
1990. május 11. 

71 m2-es, 1 + 3 szobás, étkezős, er-
kélyes, tehermentes lakás készpén-
zért eladó. Érdeklődni: munkana-
pokon délutánonként 5—7 óráig 
Szeged, Kukorica utca 8. II. 9. 

Aprócskák 
ADÁSVÉTEL 

Egyoszlopos, hidraulikus, vagy 
kétoszlopos csápos gépkocsiemelőt 
keresek megvételre. Telefon: 
62/42-348, egész nap. 

Új, 4—5 személyes alumínium csó-
naktest tartalékokkal eladó. Érd.: 
de. és este a 26-504-es telefonon. 

Eladó új Vibronet szemfelszedő-
gép. Érdeklődni: 18 óra után. Tele-
fon: 22-073. 

Diesel Pörkins motor üzemképes 
eladó. Szatymaz, Ady E. u. 36/A, 
Lippai. 

50 m2 fűszerpaprika palánta eladó. 
Paprika u. 3. 

Napraforgó nagy tételben eladó. 
Zsombó, Petőfi u. 5. 

Nagyvirágú Krizanténpalánta 
azonnali és későbbi ültetésre eladó. 
Domaszék, Tanya 397. Telefonos 
úton balról első tanya. 

Meggyszínű plüss ülőgarnitúra el-
adó. Érdeklődni: Etelka sor 18., 
Herczegék. 

Moszkvics 1500-ashoz bal első sár-
védőt keresek. Pille u. 26. III. 11., 
17 óra után. 

COMMODORE 128 floppy meg-
hajtóval, szakirodalommal, prog-
ramokkal eladó. Babettát beszámí-
tok. Érdeklődni: délután Tápé, Bu-
dai N. A. u. 106. Telefon: 18-589. 

Görögdinnye és sárgadinnye palán-
ták olcsón eladók. Nagy Miklósné, 
Kistelek, Rákóczi u. 39. Telefon: 
64-063. 

RK 185 fűkasza újszerű állapotban 
eladó. Zákányszék, József A. u. 
33/B. 

442-es kisbálázó jó állapotban és bá-
lás búzaszalma eladó. Érd.: Újvári 
Ferenc, Szatymaz, I. körzet 131. 

Dinnyepalánta kapható Ópuszta-
szer, Csikójárás, Szürke Gulya 
mellett. Bíró. 

32 x 12 m-es, kéthajós, vasvázas fó-
liaház eladó. Makai út 64. 

Eladó 920 db „Mátra" gázbeton, 
C—40-es gázkazán, 3920 db mázas 
cserép. Hajdú u. 34., este. 

Használt és stílbútorok vétele és el-
adása, OTP-hitelre is. Londoni krt. 
20. 

Egy kisebb kombinált szobabútor 
és egy kétszemélyes rekamié, ágy-
neműtartós eladó. Telefon: 30-656. 
10-től, délután 5 óráig. 

MF-70 fűkasza utánfutóval eladó. 
Pusztaszer, Ságvari u. 12. Telefon: 
75-103. 

Sllver cross babakocsi és 2 x 2 0 
W-os erősítő eladó. Érdeklődni: 
54-980, este. 

J Á R M Ű 

Reaault 2l-es fehér, 2,5 éves, injek-
toros, 5 sebességes, katalizátoros, 
eladó. Érdeklődni: 15-259-en az es-
ti órákban. 

ZV-s Trabant friss műszakival és 
UE-s 1200-as Zsiguli eladó. Érdek-
lődni este 7 óra után a 23-253-as te-
lefonon. 

Hosszúplatós IFA friss műszakival 
és 2 éves Dácia eladó. Balástya, 
Forráskút! út 1. 

60 LE Yamaha Fantom csónaktest-
tel és utánfutóval komplett sürgő-
sen eladó. Érdeklődni: esti órákban 
vagy hétvégén, Csongrád, Jókai u. 
17. Telefon: 63-31-607. 

Új platós ARO áron alul sürgősen 
eladó. Telefon: 81-025. 

