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Magánvállalkozók kamarája 
alakult 

A Kiosz nem szűnik meg, 
csak átalakul, az Ipartestületek 
Országos Szövetségeként mű-
ködik tovább — hangzott el a 
Kisiparos Klubban azon a 
keddi sajtótájékoztatón, ame-
lyet az alapítók — a Kiosz és a 
Kisosz — a Magyar Magánvál-
lalkozók Kamarájának létreho-
zása alkalmából tartottak. A 
kamara az érdekképviseleti 
szervezetek szövetségeként, 
önálló jogi személyként műkö-
dik majd, és ahhoz bárki csatla-
kozhat. 

Az utóbbi időben a magán-
vállalkozók — kisiparosok, 
kiskereskedők, gazdasági tár-
saságok — gyakran nehezmé-
nyezték, hogy gazdasági érde-
keiket az erre hivatott érdek-
képviseleti szervezetek nem 
tudják érvényre juttatni. A 
Kiosz és a Kisosz úgy véli: 
közös fellépésük révén — ka-
marába tömörülve — végre 
mód lesz arra, hogy az új kor-
mányzattal szemben kiharcol-
ják legfontosabbnak ítélt kö-
veteléseiket. Rövidesen cso-
magtervet készítenek, ame-
lyet átnyújtanak az új kor-
mánynak. Ebben az elsó he-
lyen az adó mértékének csök-
kentését, valamint a társada-
lombiztosítási terhek mérsék-
lését követelik. 

A sajtótájékoztató másik té-
mája a magánvállalkozókat tá-
mogató bank alapításának 
helyzetéről szóló tájékoztató 
volt. Mint Kurucz Zsigmond, a 
Kiosz elnöke elmondotta: ma 
egy vállalkozást életben tartani 
talán még nehezebb, mint elin-
dítani. Fóként a hitel felvétele 
okoz gondot, a magas kamatok 
gyakran tönkretesznek már jól 
működő vállalkozásokat is. 
Sajnos ma még a pénzpiacon a 
tókekereslet és nem a tókekí-
nálat a jellemző. így a nagyban-
kok elsősorban a közép- és 
nagyüzemeket részesítik előny-
ben a hitelnyújtásnál, hiszen 
úgy gondolják: a visszafizetés 
fedezete jóval inkább biztosí-
tott, mint egy-egy magánvállal-
kozás esetében. A helyzet meg-
változtatására a Kiosz kisipari 
bank, illetőleg bankhálózat lét-
rehozását tervezi. A népi jel-
legű bank megalapításához 50 
ezer darab 10 ezer forintos 
részvényt bocsátanak ki. A ter-
vek szerint a helyi bankok in-
téznék a vállalkozók egysze-
rűbb banki ügyeit. A bonyolul-
tabb banki szolgáltatásokat — 
mint például a devizális ügyek, 
külföldi hitelek —1 egy-egy erre 
szakosodott leánybank vál-
lalná. Az elképzelések szerint 
az új bank egy-másfél éven be-
lül kezdhetné meg működését. 

Apróhirdetés 

A D Á S V É T E L 

Eladó motorcsónak. 25 LE-s „Vihar'-motorral. 
Érdeklődni Bakonyi u. 18., 16 órától. 

Bontásból tégla, hódfarkú cserép, akácoszlop, 
parketta, mozaiklap. nyílászárók, faanyag, vas-
korlát eladó. Debreceni u. 18/C. 

Bontásból cserép, légla. deszka, faanyag, 
parketta, betonlépcső, redőnyös ablakok, ajtók, 
hódfarkú cserép eladó. Érd.: Debreceni u. 
18/C. 

Bontott anyagok eladók. Kis- és nagyméretű 
tégla m'-es tégla, cserép, dudacserép, külön-
bőzé méretű faanyagok, l-gerenda. ajtók, abla-
kok Érdeklődni: mindennap 7—16 óráig Sze-
ged. Bárka u. 5. 

Kéttűágyaa Neumann kötőgép eladó. Érd.: 
Szeged. Vedres u. 20/A, III. 7. 

