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Apróhirdetés 

A D Á S V É T E L 

Minden igényt kielégítő Roburból átalakított 
lakóautó eladó vagy Panasonic NV — MS 1 ill. 
hasonló típusú például NV—M 7 Kamkoderre. 
esetleg nyugati gyártmányú 10 g alatti mosdó-
fülkés lakókocsira cserélnénk érfékegyeztetés-
Sél Érdeklődni Pintér Géza. Pusztaszer, 6769 
Petóti u. 51. Telefon 62/75-025. délelőtt vagy 
este 

Házat veszek bontásra, legmagasabb napi 
áron. .Készpénz 4292" jeligére a Sajtóházba 
Bontott kis- és nagytégla, laanyag eladó. Érd 
Palánkai sor 49 16 —16 óráig 
UN-os Lada lehér. első kézből eladó Érd 
Juharfás u 7® II 5 18 óra után. 
Épftkezésból kimaradt különleges lábazati 
anyag eladó Telelőn 53-754 
Háztáji kocsi eladó, Trabant motoros 12 V-ra 
átalakítva. 20 q-ig terhelhető, összkerókmeg-
hajtású. Érd Ullés. Mező Imre u. 16 
CU Wartburg Lim. 353-as eladó. Újszentiván. 
Május 1 út 30. Érdeklődni: egész nap. 
Használt különféle bútorok, gyermekágy. csil-
lárok. kétlapos villanyrezsó eladó. Szóreg. Já-
cint u. 7 
Pingpong asztal eladó. Érdeklődni: Kiskundo-
rozsma. Buzogány u. 9 
Vizsga elótt álló 1500-as Polski FIAT eladó 17 
éves. üzemképes Érd.: Kukovec N u. 7.1. em. 
3//V 
Törzskönyvezeti fekete pulikőlyök eladó. Érd 
55-997 
Leda 1300 S kiutalás 1993 eladó .Sürgős 
3521" jeligére a Sajtóházba 
Bontásból jó minóségü kis- és nagyméretű 
tégla, modern nyílászárók, cserép, faanyagok, 
deszka eladó. Bihari 14 Púrdószoba-berende-
zés. fatüzes 
Amerikai Irágyagiliszta továbbtenyésztésre 
eladő Viszonteladás nincs korlátozva. Egymil-
lió fonnt OTP vehető igénybe. Érdeklődni. Ge-
nerál Coop Kisszövetkezet szegedi fogadónap-
ján péntekenként 15-18 óráig. Alkony u. 4IC 
III. 22. 
120 — 45-őe kristal, XT tárcsa, vizsgáztatott PM 
4-es billenős pótkocsi eladó. Érdeklődni: Ottö-
mós. Béke u. 16.18 óra után. 
Éledő 2 db vámkezelt EKA gyorsvágó Érd : 
Olajos u. 12/AIV 20 , este 6 óra után. 
Mástél éves Lada 2107-es mélykék szlnú sze-
mélygépkocsi eladó Makó. Hollósy Kornélia u 
5 szám Érd 16 óra után 65/12-983 
Uzemképee 452-es Csepel eladó vagy lassú 
járműre cserélhető Minden megoldás érdekel 
Érd Kiszombor. Felszabadulás u 71. 
Eladók! Trabant 601 -es. 6 éves. jó állapotban, 
piros fonott új vesszógarnitúra. új falépcsők 80 
cm hosszúak, kerti díszlámpa, fabódé 2*3 in-
as Érd Szeged Szt István tér 6 I em 
Tölcséri (reggel-este) 

A L B É R L E T 

Bútorozatlan szobát, fürdőszoba-használattal 
keresek szeptember 1-jétől. hosszú távra 1500 
Ft-ért Érdeklődni a 71-405-ős teletonon 8—9 
őra kózótt 
Kétszobás lakás egyben vagy szobánkéntpu-
torozottan kiadó Budapesti krt 14/A II. 8 szám 
alatt julius 27-én megtekinthető. 