Wartburg Standari kiutalás átvétel 
előtt eladó. Balástya, Tolbuhin u. 
24. Telefon: 62/78-340, este. 

lüfogástalan állapotban másfél 
éves Wartburg eladó. Érdeklődni* 
Május 1. u. 82. sz. 

Peugeot 309 injektoros, 1600-as, 
104 LE-s, első kézből eladó. Kisebb 
kocsit, valamint antik bútort, neves 
magyar festők műveit, üveg, porce-
lán, bronz műtárgyakat beszámí-
tok. Telefon: 62/17-418. 

Teljesen felújított állapotban lévő 
IFA fix + E5/2 pótkocsi eladó, ér-
vényes műszakival. Ugyanitt IFA 
légterelő eladó. Érdeklődni: a 
30-512-es telefonon, egész nap. 

1992-es Skoda visszaigazolás eladó. 
Telefon: 10-117. 

TP-s, 1200-as Lada 46000 km-rel 
eladó. Telefon: 17-297, bármikor. 

5 éves, nyitott Zsuk eladó. Dorozs-
ma, Dimitrov u. 38. 

GM-es Lada kombi és CT-5-3 NDK 
konyhás, sátras utánfutó eladó. 
Szeged, Szél u. 42. Tel.: 21-421. 

Lada 1300-as eladó, egyéves. Ér-
deklődni: 13-152-es telefonon. 

SZK-5-ös gabonakombájn eladó. 
Mórahalom, Kossuth park 8. 

Kifogástalan, 3,5 éves FIAT Uno 
1500, ötajtós, injektoros beszerzési 
áron, vagy cserével eladó. Ybl M. 
u. 8. 

4 éves FIAT Regata eladó. Érdek-
lődni az esti órákban. Telefon: 
15-398. 

VF-es, 1200-as Zsiguli friss műsza-
kival sürgősen eladó. Érd.: Szilléri 
sgt. 47/A X. 27. 

3 éves, DH-s rendszámú, fehér 
Wartburg eladó. Érdeklődni: a 
62/30-344-es telefonon, az esti 
órákban. 

Wartburg motor kevés kilométerrel 
eladó. Érdeklődni: a 20-880-as tele-
fonon. 

Most vizsgázott Skoda S 100 eladó. 
Telefon: 26-967, este 6 óra után. 

Opel Omega 1,8-as, katalizátoros 
48 ezer km-rel eladó. Irányár: 920 
ezer Ft. Telefon: 75-265. 

Karambolos Skoda 100-as motor 
nélkül eladó. Kübekháza, Árpád u. 
243. 

Új Dacia TLX ötsebességes áron 
alul eladó. Balástya, Gajgonya 1. 

2107-es Lada eladó. Dobó, Április 
4. útja 42. 11/8. Telefon: 29-656. 

1 éves Kadett 1,3 i (4 ajtós) eladó. 
Telefon: 24-517. 6— 8-ig ill., 20óra 
után. 

6 éves ezüstmetál BMW 323 i igé-
nyesnek eladó. Telefon: 24-517. 
6—8 óráig ill., 20 óra után. 

Friss műszakival 6 éves 320 i 6 hen-
geres BMW extrákkal eladó. Tele-
fon: 26-729. 

ÁLLATOK 

Biogiliszta technológiával jutányos 
áron, 10 fillér/db eladó. Telefon: 
17-647. 

ALBÉRLET 

Június—július—augusztus hónap-
ra Újszegeden, a fürdő közelében 
lakást bérelnék. Telefon: 53-745. 

Albérletbe kiadó IV. emeleti gar-
zonlakás. Érdeklődni: 61-540-es te-
lefonon, 16—18 óráig. 

L A K Á S 

1 + 2-es, III. emeleti, telefonos la-
kásom elcserélném magánházra. 
Értékegyeztetéssel, vagy eladnám. 
Érdeklődni: 51-755-ös telefonon. 

Belvárosban 2 szobás, gázkomfor-
tos lakás, reális áron eladó. Érdek-
lődni: 19 órától. Szeged, Alföldi 
u. 2. (alsó csengő). 

1 + 2-es OTP-lakás, garázs sürgő-
sen eladó. Retek u. 12/A, Balogh. 

