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VB-pályát vegyenek! 
A labdarúgó VB-nyitánya le-

zajlott, tudjuk, hogy ki kivel 
játszik és hol. A sors véletlen-
nek nem mondható szeszélye 
folytán már ismert az utójáték 
is. Az olasz lapok ugyanis meg-
írták, hogy az NSZK üzleti ügy-
ben érintett képviselői tárgyalá-
sokat kezdtek arról, hogy meg-
veszik és elszállítják a döntő 
egyik kézzel fogható relikviá-
ját, a római stadion gyepét. A 
terv szerint a földarabolásra 
rögtön a döntő után, vagyis 
1990. július 8-át követően ke-
rülne sor. E szokatlan ajánlat, 
meglehet, azok számára megle-
pő, akik elfelejtik, hogy a Nagy 
Játékkal együtt jár az üzlet is. 
Mi több, meg is előzi. Az ügy-
ben illetékes olasz szervezet szó-

vivője mindenesetre azt vála-
szolta a hír kapcsán: „Tény, 
hogy kaptunk ilyen ajánlatot, 
de miért ne kaphattunk volna, 
hiszen nincs benne semmi rossz. 
A németek megkerestek ben-
nünket, hogy megveszik a pálya 
füves talaját, feldarabolják, és 
emlék gyanánt eladják. Nekünk 
egyébként is fel kell újítanunk a 
pályát." Az üzletet lebonyolító 
szervezet 30 százalékot kapna, 
70 százalék pedig elegendő ar-
ra, hogy új talajt és gyepsző-
nyeget kapjon a már most is itt-
ott megkopott pálya. A kérdés 
most már csak az lehet, hogy ki 
vesz majd szuvenírt a diadalit-
tas, vagy éppen vereségszagú 
római fűből. Ránk, magyarok-
ra semmi esetre se számítsanak! 

„Nadia Comaneci az 
egyetlen román, aki népsze-
rűbb, mint a Dracula." 

Virgiliu Tusu, 
amerikai román 

„Önöknek fogalmuk 
sincs arról, hogy mennyire 
drámai a helyzetünk. H a ez 
így megy tovább, az elége-
detlenek az én házamat is 
felgyújtják." 

Lech Walesa, 
a Szolidaritás vezetője 

„Arafat levetette az ingét. 
Mit akarnak még tőle, azt, 
hogy levegye a nadrágját 
i s?!" 

Hoszni Mubarak, 
egyiptomi elnök 

„Senki se képzelje magát 
Irgalmas Szamaritánusnak 
azért, mert j ó szándékú em-

ber. A h h o z ugyanis pénz is 
kell ." 

Margaret Thatcher, 
brit miniszterelnök 

„Az utolsó dolog , amit 
magánemberként megten-
nék, az, hogy szabadidőm-
ben zenét hal lgatok." 

Alice Cooper, rockzenész 

„ A Szovjetunió problé-
mái a vöröshagyma levelei-
hez hasonlíthatók. H a az 
egyik réteget lefejtjük, alat-
ta ott a másik." 

Araid Adzsunov , 
azerbajdzsáni publicista 

„Michael Jacksont képte-
lenek voltunk megtanítani 
az összeadásra meg a kivo-
násra. Azt mondta , hogy 
ilyesmivel majd a menedzse-
re fogla lkozik ." 

Gladis B. Johnson, 
iskolaigazgató 

Vetélés — 
képernyő miatt 

Egy kaliforniai kutató-
csoport 1600 nő bevoná-
sával azt vizsgálta, hogy 
van-e kapcsolat a számitó-
gép képernyője előtt végzett 
munka és a terhes nők veté-
lésének a gyakorisága kö-
zött . A munkába nem járó 
nőkkel összevetve, 10 szá-
zalékkal több vetélést talál-
tak azok körében, akik heti 
20 óránál kevesebbet, és 
kétszer annyit azok között , 
akik heti 20 óránál többet 
dolgoztak képernyő mellett. 
Jóllehet ezek az arányok 
statisztikai szempontból je-
lentéssel bírnak, arról sem-
mit sem árulnak el, hogy a 
képernyőnek milyen hatása 

okozhatja a nagyobb veté-
lési arányt. 

Régóta gyanakodnak a 
képernyőből kikerülő gyön-
ge elektromágneses térre, 
de okozhatja azt a képer-
nyő figyelésével kapcsolatos 
stress.z is, miként az is meg-
lehet, hogy a gyakoribb ve-
télés egyáltalán nem hozha-
tó kapcsolatba a képernyő-
vel. Mindenesetre a vi lágon 
sok helyütt gondolnak arra, 
hogy korlátozzák a képer-
nyő előtt végzett munka 
időtartamát, vagy hogy ab-
ba kötelező szüneteket ik-
tassanak be, rendszeresítsék 
az érintett do lgozók szem-
vizsgálatát. 

Szexnaptár 
Ha valakit mostanáig kéte-

lyek gyötörtek volna, meg-
könnyebbülhet: eldőlt a vita ar-
ról, hogy mikor ajánlatos a 
szex. Az Ázsia és Afrika címú 
szovjet lap tibeti szakvélemé-
nyek alapján feltárta az egész-
séges nemi élet titkait. Eszerint 
nyáron kéthetente egyszer, 
ősszel minden harmadik napon, 
télen viszont amikor csak lehet, 
nyugodtan ajánlhatló a szex. A 
bionaptár a Himalája környé-
kén szerzett ősi tapasztalatok 
alapján állt össze: az ember 
életereje ősszel növekszik, hogy 
aztán télen jusson a csúcspont-
ra. Tavasszal viszont fokozato-
san csökken, s így érkezik el a 
nyárhoz, amikor is pang az élet. 
Figyelemre méltó az a tibeti 
megállapítás is, hogy az évsza-
kok bioritmus-változásainak 
megfelelően az ősszel és télen 
fogant gyerekek életrevalóbbak 
a többinél. A tibeti tapasztala-
tok koránt sem szűkíthetők, az 
évszak-naptárra, elismerik pél-
dául, hogy a szexuális teljesítő-
képesség nem független a táp-
lálkozástól, és nem utolsó sor-
ban a lelki beállítottságtól. Ami 
pedig a húzódozást illeti, a lap 
szükségesnek tartja megjegyez-
ni, hogy az évszakok nem csak 
a tibetiekre vonatkoznak, tél 
mindenütt van, ott is, ahol azt 
vallják, hogy nincs. 