250-es hűtőláda és uj gáztűzhely palackkal is 
eladó. Rózsa F. sgt. 85. 

Eladó 5 ezer db pilienégla. 100 db akácoszlop. 
5q-s utánfutó, új Babetla-blokk. új rendszámos 
Simson, új Husvárna láncfűrész, új benzinmo-
toros vízszivattyú. Érd.: Szóreg. Makarenko u. 
6 
Betonkeverő eladó Érdeklődni: péntek dél-
után 15 órától, szombat, vasárnap egész nap. 
Szeged, Délceg u. 41/B 

Kifogástalan sarokulő-garmtúra újszerű álla-
potban eladó. Vásárolnék vitrint. Neobarokk 
előnyben. Teleion: 13-825. 

Munkácsy típusú, színes televízió áron alul 
eladó. Érdeklődni lehet: Károlyi utca 4., III. em. 
1.. egész nap. 

Eladó gáztűzhely palackkal, valamint komplett 
Trabant-motor váltóvat. Tóth László. Szeged-
Szigony u. 28 (Hatlyastelep) 

Gépkocsiba helyezhető gyermekülés. .Mali-
color SL" diavetítő. Lada 1300 S gépkocsihoz 
kocka alakú, eredeti baloldali lámpa.eladó. 
Érd . mindennap 19—20 óra között, az 54-380-
as telefonon. 

Gyermekágy (kombi) 5500 Ft-ért eladó Tele-
fon 20-943. 

Céltávcső. MOM. 6x42 eladó. Sándorialva. 
Ady E. ut27. 

Kéttűs varrógép és Interclock eladó. Érdek-
lődni: a 28-060-as teleionon, este. 

Eladó 1 db 2-es. 4 lépcsős szivattyú. 1 db 4000 
l-es tartály. Skoda MB 1000-es, bontásra. Ér-
deklődni: Varga Attila, Kistelek. Orgona u. 8. 

Villanyoszlop és Pannónia-blokk eladó. .Szik-
sós 183010" jeligére a Hirdetőbe. 

Kuvasz szuka, kétéves, törzskönyvezett, ki-
váló szülőktől eladó. Érdeklődni: Algyó. Géza u 
30 

Fejés káposzta-, kelkáposzta-, karfrolpalánta 
(holland lajták) eladó. Tóth András, Balástya, 
Alkotmány u. 21. vagy Tanya 208. Tel. 78-347. 

Humuszglllszta szerződéssel, készpénzért ol-
csón eladó. OTP-lehetóség. Érdeklődni: Szé-
kesfehérvár. Kelemen B. u. 4/2. 

Eladó egy gyári 3000 gépi előtolásé eszterga-
gép. Cím Pusztaszer. Lenin u. 16. Telefon: 64-
302 

ÚJ skandináv stílusú ülőgarnitúra (2 db fotelágy, 
kétszemélyes ágy). 28-as. ötsebességes ver-
seny tandemkerékpár. 2 db kagylóüléshéj, Tra-
bant bukócső. 6 db széles felni Trabantra 
eladó. Szalai. Szeged. Budapesti krt. 29/A, tszt. 
1. Este 7 óra után. 

Bontott cserép, tégla, nyílászárók stb eladó. 
Érdeklődni telefonon: 17-647,17 órától. 

Két db nyugati bukósisak eladó. Érd.: a 29-103-
as telefonon. 

Jó állapotban lévő. Biémme iker- sportbabako-
csi és egy szögletes hálós járóka eladó. Érd.: a 
82-378-as telefonon. 17 órától. 
Két db kétszárnyas vasajtó és három db panel 
szobaajtó (kerettel) eladó. Kátai u. 18. Mészá-
ros. Teleion 19-021 

Szsrszámoenák is jó pavilon és 450 cm-es 
műanyag csónak. 4 LE-s Crescent-motorral 
eladó Olajos u. 12/B. fszt. 4. 

J Á R M Ú 

Láda 1200-as kombi újszerű állapotban eladó. 
Teletor 19-143, este 

Eladó Audi 100 CD típusú szgk. igényesnek 
Érdeklődni a 29-323-as telefonon, esti órák-
ban 

1992-áa Skoda-kiutalás eladó. Érdeklődni. 
Szeged-Baktó. Alkotmány u 80. 