Belvárosi 35 m2-es tanácsi garzon 
lakásomat elcserélném hasonló szö-
vetkezetire. Telefon: 29-349. 

Rókus, Siha-közben földszinti, 50 
m2-es, erkélyes lakásom tehermen-
tesen eladó. Ára: 1 100000 Ft. 
Érdeklődni: este, telefonon: 
62-23-785. 

Kisteleki nagyméretű lakás eladó 
vagy szegedi kisebbre, vagy nagy 
tanácsira cserélhető. Érdeklődni: 
10-972-es telefonon, 10—18 óráig. 

Eladó jó állapotban lévő, részben 
felújított, 1+2-es, kihelyezett eló-
terű OTP-s lakas, liftes házban ga-
rázslehetőséggel. Gyöngyvirág u. 
18/A IV. 11. Telefon: 56-689. 

Retek utcában 2 + l-es lakás eladó. 
Érdeklődni: a 81-520-as telefonon. 

100 m2-es, komfortos, kertes ma-
gánházam aknás garázzsal elad-
nám, vagy elcserélném 2 + 2-es, ga-
rázsos lakásra II. emeletig érték-
egyeztetéssel. Érdeklődni: 56-947-
es telefonon. 

INGATLAN 

Dorozsma, Jász u. 9. sz. összkom-
fortos, tetőtér-beépítéses magánház 
nagy műhellyel eladó. Telefon: 
61-738 vagy 61-881. . 

Fél hold föld eladó Szőregen, a falu 
alatt. Érd.: Szőreg, Temesvári 
u. 28. 

Tanya gazdálkodás céljára eladó, 
vagy hosszabb időre kiadó. Érdek-
lődni: íl-354-es telefonon. 

Szatymaz, Zsombói úton tanya 832 
n-öl gyümölcsössel, vízzel, vil-
lannyal eladó. Szatymaz, Ady E. 
u. 36/A. 

Petőfi Sándor sgt.-on alápincézett, 
3 szobás, gázfűtéses magánház 1/2 
része beköltözhetően, készpénzért 
eladó. Érdeklődni: Móra u. 56/A. 
Csengő a kapun belül. 

Háromszobás magánház eladó. 
Érd.: szombaton, vasárnap 15—17 
óráig. Szeged, Zsolnai u. 12. 

Sándorfalva, Rózsa u. 91. számú 
családi ház eladó. Érdeklődni: az 
esti órákban. 

Öreghegyen, zártkert sürgősen el-
adó. Érdeklődni: a 15-168-as tele-
fonon az esti órákban. 

Baktói félkész ház eladó reális 
áron. Telefon: 28-684, vagy 
15-402. 

Klárafalván, faluközpontban, 800 
n-öles telken 200 m2-es ház eladó. 
Telefon: Klárafalva 10. 

Eladó 3 szobás családi ház. Fűrész 
u. 5. 

Öreghegyen, 2216 m2 gyümölcsös 
eladó. Érdeklődni: Dorozsma, 
Gyalu u. 23. 

MUNKAALKALMAK 

Cukrász szakmunkást felveszek. 
„Egy műszak L 733" jeligére a Saj-
tóházba. 

A Petőfitelepi Idóskorúak Szociális 
Otthona Szeged, Acél u. 1., felvé-
telre keres ápolót és takarítót. 

Méretes férfiszabóságba önálló be-
dolgozót keresek. „Másodállásban 
171237" jeligére a hirdetőbe. 

Gyakorlott számítógép-kezelőt fel-
veszünk. DÉLKER KFT, Szeged, 
Maros u. 29. 

Balatoni zöldség-gyümölcs boltba 
1 fö jogosítvánnyal rendelkezó al-
kalmazottat, június, július, augusz-
tus hónapra eladónak felveszek. 
„Megbízható 184117" jeligére a 
hirdetőbe. 

Autófer Autójavító Leányvállalat 
felvételre keres gépelni tudó szám-
lázét. Jelentkezni lehet: Sárosi u. 
11. szám alatt a munkafelvételen. 

VILLÉP Kisszövetkezet épitóipari 
kivitelezésben jártas, 4—5 fös vil-
lanyszerelő brigádot azonnali belé-
péssel felvesz. Telefon: 21-017 Sze-
ged, Moszkvai krt. 9., 7—14 óráig. 