Selyemhernyó-
takarmány 

A nyers selyem előállítása év -
szakos tevékenység, mert a se-
lyemhernyó-tenyésztés a friss 
eperfalevél-ellátástól függ. A 
taskenti selyemhernyó tenyész-
tési intézet kutatásainak ered-
ményeként most már egész év-
ben, folyamatosan tenyészthető 
selyemhernyó. Az erre a célrá 
szolgáló szemcsés takarmányt 
nagyrészt gyapothulladékból 
állítják elő. A nyers selyem mi-
nősége ugyanolyan, mintha a 
hernyókat friss eperfalevéllel 
etették volna. A mesterséges 
táplálékkal tenyésztett selyem-
hernyók selyme csak feleannyi-
ba kerül, mint az eperfalevéllel 
etetetteké, és a tenyésztés nem 
függ többé az időjárás változá-
saitól. 

A Z Ú S Z V M Ű S Z A K I 
K O N F E K C I Ó G Y Á R 

felvételt hirdet: 
takarító, szénhordó, 
gyártásközi ellenőr 
munkakörökbe. 

Jelentkezni tehet: 
USZV MŰSZAKI KONFEKCIÓGYÁR 
munkaügyi éc bárosztály. 
Szeged, Dorozsmai út 14. 
Telefon: 14^6 /126 . 

Aprócskák 
850-es Fiat eladó. Érdeklődni: Haj-
lat u. 1/B. III. 9., Birinyi. LAKÁS Aprócskák 
Crystal 12045-ös ZETOR összkerék 
meghajtású eladó. Érdeklődni: Al-
győ, Hóvirág u. 11. 

Belváros központjában 2 szobás 
I. emeleti tulajdonos nélküli igé-
nyesen berendezett lakás hosszabb 
idóre azonnal kiadó, 1 vagy 2 fö ré-
szére. Érd.: napközben 11-893, este 
21-138-as telefonon. 

ADÁSVÉTEL 

Crystal 12045-ös ZETOR összkerék 
meghajtású eladó. Érdeklődni: Al-
győ, Hóvirág u. 11. 

Belváros központjában 2 szobás 
I. emeleti tulajdonos nélküli igé-
nyesen berendezett lakás hosszabb 
idóre azonnal kiadó, 1 vagy 2 fö ré-
szére. Érd.: napközben 11-893, este 
21-138-as telefonon. 

48-as nutria bunda jó állapotban el-
adó. Telefon: 23-102. Este. 

0 km-es Lada 1300 S eladó. Érdek-
lődni a 21-374-es telefonszámon. 

Belváros központjában 2 szobás 
I. emeleti tulajdonos nélküli igé-
nyesen berendezett lakás hosszabb 
idóre azonnal kiadó, 1 vagy 2 fö ré-
szére. Érd.: napközben 11-893, este 
21-138-as telefonon. 

4 szálas ipari interlock varrógép be-
épített asztallal betegség miatt sür-
gősen eladó 60000 Ft-ért. Érd.: 
8—18 óráig a 28-959-es telefonszá-
mon. 

PB 1500 Lada eladó. Érdeklődni: 
18 óra után. Szeged, Szamos u. 
1/B. II. 5. 

Újszeged, Odessza lakótelepen 
1 szoba-garzon téglablokkos, II. 
emeleti lakás kp. fizetéssel eladó. 
Érd.: 54-494-es telefonszámon. 

4 szálas ipari interlock varrógép be-
épített asztallal betegség miatt sür-
gősen eladó 60000 Ft-ért. Érd.: 
8—18 óráig a 28-959-es telefonszá-
mon. 1992-es Skoda 120 L kiutalás eladó. 

Telefon - 22-743 

Újszeged, Odessza lakótelepen 
1 szoba-garzon téglablokkos, II. 
emeleti lakás kp. fizetéssel eladó. 
Érd.: 54-494-es telefonszámon. 

2 éves fekete-fehér nagyképernyős 
tv 5500 Ft-ért eladó. Érd.: Tompa 
Mihály u. 2. Bernát Zoltán. 

TP forgalmi rendszámú 1200-as 
Lada eladó. Irányár: 90000 Ft. Ér-
deklődni: 26-148-as telefonon hét-
köznap 17 óra után, vasárnap egész 
nap. 

1 szobás lakás eladó, vagy albérlet-
be kiadó. Érd.: 26-509-es telefon-
számon. 

UNIVERZUM videorecorder alig 
használt, reális áron eladó. Ugyan-
itt Videoton teletexes színes tv el-
adó. Tolbuhin sgt. 92—94. C ép. 
fszt. 2. 

TP forgalmi rendszámú 1200-as 
Lada eladó. Irányár: 90000 Ft. Ér-
deklődni: 26-148-as telefonon hét-
köznap 17 óra után, vasárnap egész 
nap. 

Hitelszerződés előtt álló, épülő-tár-
sasházban leköthető 101 m2-es és 
107 m2-es lakás! Telefon: 22-217. 

UNIVERZUM videorecorder alig 
használt, reális áron eladó. Ugyan-
itt Videoton teletexes színes tv el-
adó. Tolbuhin sgt. 92—94. C ép. 
fszt. 2. 

GP-s 1500-as Lada kevés kilomé-
terrel eladó. Érd.: 14-065-ös tele-
fonszámon. 

