak- és betanított hegesztő-
ket, előkészítő lakatosokat, festő 
fényezőket. 

Kisvállalkozás felvesz gépkocsival 
rendelkező RÁBA gépkezelőt és 
RÁBA lánctalpas gépkezelőt válto-
zó munkahelyre. Érdeklődni lehet: 
11-756-os telefonszámon, munka-
napokon 8—14 óráig. 

A Szinkron Vegyesipari Kisszövet-
kezet főkönyvi könyvelésben jártas 
könyvelőt keres. Fizetés megegye-
zés szerint. Szeged, Mérey u. 8. 

Szerződéses üzlet keres szakácsot, 
ügyes kézilányt, mosogatót kony-
hára. Lehet nyugdíjas is. Idény-
munkára italmérőt, felszolgálót. 
Jelentkezni: személyesen a Tiszavi-
rág vendéglőben, Szeged, Hajnóczy 
u. 1. 

Kisszövetkezet felvesz kiviteli mun-
kák irányításában nagy gyakorlat-
tal rendelkező, legalább középfokú 
végzettségű munkavállalót, építés-
vezetői munkakörbe. „Július 
DMP/14" jeligére a Sajtóházba. 

Építőmesteri munkák végzésére kő-
műves szakmunkások és segédmun-
kások jelentkezését várjuk. TISZA-
ÉP Kisszövetkezet, Szeged, Sándor 
u. 14. 

Az Autófer Vállalat felvesz alkat-
részismerettel rendelkező raktári 
kiadókat. Szeged, Vásárhelyi Pál u. 
4. fszt. 18. 

ÁLLÁST KERES 

Külkereskedelmi főiskolát végzett 
expórtmunkában gyakorlott nő fel-
sőfokú angol és francia nyelvisme-
réttel állást keres. „Fordítást is vál-
lalok L 37" jeligére a Sajtóházba. 

KÖZLEMÉNY 

Fűértékesítés. Az ATI-KÖVIZIG 
Szegedi Szakaszmérnöksége ezúton 
értesíti a lakosságot, hogy május 
22-én — eső esetén 23-án — reggel 
8 órától fűértékesftést tart a Pap-
halmi töltésen. Találkozás helye: a 
Hattyasi átjárónál. 