Ford Escort 1.3 GLX eladó. Sándorfalva. Rigó 
u 30.17 óra után. Irányár: 300 ezer Ft. 

Trabant Lim. Spac. eladó. Nyereményes utal-
vánnyal. színválasztással rövidesen leszállít-
ható. Szatymaz. Ady E. u. 18. 
Eladó Suzuki Svisl 1.3 GLX típusú szgk . me-
tálkék, kitűnő állapotban. Érd. az 55/11-370-es 
telefonon. 18 óra után. 

Votkawapan bogár, felújított motorral, új fes-
téssel, friss műszakival sürgősen eladó. Tele-
Ion: 27-512. 

Opel Kadett f .4 LS. garanciális eladó Telefon 
23-892. 18 órától. 
Dízel Volga eladó, vagy csere érdekel Újszerű 
mim Romét, javításra való mini Romét. 250-es 
BMW szétszedve eladó Dobogóu. 18/B. 

Veterán Denuvta motorkerékpár eladó. Érdek-
lődni: Batthyány u. 3., magas fszt. 6. 

Háromévse Wartburg személygépkocsi eladó. 
Érdeklődni: Árva u. 24. 

Egyévea Lada kombi eladó. Érdeklődni: Újsze-
ged. Verseny u. 18., 16 órától. 

Keresek megvételre jó állapotban lévő FIAT 
127-128 típusú személygépkocsit és 10 sebes-
séges női versenykerékpart .10 sebességes 
3321" jeligére a Sajtóházba. 

PX-es. 1500-as Lada felújításra szoruló álla-
potban eladó. Érdeklődni: Szóregi u. 27. 
14-18 óráig. 

Egyévea, piros. 2107-es Ladámat elcserélném 
.0" km-es ötajtós Szamarára. Ajánlatot: a 
62/19-937-es teleionon, 17 órától. 

1991-re visszaigazolt 2107-es Lada eladó. 
.21662. 5838" jeligére, Victor Hugó u. 5. Hirde-
tőbe 

A L B É R L E T 

Kétszobás lakás kiadó. Bútorozatlan, össz-
komfortos. Hóbiárt basa utcában. Érdeklődni: a 
28-129-es telefonon. 

L A K Á S 

Eladó igényesen kialakított. 2 + 2-es. beépített 
előtérrel, tefetonos. szóveíkezeti lakás a Buda-
pesti krt. 32/A, VI. 18. alatt. Érdeklődni: a 15-
702-es telefonon. 18-20 óra között. 

100 m'-es, III. emeleti, tetőtér-beépítéses, két 
fürdőszobás, társasházi lakás, garázzsal eladó 
vagy belvárosi, kétszobás, telefonos, tanácsi 
lakásra cserélendő, értékkülönbözettel. .Bécsi 
kőrútnál 1692" jeligere a Sajtóházba. 

K ötszintes. telefonos társasiakás eladó Al-
gyó. Bartók u 34. 

Garzon és 1.5 szobás lakásokat keresek vé-
telre. cserére. Dr Sándor Zsuzsanna Anikó, 
Bimbó u. 1/A. Tel.: 10-309: de. B-11.du 3 - 6 
óráig. 

Ötszobás társasházi lakás eladó. Telefon 24-
217. 

Egy Budapest. XI. ker. Hadak útján (jó közleke-
désú helyen) lévő. VII. emeleti, 33 m'-es, egy-
szoba összkomfortos, telefonos tanácsi lakást 
és egy szegedi, a Sellő-ház első emeletén lévő, 
42 m'-es. egyszoba, -hálófülkés, összkomfor-
tos. teleionos tanácsi lakást cserélnénk Sze-
ged. szigorúan belvárosi. 2,5—3 szobás, össz-
komfortos vagy gázkomtortos, telefonos la-
kásra, elsó emeletig, értékegyeztetéssel Érd.: 
a 22-468-as telefonon. 