Hitelszerződés előtt álló, épülő-tár-
sasházban leköthető 101 m2-es és 
107 m2-es lakás! Telefon: 22-217. 

UNIVERZUM videorecorder alig 
használt, reális áron eladó. Ugyan-
itt Videoton teletexes színes tv el-
adó. Tolbuhin sgt. 92—94. C ép. 
fszt. 2. 

GP-s 1500-as Lada kevés kilomé-
terrel eladó. Érd.: 14-065-ös tele-
fonszámon. 

2 és fél szobás lakást cserélnék két 
kisebbre. Érd.: 30-462-es telefon-
számon. Barba szekrénysor jó állapotban el-

adó. Telefon: 30-745. 18—20 óra 
között. 

GP-s 1500-as Lada kevés kilomé-
terrel eladó. Érd.: 14-065-ös tele-
fonszámon. 

2 és fél szobás lakást cserélnék két 
kisebbre. Érd.: 30-462-es telefon-
számon. Barba szekrénysor jó állapotban el-

adó. Telefon: 30-745. 18—20 óra 
között. 

Opel Ascona 1,6 LS személygépko-
csi 3 és fél éves, metálbarna, reális 
áron eladó. Érd.: Szeged, Lőwy S. 
u. 9. 

2 és fél szobás lakást cserélnék két 
kisebbre. Érd.: 30-462-es telefon-
számon. Barba szekrénysor jó állapotban el-

adó. Telefon: 30-745. 18—20 óra 
között. 

Opel Ascona 1,6 LS személygépko-
csi 3 és fél éves, metálbarna, reális 
áron eladó. Érd.: Szeged, Lőwy S. 
u. 9. 

93 m2-es, háromszobás társasházi 
lakás eladó. Telefon: 16-047, 
14—18 óráig. 7/8-ados, kapucnis, 40-es nói irha-

bunda eladó. Érdeklődni: 26-240-
es telefonszámon. 

Opel Ascona 1,6 LS személygépko-
csi 3 és fél éves, metálbarna, reális 
áron eladó. Érd.: Szeged, Lőwy S. 
u. 9. 

93 m2-es, háromszobás társasházi 
lakás eladó. Telefon: 16-047, 
14—18 óráig. 7/8-ados, kapucnis, 40-es nói irha-

bunda eladó. Érdeklődni: 26-240-
es telefonszámon. 1992-es Lada-kiutalás eladó. Tele-

fon: 55-294, 17 óra után. 

93 m2-es, háromszobás társasházi 
lakás eladó. Telefon: 16-047, 
14—18 óráig. 7/8-ados, kapucnis, 40-es nói irha-

bunda eladó. Érdeklődni: 26-240-
es telefonszámon. 1992-es Lada-kiutalás eladó. Tele-

fon: 55-294, 17 óra után. GARÁZS 
ITT videó kedvezó áron eladó. 
„Megegyezünk V 113" jeligére a 
DM-PRESS hirdetőbe, Victor Hu-
gó u. 5. 

1992-es Lada-kiutalás eladó. Tele-
fon: 55-294, 17 óra után. GARÁZS 

ITT videó kedvezó áron eladó. 
„Megegyezünk V 113" jeligére a 
DM-PRESS hirdetőbe, Victor Hu-
gó u. 5. 

Eladó 1 db jó állapotban lévő 50-es 
MTZ. Mórahalom, II. ker. 37. 

Göndör sori garázs kiadó. Érd.: 
hétköznap 8—15 óráig 53-015-ös 
telefonszámon. 

ITT videó kedvezó áron eladó. 
„Megegyezünk V 113" jeligére a 
DM-PRESS hirdetőbe, Victor Hu-
gó u. 5. Polski Fiat 126, 3 éves, 30000 km-

rel, megkímélt állapotban eladó. 
Érdeklődni: Zákányszék, Dózsa 
Gy. u. 52. 

Göndör sori garázs kiadó. Érd.: 
hétköznap 8—15 óráig 53-015-ös 
telefonszámon. 

Új állapotban lévő meggypiros 
Stella Lux ülőgarnitúra eladó. 
Érd.: 17 óra után 25-881-es telefo-
non. 

Polski Fiat 126, 3 éves, 30000 km-
rel, megkímélt állapotban eladó. 
Érdeklődni: Zákányszék, Dózsa 
Gy. u. 52. 

Újszegeden, az állomásnál garázs 
eladó. Érd.: Vedres u. 24. III. 10. 
vasárnap 15 órától. 

Új állapotban lévő meggypiros 
Stella Lux ülőgarnitúra eladó. 
Érd.: 17 óra után 25-881-es telefo-
non. 

ÁLLATOK 
INGATLAN 40 m2 új, csornai, piros hódfarkú 

cserép és 130 db cserépkefni eladó. 
Érdeklődni: Szeged, Csongrádi sgt. 
88/B III. 10. du. 5—7 óra között. 

ÁLLATOK 
INGATLAN 40 m2 új, csornai, piros hódfarkú 

cserép és 130 db cserépkefni eladó. 
Érdeklődni: Szeged, Csongrádi sgt. 
88/B III. 10. du. 5—7 óra között. 

Hattyastelepen december 12-én el-
veszett hosszú szőrű németjuhász-
kuvasz kutyánk. Kérem, jutalom 
ellenében értesítsenek! Szeged, 
Pancsovai u. 68. 

Rókuson, cseréptetós, nagykony-
hás, 35 m2-es, tehermentes garzon-
lakás eladó. Kukovecz N. u. 18. 
IV/11. 17—20-ig, hétvégén egész 
nap. 

BALÁZS kétszemélyes gyermekbú-
tor eladó. Érdeklődni: Épító u. 
11/B VIII/23, szombat, vasárnap. 
Telefon: 27-240. 