A Keramit Kisszövetkezet felvesz 
kőműveseket, műköveseket. Tele 
fon: 51-344. 

Agráripari vállalat számvitelben és 
pénzügyben jártas munkatársat ke-
res. „Mérlegképes V/1683" jeligére 
a Victor Hugó utcai hirdetőbe. 

A Kisteleki Egység ÁFÉSZ újon 
nan nyíló Palackozott Áruk Boltjá 
ba vezetót keres. Férfi érdeklődők 
előnyben. Érdeklődni lehet: az 
ÁFÉSZ Kereskedelmi Főosztályán, 
Petőfi u. 2. Telefon: 62/64-755. 

Szegedtől 20 percre lévő meleg-
konyhás egységbe női felszolgáló-
kat, csapost alkalmaznék. „Lehet 
gyakorlattal is V/1708" jeligére a 
Victor Hugó u. 5. sz. alatti hirde-
tőbe. 

Nagyforgalmú szépségszalonba fia-
tal, ügyes fodrásznót és kozmeti-
kust felvennék kedvező feltételek-
kel. „Korrekt V/1714" jeligére a 
Victor Hugó u. 5. sz. alatti hirde-
tőbe. 

Az Anesrteziológiai és Intenzív Te-
rápiás Intézet kiemelt bérezéssel 
felvesz ápolónóket. Felvételre kere-
sünk aneszteziológus asszisztensnő-
ket és takarítókat. Jelentkezni le-
het :'a Sebészeti Klinika épületében, 
II. emelet, Intenzív Osztály, Nagy 
Jánosné fónövérnél. 

Vizvezetékszerelől keresek állandó-
ra. Magyar László, Pacsirta u. 14. 

Kórház-Rendelőintézet belső ellen-
őrt, dietetikus nővért, lakatost és 
takarítónőket felvesz. Érdeklődni: 
Munkaügyi Osztályon, Tolbuhin 
sgt. 57. 

Felveszünk titkárnőt (angolnyelv-
tudás és számitógépkezelési ismeret 
szükséges). 1 gépírót és takarítónő-
ket. Bérezés: megbeszélés alapján. 
Jelentkezés: a Szemklinika főnóvé-
rénél naponta 8—14 óráig. 

Szobafestő szakmunkást állandó, 
vagy alkalmi munkára azonnal fel-
veszek. Csányi Zoltán, Dorozsma, 
Gyalu u. 23. 

EGYÉB 

Szeptembertől négy alsó tagozatos 
gyermek részére magán napközit 
indítok. Teljes felkészítés. Jelent-
kezés: „Északi városrész 184112" 
jeligére a hirdetőbe. 

Valutakereseti lehetőség kis befek-
tetéssel. Jó kereseti lehetóség 
184116" jeligére a hirdetőbe. 

Szegfűsök figyelem! Állománya 
felszámolásakor zárt, bimbós szeg-
fűit ne dobja el, jó pénzért felvásár-
lom. „Egészséges állomány 
184102" jeligére a hirdetőbe. 

Belvárosi fodrászüzlet-részem 
hosszú időre bérbe adnám. „Füg-
getlenség, nyugalom V/1690" jel-
igére Victor Hugó u. 5. 

ÉPÍTŐANYAG-BESZERZÉS! 
Szállítás megrendelhető. Telefon: 
16-313. (6—8 és 18—20 óra között). 

35 m2-es helyiség raktárnak kiadó. 
Telefon: 28-697. 

Teherfuvarozás, építöanyagbeszer-
-zés, költöztetés mérsékelt áron. 
Telefon: 27-172. 

Paprika-, paradicsom-, staticapa-
lántázást vállalok géppel. Szeged, 
Óbébai u. 3. 

Munkanélkülieknek újrakezdési 
kölcsönre, vállalkozóknak OTP-
hitelre humusztermelő biogilisztát 
kínálunk. Kedvező feltételek, hu-
muszvisszavásárlási szerződés. Ér-
deklődni: 55-093, hétköznap 17 óra 
után, hétvégén egész nap. 