Moszkvai körúton 100 m'-es. első emeleti 
lakás eladó. Érdeklődni telefonon: 25-721. 

35 m'-es, erkélyes, garzon lakás eladó 750 
ezer Ft-ért. Érdeklődni: Római krt. 17-19/B, 
tV/83. 17—19 óráig. 

Budapest, XI. ker. Hadak útján (jó kózlekedésú 
helyenj lévó, VII. emeleti, 33 m'-es, egyszobás, 
összkomfortos, telefonos tanácsi lakásomat el-
cserélném 1 — 1,5 szobás, szegedi hasonlóra, 
értékegyeztetéssel. Érd.: a 22-468-as telefo-
non. 

Belvárosi, egyszobás házrészem elcserélném 
kétszobás lakásra. „Téglablokkos előnyben 
3224" jeligére a Sajtóházba. 

1,5 szobás. 47 m'-es, összkomfortos, erké-
lyes. III. emeleti lakás az Északi városrészben 
eladó. Érdeklődni teleionon: 454)82, 16 óra 
után vagy szerda, péntek 17—20 óráig. 

Egy + két félszobás, magántulajdonú lakáso-
mat téglaépítésü, tanácsi lakásra cserélném. 
Tel.: 12-444. a reggeli órákban. 

Újszegeden, Vedres u. 12.. IX. 51. szám alatt 
f + két félszobás lakás készpénzért eladó. Ér-
deklődni: ugyanitt, hétvégén. Pelle Istvánnál. 

Eladó 2.5 szoba + hall. 63 m'-es. tehermentes 
lakás garázzsal vagy anélkül. Megtekinthető: 
17 óra után, szombaton egész nap. Ipoly sor 
2/A, I/4 

1 + 2-es. tehermentes lakás garázzsal eladó. 
Érdeklődni: a 27-069-es teleionszámon, min-
dennap. 19 óra után. 

Ú| típusú. 1 + 2-es. összkomfortos, étkezős, 
tanácsi lakást cserélnénk bélvárosi, hasonló 
nagyságú, megvásárolható tanácsira. .Felújí-
tást igénylő is érdekel 1912' jeligére a Sajtó-
házba. 

Eladó azonnali beköltözéssel hatlakásos. Szi-
várvány utcai társasházban 3 szobás, la-
kás + garzon + garázs, tehermentesen. Érdek-
lődni: 18—20 óra kőzött, a 21 -576-ostelefonon. 

Felújított, 47 m'-es öröklakás 550 ezer 
kp+ 220 ezer OTP-ért eladö. Kereszttöltés u. 
23/B. X/29. Falábú. Érd.: 18 6ra után. 

Eladó, vagy elcserélném tehermentes, szövet-
kezeti lakásom kertes házra. Cím: Pille u. 16. 
IV. 11 

Lenin krt-i. II emeleti. 80 m'-es. kétszobás, 
gázlútéses. teleionos lakásunkat háromszo-
básra cserélnénk „Belváros 5792" jeligére. Vic-
tor Hugó u. 5. Hirdetőbe. 

Elcserélném belvárosi. II. emeleti, kétszobás 
(77 m'-es), teljesen felújított, komfortos tanácsi 
lakásomat hasonló nagyobbra; értékkülönbö-
zetet fizetek. Ajánlatokat .Csendes környék 
3323" jeligére a Sajtóházba. 

Eladó kétszobás, telefonos panel lakás; egy 
mórahalmi fürdőszobás, gazdálkodásra alkal-
mas tanyai ingatlancsere is érdekel, telepi in-
gatlanra Érdeklődni telefonon: 61-817. délután 
5—7 óráig. 

Eladó a Kukorica utcában kétszobás, össz-
komfortos lakás. Irányár: 1 millió Ft. Érdeklődni: 
62/21-603. 

Kétszobás, hallos. OTP-s lakás eladó. Gáz u. 
6/A, IV. 13. 

Egyszobás, komfortos, belvárosi. II. emeleti 
lakást elcserélnénk I. emeleti hasonlóra, némi 
ráfizetéssel „Tavasz 5837" jeligére. Victor 
Hugou 5. Hirdetőbe. 