Hattyastelepen december 12-én el-
veszett hosszú szőrű németjuhász-
kuvasz kutyánk. Kérem, jutalom 
ellenében értesítsenek! Szeged, 
Pancsovai u. 68. 

Rókuson, cseréptetós, nagykony-
hás, 35 m2-es, tehermentes garzon-
lakás eladó. Kukovecz N. u. 18. 
IV/11. 17—20-ig, hétvégén egész 
nap. 

BALÁZS kétszemélyes gyermekbú-
tor eladó. Érdeklődni: Épító u. 
11/B VIII/23, szombat, vasárnap. 
Telefon: 27-240. 

Skót juhász kiskutyák eladók. Ér-
deklődni: József A. sgt. 44—46. 
III. e. 8., Schwéger. 

Rókuson, cseréptetós, nagykony-
hás, 35 m2-es, tehermentes garzon-
lakás eladó. Kukovecz N. u. 18. 
IV/11. 17—20-ig, hétvégén egész 
nap. 

BALÁZS kétszemélyes gyermekbú-
tor eladó. Érdeklődni: Épító u. 
11/B VIII/23, szombat, vasárnap. 
Telefon: 27-240. 

Skót juhász kiskutyák eladók. Ér-
deklődni: József A. sgt. 44—46. 
III. e. 8., Schwéger. 

Kétszoba-konyhás házrész udvar-
ral, kerttel eladó. Szél u. 31. Érdek-
lődni: du. 4—7-ig, Palacskó. Öntözőcső eladó 130-as és 85-ös és 

egy MTZ panoráma fülke. Ocskó 
Dezsó, Pusztaszer, Felszabadulás 
u. 10. 

Skót juhász kiskutyák eladók. Ér-
deklődni: József A. sgt. 44—46. 
III. e. 8., Schwéger. 

Kétszoba-konyhás házrész udvar-
ral, kerttel eladó. Szél u. 31. Érdek-
lődni: du. 4—7-ig, Palacskó. Öntözőcső eladó 130-as és 85-ös és 

egy MTZ panoráma fülke. Ocskó 
Dezsó, Pusztaszer, Felszabadulás 
u. 10. 

Dalmata kan kutya, barkács faesz-
terga eladó. Hóbiárt basa u. 22/B. 

Kétszoba-konyhás házrész udvar-
ral, kerttel eladó. Szél u. 31. Érdek-
lődni: du. 4—7-ig, Palacskó. Öntözőcső eladó 130-as és 85-ös és 

egy MTZ panoráma fülke. Ocskó 
Dezsó, Pusztaszer, Felszabadulás 
u. 10. 

Dalmata kan kutya, barkács faesz-
terga eladó. Hóbiárt basa u. 22/B. Deszken kiskert, viz, villany, félig 

kész épülettel eladó. Érdeklődni: 
28-492-es telefonon. 

Öntözőcső eladó 130-as és 85-ös és 
egy MTZ panoráma fülke. Ocskó 
Dezsó, Pusztaszer, Felszabadulás 
u. 10. 

Törzskönyvezett, fekete törpeusz-
kár kiskutyák eladók. Érdeklődni: 
esti órákban a 29-669-es telefonon. 

Deszken kiskert, viz, villany, félig 
kész épülettel eladó. Érdeklődni: 
28-492-es telefonon. önálló, gépesített tojóház eladó, 

cserélhető is. Pihenő kis tanyát, 
üdülőt, nyugati kocsit beszámítok. 
Érdeklődni: 11-419-es telefonszá-
mon. 

Törzskönyvezett, fekete törpeusz-
kár kiskutyák eladók. Érdeklődni: 
esti órákban a 29-669-es telefonon. 

Deszken kiskert, viz, villany, félig 
kész épülettel eladó. Érdeklődni: 
28-492-es telefonon. önálló, gépesített tojóház eladó, 

cserélhető is. Pihenő kis tanyát, 
üdülőt, nyugati kocsit beszámítok. 
Érdeklődni: 11-419-es telefonszá-
mon. 

Törzskönyvezett, fekete törpeusz-
kár kiskutyák eladók. Érdeklődni: 
esti órákban a 29-669-es telefonon. Szeged-Tápé, Pajtás u. 36. sz. ma-

gánház eladó. 

önálló, gépesített tojóház eladó, 
cserélhető is. Pihenő kis tanyát, 
üdülőt, nyugati kocsit beszámítok. 
Érdeklődni: 11-419-es telefonszá-
mon. 

Biogiliszta eladó, humuszvisszavá-
sárlás biztosítva. Érdeklődni: 
19-488-as telefonon 18 óra után. 

Szeged-Tápé, Pajtás u. 36. sz. ma-
gánház eladó. 

önálló, gépesített tojóház eladó, 
cserélhető is. Pihenő kis tanyát, 
üdülőt, nyugati kocsit beszámítok. 
Érdeklődni: 11-419-es telefonszá-
mon. 

Biogiliszta eladó, humuszvisszavá-
sárlás biztosítva. Érdeklődni: 
19-488-as telefonon 18 óra után. Szegedi lakásom elcserélném falusi 

házra vagy összkomfortos tanyára. 
Szilléri sgt. 47/A X. 27. 

Kétszemélyes Balázs típusú gyer-
mekbútor eladó. Érd.: hétvégén, 
Vályogos u. 12. 10—16 óra között. 

100—140 kg-os hízott sertések el-
adók. Tápé, Szirom u. 37. 

Szegedi lakásom elcserélném falusi 
házra vagy összkomfortos tanyára. 
Szilléri sgt. 47/A X. 27. 

Kétszemélyes Balázs típusú gyer-
mekbútor eladó. Érd.: hétvégén, 
Vályogos u. 12. 10—16 óra között. 

100—140 kg-os hízott sertések el-
adók. Tápé, Szirom u. 37. 

Röszkén tetótérbeépítéses, félkész 
állapotban lévő ház eladó. „Családi 
okok 171003" jeligére a Hirdetőbe. 