L A K Á S 

Azonnali átadással sürgősen eladó Szeged. 
Szatymazi u 29/A IV 13 alatti 1 + 2 szobás. 60 
m'-es lakás tehermentesen 15 000 Ft/m'áron. 
Fizetéskönnyítéssel Érd.: 17 óra után. bármi-
kor. 
Szegedi 2+2-es lakás eladó Érd a helyszí-
nen Budapesti krt. 24/A fszt 1. szombaton, 
vasárnap, egész nap. 
Másfái szobás OTP-s lakás eladó Kp vagy 
OTP-átvállalás Szeged. Bihari u. 32/A IV em. 
13 
Debrecent 2.5 szobás. 64 m'-es. tanácsi, bel-
városi lakást hasonló szegedire cserélek, ér-
tékegyeztetéssel. Minden megoldás érdekel 
.111 emeletig 3572" jeligére a Sajtóházba 
I + 2-ee OTP-s lakás eladó 17 000 Fűm' vagy 
16500+130 000 OTP. Budapesti krt. 29/A III 
II 
55 m'-es, kétszoba-hallos, telefonos, parket-
tás. első emeleti lakás, erkélyes, garázzsal 
együtt 18 000 Ft négyzetméterenként, teher-
mentesen eladó Érdeklődni, mindennap a 26-
985-ős telefonon 
Szeptembert kezdésű hétlakásos társasház-
ban két első emeleti és egy tetőteres lakásra 
társakat keresünk Sándor u 33 
Újszegedi téglablokkos, gázfűtéses, parket-
tás. 51 m'-es, kétszobás lakás és újszegedi 
garázs eladó 17 órától. Közép lasor7/F. IV/13. 

40 m*-eá. új földszinti, erkélyes lakásomat 
20000/m', sürgősen eladnám Újszegeden. 
.Garázs építhető 3648" jeligére a Saitóházba 
Eladom Gyöngyvirág utcai I. szintű, kétszobás-
hallos. tehermentes lakásom és vennék a 
Déryné utcához közeli kétszobás magántulá)-
donu lakást Csere is érdekel. .Sürgős 3535" 

a Saitóházba 
Vajda u 9. alatt. 2 szobás lakás szeptemberi 
átadással eladó Érdeklődni: 4. sz. ŰMK. Tele-
fon: 12-845. 
Eladó Sándor u. 27® egynegyed társasházré-
szem Emeleten háromszobás, tetőtérben egy-
szobás. összkomfortos lakás, garázzsal. Tele-
tonárdéklódés 16-444. Gyovai. 
Második emeleti. 55 m'-es. tehermentes örök-
lakás a Rókusi krt.-on eladó. Érd.: 12-054 a 
reggeli és az esti órákban 
Szeged, Tápai u 37 1/1.,60 m'-es. tehermen-
tes. OTP-s lakásomat garázzsal eladom vagy 
magánházra cserélem. Érdeklődni 5 óra után 
személyesen vagy a 24-600-as teletonon 
Sürgősen eladó 47 m'-es. OTP-s lakás 
800 000 kp + OTP-átvállalás Érdeklődni 17 
óra után 28-776-os telefonon 
Tarjáni 2+1, tanácsi lakásomat elcserélném 
magánházért Minden megoldás érdekel. Alsó-
város. Móraváros környéke előnyben Érdek-
lődni az esti órákban Szeged. Szamos u 6 IX 
52 
1+2 tél szobás lakás eladú Makkoshazán 
750 000 kp + OTP-átvállalás Érd Gyöngyvi-
rág u. 20/A VI. em 17 Pénzes 
Garzonlakáet vennék 550 000 Ft-ért .Sürgős 
170 411' jeligére a Hirdetőbe 
Nemes takács u. IV. emeleti, tehermentes, 
lakás sürgősen eladó Telefon: 13-886. esti 
órákban 
Tanácsi lakást tanyára cserélnék, .összkom-
fort 170 423" jeligére a Hirdetőbe. 

I N G A T L A N 

Móravároaban A Farkas u 11 /A alatt 3 szoba 
+ lakóelőteres. gázfűtéses, közművesített, alá-
pincézett 110 m'-es felú|itott kertes maganház 
garázzsal, külön beiárattal eladó Érdeklődni 
Szél u. 8® alatt vagy este 7 óra után a 
helyszínen. 