Eladó 55 m'-es. első emeleti, zöldövezeti, 
téglablokkos, gázfűtéses öröklakás, tehermen-
tesen. Teleion: 20-301, este. 

I N G A T L A N 

Klskundorozsmán építési telek eladó. Érdek-
lődni teleionon: 61-498 

Felújított parasztház eladó Kiszombor. Tisza 
u. 31. Érd.: mindennap, du. 16órától. 

Ingatlan- és bérlemény közvetítés: lakások, 
házak, tanyák, zártkertek, üzlethelyiségek 
adásvételének, cseréjének, bérletének hir-
detési ügyeletel Hirdetésfelvétel, adat-, 
(cfm-)szolgéltatás csak személyesen! „Hf-
rös" Közvetítő Iroda, Nemes takács utca 
39/B. Telefon: 21-699. Nyltvs: hétköznspo-
kon 9 - 1 3 , 1 5 - 1 9 óráig. 

Sárgán a Nagykőrösi út 328. sz. üdülő eladó. 
Érdeklődni: Moszkvai krt. 9. 

Zákányszéken a 807. sz tanya eladó Gazdák 
kodás, lakás. Telefon: 11-525. 

Megánházrász leválasztva eladó TTa Tündér 
u 19., 18 órától. 
Kisteleken a Molnár J u 75. sz alatti, új 
tetőtér-beépítéses magánház melléképületek-
kel sürgősen eladó. Érdeklődni: a helyszínen, 
du. 5 óra után vagy napközben a 64-399-es 
teleionon. 

Újszegeden kétszobás, központi fűtéses, 150 
n-öl telekre épült magánház eladó. Diófa u 8/A. 
Telefon : 55-251. 

Ház eladó Üllésen a Makarenko u. 14. sz. alatt. 
Érdeklődni: Üllés. Mező Imre u. 8. vagy telefo-
non: 82-171; 56-997. 

Belvárosi, kétszobás, felújított, telefonos ma-
gánházrész eladó. Tel.: 19-227. 

Nyoícvanszézslékos készültségi fokú. tetőtér-
beépítésű, négyszobás, padlófűtéses. nagy-
méretű családi ház eladó Dorozsmán. Érdek-
lődni: Kiskundorozsma, Barátság u. 13.. I. em. 
s 
Nagy magánház, nagy telekkel Szegeden el-
adó. „Úttöró 176975" jeligére a Hirdetőbe. 

Ház eladó, háromszobás. Érdeklődni: a hely-
színen. Dorozsma. Október 6. u. 29. 17—19 
óráig. 

Eladó kertes házhely, olcsón .Sürgős 3349" 
jeligére a Sajtóházba 
Mórahalmon, a papnkafeldolgozótól öt percre, 
1000 m' termőhomok eladó Érdeklődni: a 11-
176-os telefonon, az esti órákban. 

1280 m'-es zártkert eladó Érdeklődni: Tápé, 
Honfoglalás út 82 
Gyálán a 8-as utcában. 1118 IKSZ. saját tulaj-
donú zártkert eladó. Építési engedély, víz. vil-
lany van. Érdeklődni: a helyszínen, 26 — 29-én. 

Tanya eladó. Viz, villany van. Szatymaz, III. 
ker 228. Érdeklődni: Tóth László. Szeged. 
Hattyastelep. Szigony u. 28. 

Tanya eladó Balástya-Ószeszéken, a tóhoz 
közel. Érd.: hétvégeken az Oszeszéki vasüti 
megállónál. 

Szlksóatón a Mandula u 29 sz zárt Üdülőte-
lek eladó. Érd : Csap u. 38 

Családi ház. kétszobás, parkettás, fürdőszo-
bás. központi fútéesel: istállók, ólak nagy szirt-
nél. 400 négyszögöl kerttel — haláleset miatt — 
eladó. Kóvegy. Csillag u. 4. Dinnyésné. 

Három éve épült, ötszobás lakás eladó; két 
család részére is megfelelő Szeged. Vadliba u 
29. 