Belváros területén bérbe adok 21 
m2-es üzlethelyiséget berendezéssel, 
csak tapéta és linóleum szaküzlet 
céljára. „Tőkével rendelkező 
V/1718" jeligére Victor Hugó u. 5. 
hirdetőbe. 

Szobafestést mázolást tapétázást 
rövid határidőre vállalunk. Teljes 
lakás-árengedménnyel. Megrende-
léseket: 17 órától, az 52-239, 
27-397-es telefonon. 

INTIM SAROK 

38 éves, nem független férfi tartós 
kapcsolathoz partnernőt keres. 
„Diszkrét V/1670" jeligére Victor 
Hugó u. 5. 

26 éves, helyes, jó alakú fiatalem-
ber szabadidőpartner hölgyet ke-
res. „Erotika V/1725" jeligére a 
Victor Hugó u. J . sz. alatti hirde-
tőbe. 

Távcső az űrben 
A csillagászok a hetedik 

mennyországban érzik magu-
kat: ez lesz tudományukban a 
legnagyobb előrelépés azóta, 
hogy Galilei 1609-ben az ég-
boltra szegezte távcsövét. A föl-
di óriástávcsöveken végzett 
megfigyelést ugyanis állandóan 
zavarják a légkör örvénylései, a 
levegőben lévő por és vízpára. 
A kb. 600 kilométer magasban 
keringő űrtávcsőnél természete-
sen nem lépnek fel ezek a hatá-
sok. 

Az űrtávcső, más néven 
Hubble-űrteleszkóp építését a 
N A S A 1977-ben indította el, és 
eredetileg azt remélték, hogy 
1983-ban helyezhetik földkörüli 
pályára. A kutatók azonban le-
becsülték a konstrukciós nehéz-
ségeket, ezért a felbocsátást 
1986-ra kellett halasztani. Ek-
kor viszont a Challenger felrob-
banása tette szükségessé a fel-
bocsátás további halasztását. 
Most aztán a Discovery űr-
komppal juttatják a világűrbe a 
végül 1,6 milliárd dolláros költ-
séggel megépült távcsövet. 

A henger alakú burkolatban 
elhelyezett Hubble-űrtávcső 
méretei lenyűgözőek: tömege 
11,5 tonna, hossza 12,8 méter, 
legnagyobb átmérője 4,3 méter. 
Legfontosabb része a 2,4 méter 
átmérőjű homorú tükör, 
amelynél simábbra ekkora felü-
letet még soha nem csiszoltak a 
Földön. A nagy főtükör által 
összegyűjtött fény a főtükör fó-
kuszában elhelyezett 31 cm-es 
segédtükörről visszaverődve, a 
főtükör közepén lévő lyukon át 
a mögötte elhelyezett műszerek-
be jut. Ezek vizsgálják, elemzik 
a fényt, és mérési adataikat a 
baltimore-i Űrtávcső Tudomá-
nyos Intézetbe sugározzák, 
ahol 300 kutató szervezi és irá-
nyítja az űrtávcső működését. 

Nagyon fontos a távcső 
iránytartása: nem fordulhat 
tükrével a Nap, a Föld, vagy a 
Hold felé, mert elvakítanák. 
Nem fordulhat szembe a hala-
dási irányával, mert ebben a 
magasságban is vannak — bár 
nagyon kis számban — atomok 
és molekulák, amelyek károsí-
tanák tükrének felületét. Más-
részt fontos, hogy minél 
hosszabb időn át, minél na-
gyobb pontossággal lehessen 
beirányítani egy-egy kitűzött 

égi objektumra: igy lesz a képe 
éles és fényerős. Ezt a beállítást 
egy komputer végzi, amely bi-
zonyos „vezércsillagokhoz" 
igazodva,' folyamatos utánállí-
tássál 10 órán át 0,01 ívmásod-
perc pontossággal képes tartani 
a távcső irányát. Az egész rend-
szer — komputer, műszerek, 
stabilizátor, hőszabályozó, rá-
dió, stb. — működéséhez szük-
séges energiát két 33 m2 felületű 
napelemtábla biztosítja. 