Alumínium csónaktest 6 m-es, el-
adó. Érd.: Szóreg, Temesvári u. 5., 
55-996-os telefonszámon. 

Törzskönyvezett fekete uszkár 
kölykök kitűnő szülőktől eladók. 
Szeged, Liliom u. 15., 17 óra után. 

Röszkén tetótérbeépítéses, félkész 
állapotban lévő ház eladó. „Családi 
okok 171003" jeligére a Hirdetőbe. 

Alumínium csónaktest 6 m-es, el-
adó. Érd.: Szóreg, Temesvári u. 5., 
55-996-os telefonszámon. 

Törzskönyvezett fekete uszkár 
kölykök kitűnő szülőktől eladók. 
Szeged, Liliom u. 15., 17 óra után. 

Garázs eladó a rókusi víztorony-
nál, nagyméretű, fűtött. Telefon: 
19-935, este. 

J Á R M Ű Kuvasz kölykök eladók. Telefon: 
30-652. 

Garázs eladó a rókusi víztorony-
nál, nagyméretű, fűtött. Telefon: 
19-935, este. Wartburg Tourist 1,3-as kiutalás, 

színválasztás előtt eladó. Szőreg, 
Magyar u. 21/B. 

130—160 kg-os hússertések eladók. 
Érdeklődni: a 21-069-es telefonon. 

Garázs eladó a rókusi víztorony-
nál, nagyméretű, fűtött. Telefon: 
19-935, este. Wartburg Tourist 1,3-as kiutalás, 

színválasztás előtt eladó. Szőreg, 
Magyar u. 21/B. 

130—160 kg-os hússertések eladók. 
Érdeklődni: a 21-069-es telefonon. Újszegeden összközműves társas-

ház építésére alkalmas telken 2 szo-
bás, gázfűtéses ingatlan eladó. Ér-
deklődni: 14 órától az 53-578-as te-
lefonszámon. 

Wartburg Tourist 1,3-as kiutalás, 
színválasztás előtt eladó. Szőreg, 
Magyar u. 21/B. 

150 kg körüli fehér sertések eladók. 
Érd.: Kiskundorozsma, Dudás u. 
8. (vásártérnél) 16 óra után. 

Újszegeden összközműves társas-
ház építésére alkalmas telken 2 szo-
bás, gázfűtéses ingatlan eladó. Ér-
deklődni: 14 órától az 53-578-as te-
lefonszámon. 

Barkas B 1000-es, 8 személyes ZH 
frsz. műszaki nélkül, olcsón eladó. 
Érdeklődni: Röszke, Dózsa Gy. u. 
25. 

150 kg körüli fehér sertések eladók. 
Érd.: Kiskundorozsma, Dudás u. 
8. (vásártérnél) 16 óra után. 

Újszegeden összközműves társas-
ház építésére alkalmas telken 2 szo-
bás, gázfűtéses ingatlan eladó. Ér-
deklődni: 14 órától az 53-578-as te-
lefonszámon. 

Barkas B 1000-es, 8 személyes ZH 
frsz. műszaki nélkül, olcsón eladó. 
Érdeklődni: Röszke, Dózsa Gy. u. 
25. ALBÉRLET Ülléshez közel gazdálkodásra alkal-

mas lakható tanya bekerített gyü-
mölcsössel eladó. Víz, villany, há-
romfázisú áram van. Érd.: Szeged, 
Retek u. 17. VIII/44, esti órákban. 

2 és fél éves Skoda 120 L eladó. Te-
lefon: 22-026 napközben, 53-081 
este. 

Belvárosi lakásban fél szoba diák-
lánynak kiadó. Telefon: 13-203. 

Ülléshez közel gazdálkodásra alkal-
mas lakható tanya bekerített gyü-
mölcsössel eladó. Víz, villany, há-
romfázisú áram van. Érd.: Szeged, 
Retek u. 17. VIII/44, esti órákban. 

2 és fél éves Skoda 120 L eladó. Te-
lefon: 22-026 napközben, 53-081 
este. 

Főbérlő nélküli másfél szobás lakás 
két diáklánynak kiadó. Érdeklőd-
ni: 25-528-as telefonon, este. 

Ülléshez közel gazdálkodásra alkal-
mas lakható tanya bekerített gyü-
mölcsössel eladó. Víz, villany, há-
romfázisú áram van. Érd.: Szeged, 
Retek u. 17. VIII/44, esti órákban. 

E—5-ös IFA pótkocsi érvényes mű-
szakival eladó. Érd.: 85-146-os te-
lefonszámon. 

Főbérlő nélküli másfél szobás lakás 
két diáklánynak kiadó. Érdeklőd-
ni: 25-528-as telefonon, este. 

Ülléshez közel gazdálkodásra alkal-
mas lakható tanya bekerített gyü-
mölcsössel eladó. Víz, villany, há-
romfázisú áram van. Érd.: Szeged, 
Retek u. 17. VIII/44, esti órákban. 

E—5-ös IFA pótkocsi érvényes mű-
szakival eladó. Érd.: 85-146-os te-
lefonszámon. 

Főbérlő nélküli másfél szobás lakás 
két diáklánynak kiadó. Érdeklőd-
ni: 25-528-as telefonon, este. Családi ház nagy telekkel, belvá-

roshoz közel irodának, telephely-
nek, társas vagy ikerház építésére 
megfelelő, eladó vagy cserélhető te-
lepi, új építésű, legalább ötszobás, 
kertes családi házra. Érdeklődni: 
11-419-es telefonszámon. 

E—5-ös IFA pótkocsi érvényes mű-
szakival eladó. Érd.: 85-146-os te-
lefonszámon. 

Kiadó 1,5 szobás, előteres, új la-
kás, Körtöltés utcában. Telefon: 
75-046. 