Baktói zártkert eladó. 1233 m'. kúttal ellátott, 
gyümölcsös sürgősen eladó. Irányár: 150 ezer 
Ft. Érdeklődni: Szeged. Tarján. Hajlatu. 2.516. 
ép/B.IV. 14 

Fél ház eladó. Kiskundorozsma. Málna u. 18. 

Ópuaztaszeren tanya, három épülettel, fürdő-
szobával eladó; 350 ezer Ft. 1000 n-öl. Érd.: 
Szeged. Török u. 7,, tszt. 8. 5 - 7 óráig 

600 n-öl (öld megszántva kiadó, szénát adok 
trágyáért. Érdeklődni: az 51-597-es telefonon. 
este. 

H Á Z A S S Á G 

Magány ellen: levéltárs. Szolnok. PL: 138. 
5001. Csongrád megyei nyilvántartással. 

49 éves, 175 cm magas, barna térti megismer-
kedne csinos, nem molett hölggyel 45 éves 
korig. Ha tetszünk egymásnak, a házasság 
sem kizárt. Anyagi gondjaim nincsenek. „Sze-
retem a virágokat 3353" leiigére a Sajtóházba. 

38 éves, elvált fiatalember barátot vagy társat 
keres, kölcsönös szimpátia esetén házasság 
céljából. Lakás van. fizikai dolgozók előnyben. 
„Várok rád f 882" jeligére a Sajtóházba. 

E G Y É B 

Építkezők, figyelem! Ablakokhoz mész kö-
nyöklő, teraszokhoz vizoroslap. kerítésekhez, 
lábazatokhoz, boltívhez pattintott mészkő és 
márvány (többféle színben) kapható. Dulai Jó-
zsef. Kiskőrös, Ifjúság u. 16. Telefon 11-029 

Slank klipsz. termál reumakrém és egyéb ter-
mál gyógykészitmények, plusz vitamincsalád 
kapható az Otthon-Lux üzletben Dózsa Gy. u. 
4. Nyitva: 9—18 óráig; szombat: 9—13 óráig. 

Gáz-, fűtés-, vízszerelés! Gyors, pontos mun-
ka. Társasházak, magánházak szerelését kö-
zületek részére is vállalja a Hydro Szerviz 
Gmk. Ósz u. 11. szám. Ugyanitt felveszünk 
viz-, gáz-, fűtésszerelőket. Teleion: 14-497. 

Franciából, oroszból nyelvvizsga-előkészítést, 
korrepetálást vállal nyelvtanár. Tel.: 21-611. 
Hernády Zsófia. 

Kétszobás, komfortos nyaraló Parttürdón. va-
lutáért is kiadó, meghatározott időre lefoglalha-
tó. Teleton: 53-006. 

Anyák napi és ballagási megrendelését máris 
leadhatja a „Liza" virágüzletben. Oskola u. 
12/A. 

Cukrász szakmunkást felveszek „Belváros 
3335" jeligére a Sajtóházba. 
Költöztetést Áruszállítást Csak egy telefon 
22-444 Szolid árak. precíz munka, garanciá-
val. 

Szőnyeg-, bútor-, kárpittisztítás. Telefon 27-
918 

Garázs kiadó októberig. „Marx tér 5832" jeligé-
re. Victor Hugó u. 5. Hirdetőbe. 

Toshiba fénymásológépek széles választékát 
kínáljuk, már 49 ezer 950 Ft-tól. Érd.: 28-593. 

Belvárosban 15-20 m'-es helyiséget bérel-
nék „Büfé 1793" jeligére a Sajtóházba. 

Falszigetelés garanciával; Szeged-Tápé. 
Kapu köz 3. 

Jó kereseti lehetőséggel fiatal villanyszerelőket 
felveszek. Érdeklődni: az 55-967-es telefonon, 
17 óra után. 

Reklám és propaganda szakiskolával, mana-
ger-asszisztensi végzettséggel — tárgyalóké-
pes. agilis, középkorú hölgy állást keres. 
„Kezdő 3216" jeligére a Sajtóházba 

100 m'-es helyiség fürdőszobával kiadó. Ipari 
áram van Teleion: 20-105.18 óra után. 