90 m'-es, II emeleti, garázsos. modern ma-
gánházrészemet elcserélném kisebb alapterü-
letű. garázsos, társasházi lakásra. II emeletig. 
.Sürgős 3523" jeligére a Sajtóházba 
Jánosszállási állomáshoz közel 2 db zártkert 
együtt vagy külön is eladó, 364 és 396 négy-
szögöl lakóépületlel. melléképülettel, viz, viü 
lanyvan Érdeklődni lehet a 16-451-es vagy a 
21 -912-es teletonon az esti órákban 

Dorozsmai út 171 sz magánház eladó Ér-
deklődni: 9—19 óráig, mindennap 
Sándorialván családi ház eladó Temesvári út 
23 

Egyszoba összkomfortos magánház eladó 
150 négyszógól kerttel Baktóban Érdeklődni 
hétvégen 9—12 óráig. Alkotmány u. 18. sz. 
alatt. 

Szegedtől 30 km-re háromszobás lakóépület-
tel és 2 db nagy gazdasági épülettel 800 n-öl 
udvarral, gazdálkodásra alkalmas ingatlan 
eladó, vagy édékegyeztetéssel 1.5 szobás 
vagy 1+2-es tanácsi lakásra cserélhető. Ér-
deklődni 61-621. Telefonon egész nap 

Domaszéken építési telek alappal együtt 
eladó. Érdeklődni telefonon 81-077. 
Zákányszék külterületén (múút mellett) 786 
faliszámú tanyás ingatlan azonnali átadással 
eladó. Tanyához 1 hold szántó. 1 hold gyep 
tartozik. Viz. villany van Érdeklődni. Szeged. 
Szivárvány u. 46. Fábián. 

Félkész magánház eladó Végvári u. 4® 
Szegedtől nem messze keresek olyan kisebb 
tanyát ami jószágtartásra is alkalmas Villany, 
viz legyen. .Mielőbb 4296" leiigére a Sajtó-
házba 
Építési telek Hattyastelepen eladó Pancsovai 
u. 43 
Kétszobás összkomfortos magánház eladó 
Dorozsmán. Felszabadulás u. 86 

Gyálarétl építési telek hétvégi léllegü házzal és 
melléképületekkel eladó Érdeklődni 11-481. 
délután 4 - 5 óra kőzött 
Balástyán nagyértékú tanya eladó Érd a 10-
801-es telefonon 16-18 óráig 
Hattyas-Tompaszigeten 208 n-SI zártkert félig 
alápincézett 30 m'-es téglaépülettel eladó 
vagy lakásra cserélhető Minden meqoldás ér-
dekel. .Második emeletig 3590" jeligére a Sajtó-
házba 

Tápén, Tiszavirág üdülőtelepen nyaraló eladő 
.Megegyezünk 4335" jeligére a Sajtóházba. 
Újszegeden, Bérkert u 84 számú ház 535 
négyszögöl, déli fekvésű, teljesen közművesí-
tett. beépíthető, kertészkedésre is kiválóan al-
kalmas telekkel eladó 

Szegeden négylakásos társasházban II eme-
leten, kétszobás, földszinten hobbi szobával. 77 
m'-es lakás garázzsal melléképülettel, beépít-
hető padlástérrel együtt eladő Érd hétkózben 
17 óra után, hétvégén egész nap. Szeged. 
Temető u 1® II 3. 

Két családnak is megfelelő elókerles 254 n-
óles. gázfűtéses magánház eladó Az utcai 
rész beépíthető. Szeged. Május 1. u 3. Érd 
du 4—Sőréig 

Sándorfalva. Aradi u 36.. kertes, gázfűtéses 
ház eladó. Érdeklődni: vasárnap 1—5óráig. 
Asotthalom, Dózsa Gy u 37 sz. ház eladó 
Érdeklődni: mindennap 16—20 óráig. 

Alsóváros! 4 szobás magánház közös udvari 
bejáróval eladó Érdeklődni Szeged. Világosu 
12. Mindennap délután. (Jó helyen, csatomá-
zott.). 
Klskundorozamán. Újvárosi u 12.. 2 szobás, 
összkomfortos, gázfűtéses magánház, sok 
melléképülettel, nagy kerttel, termő gyümölcs-
fákkal eladó. Érdeklődni szombat vasárnap, 
egész nap ugyanott Hétköznap 17 óra után a 
15-206-os telefonon 

Tanyai ház 800 n-ól területtel eladó Do-
rozsma, Sia dúló 32. 
200 négyszögöl Ballagi-tói kiskert bekerítve, 
kúttal és ösz utcai garázs eladó Érd 28-542 
17 óra után 