Családi ház nagy telekkel, belvá-
roshoz közel irodának, telephely-
nek, társas vagy ikerház építésére 
megfelelő, eladó vagy cserélhető te-
lepi, új építésű, legalább ötszobás, 
kertes családi házra. Érdeklődni: 
11-419-es telefonszámon. 

TZ-4K-14B kistraktor 1 éves, telje-
sen új állapotban eladó. Zsombó, 
Felszabadulás u. 40. 

Kiadó 1,5 szobás, előteres, új la-
kás, Körtöltés utcában. Telefon: 
75-046. 

Családi ház nagy telekkel, belvá-
roshoz közel irodának, telephely-
nek, társas vagy ikerház építésére 
megfelelő, eladó vagy cserélhető te-
lepi, új építésű, legalább ötszobás, 
kertes családi házra. Érdeklődni: 
11-419-es telefonszámon. 

TZ-4K-14B kistraktor 1 éves, telje-
sen új állapotban eladó. Zsombó, 
Felszabadulás u. 40. 

Telefonos lakást bérelnék sürgő-
sen, lehetőleg garázzsal. Érd.: 
30-462-es telefonon. 

Családi ház nagy telekkel, belvá-
roshoz közel irodának, telephely-
nek, társas vagy ikerház építésére 
megfelelő, eladó vagy cserélhető te-
lepi, új építésű, legalább ötszobás, 
kertes családi házra. Érdeklődni: 
11-419-es telefonszámon. 2 éves 2i04-es Lada eladó, esetleg 

idősebb személygépkocsit beszámí-
tok. Eladók, zárt ARO alkatré-
szek, 2 db 2 szárnyas 120x 150-es, 
1 db 90 x 150-es ablak. Érd.: Balás-

"tya, Galamb u. 13. vagy 78-282-es 
telefonon. 

Telefonos lakást bérelnék sürgő-
sen, lehetőleg garázzsal. Érd.: 
30-462-es telefonon. 

Családi ház nagy telekkel, belvá-
roshoz közel irodának, telephely-
nek, társas vagy ikerház építésére 
megfelelő, eladó vagy cserélhető te-
lepi, új építésű, legalább ötszobás, 
kertes családi házra. Érdeklődni: 
11-419-es telefonszámon. 2 éves 2i04-es Lada eladó, esetleg 

idősebb személygépkocsit beszámí-
tok. Eladók, zárt ARO alkatré-
szek, 2 db 2 szárnyas 120x 150-es, 
1 db 90 x 150-es ablak. Érd.: Balás-

"tya, Galamb u. 13. vagy 78-282-es 
telefonon. 

Telefonos lakást bérelnék sürgő-
sen, lehetőleg garázzsal. Érd.: 
30-462-es telefonon. 

Újszegedi építési telek alappal és ti-
hanyi, jelenleg nem beépíthető te-
lek eladó. „Frekventált hely 
V/136" jeligére a DM-PRESS hir-
detőbe (Victor Hugó u. 5.). 

2 éves 2i04-es Lada eladó, esetleg 
idősebb személygépkocsit beszámí-
tok. Eladók, zárt ARO alkatré-
szek, 2 db 2 szárnyas 120x 150-es, 
1 db 90 x 150-es ablak. Érd.: Balás-

"tya, Galamb u. 13. vagy 78-282-es 
telefonon. 

Bútorozott, első emeleti garzon ki-
adó a ruhagyár közelében. „Márci-
us V 132" jeligére a DM-PRESS 
hirdetőbe, Victor Hugó u. 5. 

Újszegedi építési telek alappal és ti-
hanyi, jelenleg nem beépíthető te-
lek eladó. „Frekventált hely 
V/136" jeligére a DM-PRESS hir-
detőbe (Victor Hugó u. 5.). 

24 m2-es üzlethelyiség kiadó WC-
vel, mosdóval. Sajka u. 14. Érdek-
lődni: 28-689-es telefonon. 

Belkereskedelmi üzletkötőt felve-
szünk textil-konfekció, méteráru 
értékesítéséhez. „Gyakorlattal V 
144" jeligére a DM-PRESS hirdető-
be, Victor Hugó u. 5. 2 szoba gázfűtéses, telefonos ma-

gánház eladó. Érdeklődni: Moszk-
vai krt. 25/B, egész nap. 

Belkereskedelmi üzletkötőt felve-
szünk textil-konfekció, méteráru 
értékesítéséhez. „Gyakorlattal V 
144" jeligére a DM-PRESS hirdető-
be, Victor Hugó u. 5. 2 szoba gázfűtéses, telefonos ma-

gánház eladó. Érdeklődni: Moszk-
vai krt. 25/B, egész nap. 20 fős szalag szervezéséhez — férfi-

öltöny varrásához — szakembere-
ket keresünk. Kisszériás divatáru 
termelés. Jelentkezni: Szegedi Ru-
házati Szövetkezet, Kemes u. 6. 

MUNKAALKALMAK 

20 fős szalag szervezéséhez — férfi-
öltöny varrásához — szakembere-
ket keresünk. Kisszériás divatáru 
termelés. Jelentkezni: Szegedi Ru-
házati Szövetkezet, Kemes u. 6. 

Italmérőt és konyhai kisegítőt fel-
veszek. Jelentkezni: 11-572-es tele-
fonszámon. . 

20 fős szalag szervezéséhez — férfi-
öltöny varrásához — szakembere-
ket keresünk. Kisszériás divatáru 
termelés. Jelentkezni: Szegedi Ru-
házati Szövetkezet, Kemes u. 6. 

Italmérőt és konyhai kisegítőt fel-
veszek. Jelentkezni: 11-572-es tele-
fonszámon. . Portás munkakörbe férfi munka-

erőt felveszünk. Jelentkezni: Szege-
di Ruházati Szövetkezet, Szeged, 
Kemes u. 6. 

Német tanárt keresek intenzív tanu-
láshoz. Érd.: este 27-563-as tele-
fonszámon. 