Valamennyi számitógépes leporellót raktárról 
szállítunk, vegykezelt önátírós és indigós kivi-
leiben. Számitógépes leporelló, pénzforgalmi 
leporelló, szabvány számlaleporelló. Kedvező 
árak — azonnali szállítás. Egyedi igények sze-
rinti rendeléseket is felveszünk. Szerződés 
esetén azonnali szállítás. Rádi-testvérek Gmk. 
Budapest. Menyecske u. 15. 1112. Teleton: 
165-3811. Kérje árjegyzékünket! 

Import tisztított, jó minőségű ruházati vásár 
április 26-27-én, 9 - 1 8 óráig a Megyei Ta-
nács Oktatási és Továbbképzési Intézet — 
Szeged. Kózép fasor t/3. — alatt. „Qualitás" 
ruházati üzletág. 

Garázst bérelnék a Hunyadi J. sgt. kórnyékén 
hosszú időre. „Sürgős 1909" jeligére a Sajtó-
házba, vagy a 10-135-ös telefonon, a délutáni 
órákban. 

Attila u 14. Teleion: 26-475. Közvetítő iroda 
Mindent közvetítünk. Hirdetését telefonon is 
feladhatja. Videokazetta-kölcsönző. 300 kazet-
tával. 

Belső asztalosmunkákat vállalok. Simándi Ta-
más. Szeged. Gál u. 8. Telefon: 73-414. 

KII. keres ónálló ügyintézést is vállaló, fiatal 
titkárnőt. „Számítógép ismerete előnyben 
1883" jeligére a Sajtóházba. 

Kereskedelmi végzettségű gazdasági ügyin-
tézőt keresünk. Jelentkezni lehet: önéletrajz-
zal. Szeged. Pf 639 6701 

Gyümölcsös (50 la) és szóló műveléséhez 
felest keresünk. „Megbízható 1888" jeligére a 
Sajtóházba. 

Asztaloa délutáni elfoglaltságot keres Érdek-
lődni teleionon: 14-111. 

Főállásban takarítókat felveszek. „Megbízha-
tó. ügyes 5831" jeligére, Victor Hugó u. 5. 
Hirdetőbe. 

Agilis, széles üzleti kapcsolattal rendelkező 
üzletszerzőket keresünk Kedvező kereseti te-
hetőség. Előnyös munkaleltételek. Minden 
korosztály jelentkezését várjuk. Teleion: 185-
3811. 

Garázs kiadó társasházban, azonnal. Érd.: a 
28-910-es teleionon 

Kőműves kisiparosnál vagy magánszemélynél 
kőművesmunkát vállalok. „Kőműves 5844" jel-
igére. Victor Hugó u. 5. Hirdetőbe. 

Fiatal nő, egy gyermekkel, nénivel vagy bácsi-
val eltartási szerződést kötne házért vagy laká-
sért. „Ottlakással 5840" jeligére, Victor Hugó u. 
5. Hirdetőbe 

Kétszintes, garázsos, telefonos, lehetőleg 
magánházat bérelnék hosszabb időre. 

..Újszeged előnyben 5841" jeligére. 
Victor Hugó u 5. Hirdetőbe. 

14—20 éves fiataloknak 

ANGOL ÉS NÉMET 
NYELVI TÁBORT 
szervezünk Csopakon, 
augusztus 4— 14-éig. 
A nyelvi program, szállás, 
3 étkezés, szabadidőprogra-
mok együttes díja: 8300 Ft. 
Bővebb információt kérhet az 
56-044-es telefonon, vagy levél-
ben az alábbi címen: 6723 Sze-
ged, Lomnici u. 43. II. em. 8. 

SZABADIDŐ GMK. 

Közlemények 
Or. Szemerédi István általános áa 

pszichiáter szakorvos, akupunktúráid 
orvos magánrendelését megkezdte. 
Szeged, Korda u. 16. Rendeláal Idd: 
héttő, szerda, pintek, 1 7 - 1 8 drálg. Te-
lefon: 21-493. 