E G Y É B 

Fiatal nó munkát vállalna az esti órákban (5 
órától) esetleg hétvégén, szeptember 1-jótól 
Érdeklődni a 71-405-ös teletonon 8—9 óra 
kőzött. 
Mindenféle használt cikket vásárolok Teleion 
18-014 
Szerzódáeee üzlet felvesz italmérőket, kony-
hai dolgozót .Tisztességes munka, tisztessé-
ges bér 3663" jeligére a Sajtóházba 

Költöztetés, épitóanvag-szállítás, daruskocsi-
vat közületnek is. Telefon 18-014 
Figyelem! Költöztetés, áruszállítás 20% ked-
vezménnyel gyorsan és olcsón 1 —10tonnáig 
Telelőn- 22-444 

Költöztetést, nehéz tárgyak szállításéi garan-
ciával vállalom Megrendelhető 16 órától a 27-
983-as telefonon közületnek is. 
Belvárosi üzletembe virágkötőt felveszek Er-
zsébet virágüzlet. Érd 14-015-ós telefonon 
Kulyakozmetlka minden lajtára, kiállításra 
való felkészítési Egész nap Mardel kutyakoz-
metika. Kotogán Csaba, Szeged. Szőri J. u. 
1® Teleion 29-215 

Bőrkikészítést vállalok. Keddtől csütörtökig 
10-16 óra kózótt Szóreg. Szerb u. 141 
Arnylka lényámyékolót. redónyt-reluxát Sza-
kái Lászlótól Szeged, Szűcs u 12 6721. 25-
015 
Költöztetés, áruszállítás garanciával. Tel.: 56-
845. 20-596 
Két fiatal naponta 16 óra után. bármilyen mun-
kát vállalna. Teleion 9 - 1 7 óráig 25-553 és 18 
órától 53-920. 
Szőnyeg- és bútorkárpit tisztítás Telefon 27-
918 
Üzemszervezó agrármérnóknő, vállalatgazda-
sági szakmérnök, mérlegképes könyvelói ké-
pesítéssel 11 éves nagyüzemi közgazdasági 
és számviteli gyakodattal állást változtatna 
.Igényes 3522" jeligére a Sajtóházba. 
Garázs kiadó Lenin krt 29—31. alatt. Érdek-
lődni: esti órákban a 11 -391 -es teletonon 
Matematikából pótérettségire felkészítőt kere-
sek .Október 3670" jeligére a Sajtóházba 
Idős bácsihoz nyugdíjas gondozónőt keresek 
napi hat órára. Telefon 19-767. 
Surranók 250 Ft. munkanadrágok több szín-
ben. pénzben 350 Ft Kertésznadrágok 400 Ft 
Ezeket az árukat postán is küldőm. A nadrágok 
rendelésénél a derékbőséget szíveskedjenek 
megadni. Baracskai Edéné. Poigárdi. Május 1 
útt/A 
Redőnyök, reluxák készítése precízen, korrekt 
áron, pontos határidőre. Telelőn: 62/30-716. 

Régi réz hangszereket, 
réztárgyakat, órát, lámpát, 
érdekességeket stb. régiségei 
veszek. 

József A. sgt. 29. sz. 
(Szt. Miklós u. sarok) 

Nyitva 9—18 óráig. 

JF NAGY 
MELEGBEN, 

nagy választék 
férfi 

rövidujjú ingekből 

A DIVATÁRU-
OSZTÁLYON 

H M Y A N l A l , 

Forgácsoló és villanysze-
reló-ipari szabad kapaci-
tással rendelkezünk! 

Vállaljuk 
importkiváltó egyedi gép-
alkatrészek gyártását és 
felújítását is. 
Kendergép Leányvállalat 
6725, Szeged, 
Tolbuhin sgt. 44. 

A Tisza Volán Személyforgalmi Üzemegysége 

intenzív autóbusz-vezetői tanfolyamot 
indít „B" kategóriás, személygépkocsi-vezetői jogosít-
vánnyal rendelkező 

női munkavállalók 
és férfiak 

részére. 
A tanfolyam elvégzése után foglalkoztatásuk helyi autó-
buszjáratokon történik. 