Portás munkakörbe férfi munka-
erőt felveszünk. Jelentkezni: Szege-
di Ruházati Szövetkezet, Szeged, 
Kemes u. 6. 

Katódvédelemben jártas villanysze-
relót keresünk. Kiemelt kereseti le-
hetőség. „Jólét L 487" jeligére a 
Sajtóházba. 

EGYÉB Katódvédelemben jártas villanysze-
relót keresünk. Kiemelt kereseti le-
hetőség. „Jólét L 487" jeligére a 
Sajtóházba. 

Naplófőkönyv felülvizsgálatát, sze-
mélyi jövedelemadó, ÁFA-bevallá-
sát vállalom. Cím: dr. Barta Lász-
ló, Szeged, Zsitva sor 3/A I. e. 3. 
Telefon: 28-435. 

Bejegyzett könyvszakértő válasz-
tott könyvvizsgálói és főkönyvelői 
feladatot vállal. Az ajánlatokat 
„Elsősorban KFT V73" jeligére 
DM-PRESS hirdetőbe, Victor Hu-
gó u. 5. 

Naplófőkönyv felülvizsgálatát, sze-
mélyi jövedelemadó, ÁFA-bevallá-
sát vállalom. Cím: dr. Barta Lász-
ló, Szeged, Zsitva sor 3/A I. e. 3. 
Telefon: 28-435. 

Bejegyzett könyvszakértő válasz-
tott könyvvizsgálói és főkönyvelői 
feladatot vállal. Az ajánlatokat 
„Elsősorban KFT V73" jeligére 
DM-PRESS hirdetőbe, Victor Hu-
gó u. 5. 

Kőműves kisiparos családlház-épi-
tést, átalakítást, felújítást vállal. 
Érdeklődni: Szeged, Tárogató u. 
39. Telefon: 53-075. 

A TRIÁLTOYS RT felvesz meg-
bízható, szakmásított C kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező gépko-
csivezetőt. Jelentkezés személyesen 
Szegeden, Bakay N. u. 22. sz. alatt. 

Kőműves kisiparos családlház-épi-
tést, átalakítást, felújítást vállal. 
Érdeklődni: Szeged, Tárogató u. 
39. Telefon: 53-075. 

A TRIÁLTOYS RT felvesz meg-
bízható, szakmásított C kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező gépko-
csivezetőt. Jelentkezés személyesen 
Szegeden, Bakay N. u. 22. sz. alatt. 

Telefonügyeletel vállalok egész nap 
az 54-717-es számon. 

A TRIÁLTOYS RT felvesz meg-
bízható, szakmásított C kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező gépko-
csivezetőt. Jelentkezés személyesen 
Szegeden, Bakay N. u. 22. sz. alatt. Rövid határidőre gépelést vállalok, 

vállalatok, GMK-k részére is. Tele-
fon: 51-496. Felvételre keresünk férfi munka-

erőt telepőri munkakörbe. Dégáz, 
PB-gáztöltó üzem, Algyö. Telefon: 
22-088/647-es mellék. 

Rövid határidőre gépelést vállalok, 
vállalatok, GMK-k részére is. Tele-
fon: 51-496. Felvételre keresünk férfi munka-

erőt telepőri munkakörbe. Dégáz, 
PB-gáztöltó üzem, Algyö. Telefon: 
22-088/647-es mellék. 

Pecsenyesütőbe állandó jelleggel 
munkaerót keresek. Papp, Szeged, 
Petőfi S. sgt. 20. Telefon: 11-902. 

Maroslele Községi Tanács pályáza-
tot hirdet megüresedett körzeti fog-
orvosi állás betöltésére. Pályázati 
határidő: a pályázat megjelenésétől 
számított 15 nap. A pályázatot a 
Községi Tanács vb-titkáránál kell 
benyújtani. 

Pecsenyesütőbe állandó jelleggel 
munkaerót keresek. Papp, Szeged, 
Petőfi S. sgt. 20. Telefon: 11-902. 

Maroslele Községi Tanács pályáza-
tot hirdet megüresedett körzeti fog-
orvosi állás betöltésére. Pályázati 
határidő: a pályázat megjelenésétől 
számított 15 nap. A pályázatot a 
Községi Tanács vb-titkáránál kell 
benyújtani. 

Nagykereskedelmi vállalattól bolt-
hálózatba történő áruteritést az or-
szág egész területére vállalok. 
Ponyvás 10 tonnás szerelvénnyel. 
„Nagy gyakorlattal V/93" jeligére 
a DM-PRESS (Victor Hugó u. 5.) 
hirdetőbe. 

Lakatos munkához értó ívlánghe-
gesztő 24 éves fiatalember másodál-
lásban elhelyezkedne. Minden má-
sodik hét szabad. „Szeged V 79" 
jeligére a DM-PRESS hirdetőbe, 
Victor Hugó u. 5. 

Nagykereskedelmi vállalattól bolt-
hálózatba történő áruteritést az or-
szág egész területére vállalok. 
Ponyvás 10 tonnás szerelvénnyel. 
„Nagy gyakorlattal V/93" jeligére 
a DM-PRESS (Victor Hugó u. 5.) 
hirdetőbe. 

Lakatos munkához értó ívlánghe-
gesztő 24 éves fiatalember másodál-
lásban elhelyezkedne. Minden má-
sodik hét szabad. „Szeged V 79" 
jeligére a DM-PRESS hirdetőbe, 
Victor Hugó u. 5. 

Ggpelést vállalok rövid határidő-
vel. „Angolul is V/86" jeligére a 
DM-PRESS hirdetőbe (Victor Hu-
gó u. 5.). 

Lakatos munkához értó ívlánghe-
gesztő 24 éves fiatalember másodál-
lásban elhelyezkedne. Minden má-
sodik hét szabad. „Szeged V 79" 
jeligére a DM-PRESS hirdetőbe, 
Victor Hugó u. 5. 