Or. Kohán Jdzaef bőrgyógyász-koz-
metológus május 2-átdl hétfőn és pénte-
ken 1 4 - 1 6 , szerdán ás csütörtökön 
1 6 - t 8 örálg s Forrás Üdülőben (Gyap-
jas P. u.), kedden 1 7 - 1 9 óráig a Szabad 
saj t i u. 13. alatt rendel. 

ál 
f 
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Tisztelettel 
meghívjuk 
Önt 

Munkatársakat keres 
A munkakörökről bővebb felvilágosítást nyújt hétfőtől 

péntekig, reggel 8-tól délután 16-ig, a Csongrád Megyei 
Munkaügyi Szolgáltató Iroda, Szeged, Bajcsy-Zs. u. 4. Telefon: 
12-855/205. 
FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL 
Energetikus 
Szegedi Magas- és Mélyépítő V. 
Okleveles vegyész 
Medikémia 

KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL 
VAGY SZAKKÉPZETTSÉGGEL 
Anyagkönyvelő 
Szegedi Gyulagyár 
Autószerelő 
Városgazdálkodási Vállalat 
Asztalos 
Szegedi Hangszergyár 
Clpőfelsörész-kéezitő 
Mary Cipőgyár 
Dísznövénytermesztő 
Szegedi Városgazdálkodási V. 
Gépkocsivezető (E, F) 
Délalföldi Pincegazdaság 
Hálózati villanyszerelő 
Városgazdálkodási Vállalat 
Hidegburkoló 
Városgazdálkodási Vállalat 
Kárpitos 
Városgazdálkodási Vállalat 
Mélyépítőöcs 
Szegedi Magas- és Mélyépítő V. 
Minőségi ellenőr 
Cs M -i Gatnnaforgalmi és Malomipari V. 
Műköves 
Városgazdálkodási Vállalat 
Pénzügyi előadó 
Szegedi Vízmüvek és Fürdők V. 
Raocheízsékkőtögép-kezeió 
Sz.-i Kender- és Múanyagfektoigozó V 

Recepciós 
Szegedi Vízmüvek és Fürdők V. 
Szerkezeti lakatos 
Sz.-i Kender- és Műanyagfeldolgozó V 
Szobafestő 
Városgazdálkodási Vállalat 
Vegyészlaboráns 
Medikémia 
Villanyszerelő 
Csomiép Leányvállalat 
Sz.-i Kender- és Müanyagfeldolgozó V 
Villanymotor-tekercselő 
Szegedi Kender- és Műanyagfeldolgozó V 

SZAKKÉPZETTSÉG NÉLKÜL 
Betanított munka 
Szegedi Hangszergyár 
Betanított falpari gépmunkés 
NIVÓ Faipari Szövetkezet 
Ebédkiosztó 
Szegedi Vízmüvek és Fürdók V. 
Fonalrakodó 
Budaprint SECOTEX Textilfestő Rt. 
Jegyvizsgáló 
MA V Körzeti Üzemfőnökség 
Közlszerelő 
NIVÓ Faipari Szövetkezet 
Kocsirendező 
MÁV Körzeti Üzemfőnökség 
Palackozómunkást nő) 
Délalföldi Pincegazdaság 
Segédmunka 
Szegedi Konzervgyár 
Szegedi Magas- és Mélyépítő V. 

a Professziónál bajai kiállítására, 
ahol bemutatjuk a szingapúri GES cég által fejlesztett 

DA TAMINI számítógépcsaládot 
és az osztrák KARASMANN cég által forgalmazott 

OLIVETTI irodagépcsaládot. 
Felkészülten várjuk Kaposvár, Pécs, Baja, Szeged körzetének 
felhasználóit. 

* bemutató * konzultáció * árusítás * 

Ha a helyszínen gépet vásárol, ajándékba kap egy 
MENEDZSERKALKULÁ TORT. 

A kiállítás ideje: 

1990. május 3-6-áig, de. 9-től 17 óráig. 

Helye: 
József Attila Művelődési Központ, Baja, Vörösmarty u. 5. sz. 