A jelentkezés feltétele: 
— 2 éves személygépkocsi-vezetői jogosítvány 
— 21. életév betöltése 

„C" kategóriával rendelkező női és férfi munkavállalók-
nak „D" kategóriás tanfolyamot indítunk. 

A jelentkezés feltétele: 
— 2 éves tehergépkocsi-vezetői gyakorlat 
— 21. életév betöltése 

„D" kategóriával rendelkezőket autóbusz-vezetői mun-
kakörbe azonnal felveszünk. 

Kereseti lehetőség: 150—186 000 Ft/év 

A munkavállalók részére a következő kedvezményeket 
biztosítjuk. 

— a tanfolyam díjmentes, a tanfolyam ideje alatt a 
munkabér: 4800 Ft/hó 

— 38 000 Ft évi egyszeri forgalmi juttatás 
— a dolgozók és családtagjaik részére helyi jára-

ton ingyenes, távolsági járaton kedvezményes 
utazás 

— nem szegedi lakosok részére munkásszállón 
elhelyezés 

— albérleti hozzájárulás 
— lakásépítéshez, -vásárláshoz kamatmentes köl-

csön. 

Jelentkezés és részletes felvilágosítás: 

Szeged, Marx tér 10 —11. 
Telefon: 22-577, 17-388 

Hótechnika Építő és Szigetelő Vállalat 
Budapest, VIII. Kállai Éva u. 20., 1430. 
orosházi építésvezetősége 

felvesz kőműveseket 

dél-alföldi területén lévő ipari kemencék, 

kazánok, gyárkémények építésére és javítá-

sára. 

40 órás munkahét 
nyugati exportmunka-végzés 
lehetősége. 
Teljesítménybérezés, 

jó kereseti lehetőség. 

Érdeklődni és jelentkezni lehet: 

az Orosházi Üveggyár területén lévő építés-

vezetőségen személyesen vagy a 

(06) 68/11-603-as telefonon. 

Gyászközlemények 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szereiéit 

férj, édesapa, lestvér, após, sógor, 
nagyapa és rokon, 

K O V Á C S A N T A L , 
volt Ságváritclepi lakos éleiének 60. 
évében, július 16-án hirtelen elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása július 
28-án. pénteken délelótt 11 órakor lesz 
a Belvárosi temetó ravatalozójából. A 
gyászoló család. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagyapa, a sze-
gedi cipógyár volt dolgozója, 

P I S T R Ú I J E N Ő 
72 évében elhunyt. Temetése ma dél-
után 3 órakor lesz a Dugonics temetó 
ravatalozójából. A gyászoló család. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy édes-
apánk, 

F E K E T E A N D R Á S 
Kistelek, Tápat u. 24. szám alatti lakos 
hosszan tartó súlyos betegségben el-
hunyt. Hamvasztás ulán búcsúztaljuk. 
Ezúton mondunk köszönetet a haema-
tológia és I I I . belosztály orvosainak és 
ápolóinak fáradságos munkájukért. 
Gyászoló felesége, gyermekei, vejei, 
unokái és dédunokái. 

Mély fájdalommá! tudatjuk, hogy a 
szeretett férjem, édesapám, nagyapám, 
testvér és rokon, 

I D . CS ISZÁR LAJOS 
életének 82. évében hosszan tarló, sú-
lyos betegség ulán elhunyt. Temetése 
július 28-án 13 órakor lesz az alsóvárosi 
temetó ravatalozójából. A gyászolócsa-
lád, Hunyadi J. sgt. 70. 

Szomorú szfvvel tudatjuk. hogy a sze-
retett édesapa, nagyapa, após, testvér 
és rokon, 

B A L O G H J Á N O S 
volt Csongrádi sgt.-i lakos. 93 éves 
korában elhunyt. Temetése július 28-án 
Dórakorlesza Dugonicstemetöbeh. A 
gyászoló család. Földmfves u. 19. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett 
édesapánk, nagyapa és dédapa, 

J E R N E I F E R E N C 
életének 81. évében rövid betegség után 
elhunyt. Végsó búcsút július 28-án 11 
órakor veszünk tóié a kiskundorozsmai 
temeló ravatalozójából. A gyászoló csa-
lád. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy szere-
lett testvérünk és nagynénénk. 