Amerikai egyetemen szerzett nyelv-
gyakorlattal angol órákat adok. 
Telefon: 55-764. 

Esztergályos szakmában jártas 
TMK lakatost keresünk felvételre. 
Heti egy alkalomra nyugdíjas 
anyagbeszerzőt felveszünk, „B" 
kategóriás jogosítvány szükséges. 
Jelentkezni lehet: Szeged, Huszár 
u. 8., munkaidőben 7—15 óráig. 
Telefon: 11-443. 

Amerikai egyetemen szerzett nyelv-
gyakorlattal angol órákat adok. 
Telefon: 55-764. 

Esztergályos szakmában jártas 
TMK lakatost keresünk felvételre. 
Heti egy alkalomra nyugdíjas 
anyagbeszerzőt felveszünk, „B" 
kategóriás jogosítvány szükséges. 
Jelentkezni lehet: Szeged, Huszár 
u. 8., munkaidőben 7—15 óráig. 
Telefon: 11-443. 

Autóhűtők, fűtőradiátorok gyors, 
szakszerű javítása. Simon István, 
Szöreg, Iskola u. 2/B. Telefon: 
55-819. 

Esztergályos szakmában jártas 
TMK lakatost keresünk felvételre. 
Heti egy alkalomra nyugdíjas 
anyagbeszerzőt felveszünk, „B" 
kategóriás jogosítvány szükséges. 
Jelentkezni lehet: Szeged, Huszár 
u. 8., munkaidőben 7—15 óráig. 
Telefon: 11-443. 

Angol, német felsőfokú nyelvvizs-
gával levelezést, fordítást vállalok 
otthonomban. „Külkereskedelmi 
főiskolai végzettség V/99" jeligére 
a DM-PRESS hirdetőbe (Victor 
Hugó u. 5.). 

Debrecen étterem keres szakképzett 
fejszolgálót, szakácsot és mosoga-
tóasszonyt. Érdeklődni személye-
sen lehet. 

Angol, német felsőfokú nyelvvizs-
gával levelezést, fordítást vállalok 
otthonomban. „Külkereskedelmi 
főiskolai végzettség V/99" jeligére 
a DM-PRESS hirdetőbe (Victor 
Hugó u. 5.). Belvárosi magánvendéglő idegen 

nyelvtudással fiatal, szakképzett 
felszolgálót és állandó munkára 
mosogatót keres. Érd.: 12 órától a 
12-490-es telefonszámon. 

Angol, német felsőfokú nyelvvizs-
gával levelezést, fordítást vállalok 
otthonomban. „Külkereskedelmi 
főiskolai végzettség V/99" jeligére 
a DM-PRESS hirdetőbe (Victor 
Hugó u. 5.). Belvárosi magánvendéglő idegen 

nyelvtudással fiatal, szakképzett 
felszolgálót és állandó munkára 
mosogatót keres. Érd.: 12 órától a 
12-490-es telefonszámon. 

1992-re visszaigazolt Lada Combi 
kiutalásom Csö utca környéki ga-
rázsra cserélem, vagy eladom. 
„Árajánlat V 101" jeligére a 
DM-PRESS hirdetőbe, Victog Hu-
gó u. 5. 

Gépelést vállalok. Telefon: 11-346. 

1992-re visszaigazolt Lada Combi 
kiutalásom Csö utca környéki ga-
rázsra cserélem, vagy eladom. 
„Árajánlat V 101" jeligére a 
DM-PRESS hirdetőbe, Victog Hu-
gó u. 5. 

Jól képzett szobafestó-mázoló 
szakmunkásokat állandó munkára 
felveszek. Alkohol kizárva. Érdek-
lődni az esti órákban. Cím: Szeged-
Tápé, Heller köz 3. Telefon: 
25-595. 

1992-re visszaigazolt Lada Combi 
kiutalásom Csö utca környéki ga-
rázsra cserélem, vagy eladom. 
„Árajánlat V 101" jeligére a 
DM-PRESS hirdetőbe, Victog Hu-
gó u. 5. 

Jól képzett szobafestó-mázoló 
szakmunkásokat állandó munkára 
felveszek. Alkohol kizárva. Érdek-
lődni az esti órákban. Cím: Szeged-
Tápé, Heller köz 3. Telefon: 
25-595. 

HÁZASSÁG 
Jól képzett szobafestó-mázoló 
szakmunkásokat állandó munkára 
felveszek. Alkohol kizárva. Érdek-
lődni az esti órákban. Cím: Szeged-
Tápé, Heller köz 3. Telefon: 
25-595. 

Igen szép arcú, igen jó alakú értel-
miségi lányt keres 30 éves korig egy 
jó megjelenésű mérnök, házasság 
céljából. „Boldogság V/60" jeligé-
re a DM-PRESS hirdetőbe (Szeged, 
Victor Hugó u. 5.) 

Lakásomon gépírást vállalok. 
Érd.: Algyő, Vadvirág u. 39. sz. 
Miklósné. 

Igen szép arcú, igen jó alakú értel-
miségi lányt keres 30 éves korig egy 
jó megjelenésű mérnök, házasság 
céljából. „Boldogság V/60" jeligé-
re a DM-PRESS hirdetőbe (Szeged, 
Victor Hugó u. 5.) 

Külkereskedőt keresünk — nyelv-
vizsgával, nagy gyakorlattal — ka-
pacitáskitöltő vállalatok lebonyolí-
tásához. „Textilruházati közép-
üzem V 143" jeligére a DM-PRESS 
hirdetőbe, Victor Hugó u. 5. 

50 éves rokkantnyugdíjas, de aktí-
van dolgozó elvált férfi házastársat 
keres 45—50 éves korig. „Együtt 
könnyebb V/127" jeligére a DM-
PRESS hirdetőbe (Victor Hugó 
u. 5.). 