H O R V Á T H R Ó Z S A 
nyugdíjas tanítónő július 23-án rövid 
szenvedés után elhunyt. Temetése ham-
vasztás után lesz augusztus 14-én 11 
órakor a Belvárosi temetó ravatalozójá-
ból . A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett testvérünk, nagybácsi és ro-
kon, 

T Ö R Ö K F E R E N C 
mindenki „Feri bácsi"-ja, a Járási Ta-
nács V . B. .Sporthivatalának nyugdíjas 
elnöke, a Csm. Labdarúgó Szövetség 
volt ifjúsági kapitánya július 22-én 83 
éves korában, rövid, de súlyos beteg-
ségben. amit nagy türelemmel viselt. 
Isten akaratában megnyugodva, várat-
lanul csendben elhunyt. Temetése jú-
lius 28-án 13 órakor lesz a Belvárosi 
temeló ravatalozójából. Engesztelő 
gyászmise július 28-án 17 órakor lesz a 
Szent József, volt jezsuita templomban. 
Minden külön értesftés helyett. A gyá-
szolócsalád. 

Köszönetet mondunk mindazoknak a 
rokonoknak, szomszédoknak, barátok-
nak. ismerősöknek, akik felejthetetlen 
halottunk. 

M I K L Ó S T A M Á S 
temetésén megjelentek és virágaikkal 
fájdalmunkat enyhítették. A gyászoló 
család. Tápé 

Köszönetet mondunk mindazon ro-
konoknak. barátoknak, ismerősöknek, 
akik szeretett férjem. 

I L L É S K Á R O L Y 
temetésén megjelentek és fájdalmunk-
ban osztoztak. A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, munkatár-
saknak . ismerősöknek. akik felejthetet-
len szerettünk. 

B Á L I N T I S T V Á N 
elhunyta alkalmából gyászunkban osz-
toztak. Külön köszönetet mondunk ke-
zelőorvosainak. akik élete meghosz-
szabbttásáért fáradoztak. A gyászoló 
család. 

Köszönetet mondunk mindazon ro-
konoknak , ismerősöknek. szomszédok-
nak és mindazoknak, akik felejthetet-
len halottunk. 

K ISPÉTER I M R E 
búcsúztatásán megjelentek, részvétük-
kel. virágaikkal mély fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek. A gyászoló család 

Köszönetet mondunk a rokonaink-
nak. barátainknak és ismerőseinknek, 
akik szeretelt halottunk, 

H A L Á S Z D E Z S Ó N É 
Király Margit 

Balástya. Tolbuhin u. 27 szám alatti 
lakos temetésén megjelentek és részvé-
tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekez-
tek. A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak a 
rokonoknak, ismerősöknek, szomszé-
doknak. akik felejthetetlen haloltunk. 

A M B R U S S Á N D O R 
temetésén részt vettek A gyászoló csa-
lád, Deszk 

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat, hogy a Zsolnay 

Porcelángyár, Zsolnay márkaboltját 

1989. július 1 -jén, 
Szegeden 
a Károlyi u. 4. szám alatt 
megnyitottuk 

Készletekkel, 

díszműárukkal 

és egyedi 

darabokkal 

várjuk 

vásárlóinkat. 

LÓTENYÉSZTŐ, LÓTARTÓ GAZDASÁGOK 
FIGYELMÉBE! 
Értesíteni, hogy gazdaságunk 1989. VII. l-jétől minden 
héten szerdán, csikó- és vágóló- felvásárlást szervez az 
alábbi emelt felvásárlási árakon: 

A B C 
minőség 

Ft/kg 
Hidegvérű csikó 125 120 115 
Melegvérű csikó 115 110 105 
Csikó 1—2 éves 

hidegvérű 125 115 105 
melegvérű 115 110 100 

Vágóló 100 95 80 

Felvásárlás helye: Mezőhegyes, 28-as major 
(megközelíthető a pitvarosi útról). 
A felvásárláshoz szükséges: fertőző kevésvérségról és 
takonykórról negatív vérvizsgálati eredmény. 
Tíz, vagy ennél több csikóért, vágólóért előzetes értesí-
tés után saját gépjárművel elmegyünk. 
További információ: Mezóhegyesi Mezőgazdasági Kombinát 
— Lótenyésztés — Mezőhegyes, 5820., Kozma F. u. 30. 
Ügyintéző: Kozma János. 
Telefon: 11-045/479-es ffiellék. Telex: 83-459. — 