Az űrtávcső teljesítménye 
méltó az árához: 600 kilométer-
ről látni lehetne vele egy átlagos 
pénzérmét, 50-szer halványabb 
fénypontokat képes észlelni, 
10-szer élesebb képet ad és 7-
szer messzebbre — 14 milliárd 
fényévre — lát el, mint a legerő-
sebb földi távcső. Mivel ezekről 
a nagyon távoli objektumokról 
az űrtávcsőbe érkező fény 14 
milliárd évvel ezelőtt indult el, 
ez azt jelenti, hogy ilyen messzi-
re tudunk vele visszatekinteni a 
múltba, s talán szemtanúi lehe-
tünk a galaxisok születésének. 
Esetleg azt is el lehet majd dön-
teni az űrtávcsővel végzett meg-
figyelések nyomán, hogy a vi-
lágegyetem jelenlegi tágulása 
egy idő múlva átmegy-e össze-
húzódásba, vagy sem. Lehetővé 
válik vele a mi Tejútunkon be-
lüli csillagok bolygóinak fölfe-
dezése is, amelyek közül néme-
lyek földönkívüli élet hordozói 
lehetnek. 

Az űrtávcső élettartamát 
mintegy 15 évre becsülik, ám 
ezalatt sem hagyják magára. 
Néhány évenként űrhajósokat 
küldenek fel, akik elvégzik a 
szükségessé vált javítási és kar-
bantartási munkákat, kicserél-
nek egyes műszereket. 

Kézenfekvő kérdés, hogy 
nem fenyegeti-e az űrtávcsövet 
a mikrometeoritokkal való 
összeütközés. Ez a veszély fenn-
áll, csak az a kérdés, mekkora 
az összeütközés valószítűsége. 
Az erre vonatkozó számítások 
szerint 2 milliméter átmérőjű 
mikrometeorittal való ütközés a 
távcső aktív élettartama alatt 
biztosan bekövetkezik. Na-
gyobb — 5—10 centi átmérőjű 
— meteorittal való ütközés va-
lószínűsége sokkal kisebb, ám 
ha mégis megtörténik, könnyen 
jóvátehetetlen kárt okozhat eb-
ben a csodálatos műszerben. 

Belvárosban földszinti, 5 helyiség-
ből álló komplett irodahelyiség 
megállapodással átadó. Érdeklőd-
ni: 12-769-es telefonon, Stefán Jó-
zsefnél. 

FALFÚRÁS! 
Lakása falain furatok készítését és 
szerelvényezést vállalok. Megren-
delhető: 23-073-as telefonon. 

A Szegeé Felszabadulás Mgtsz 
kiemelt bérezéssel 

villanyszerelőket 
keres felvételre. 
Jelentkezés az Algyői úti Növényháznál, 
vagy a 25-04!hes telefonszámon 

Üdülési lehetőség 
a jugoszláv tengerparton. 
7 éjszaka félpanziós ellátással, 
csak 8500 F t / f ő . Szükség esetén 
szállításhoz buszt biztosítunk. 
200 dollártól mentes az út. 
Éráeklóáni a I5-S0őos telefonon 

yt éves, 170 cm magas, csinosnak 
mondott, elvált nő magas, józan 
életű társat keres. „Piros rózsa 
V/1673" jeligére a Victor Hugó ut-
cai hirdetőbe. 

Az Aranytojás Mezőgazdasági Kft. 
Szőreg, Tanya 2. telepére 

BAROMFIGONDOZÓKAT KERES 
egy műszakos munkarendbe. 

Jó kereseti lehetőséggel. 
Környékbeliek előnyben. 

Jelentkezni lehet: 7—16 óráig a 77-132 és 55-407-es telefonon. 
Gulyás Győző telepvezetőnél. 

Fiatalos, kétgyermekes, 33 éves, 
164 cm és 170 cm magas házaspár 
megismerkedne olyan házaspárral, 
aki szeretne jó barátságot kialakíta-
ni a két család között. „Barátság 
V/1676" jeligére a Victor Hugó ut-
cai hirdetőbe. 

EPERLEVÉL KFT 
s z ő r e g i m u n k a h e l y r e k e r e s 

karbantartó villanyszerelőket, 
szobafestőket, 

D, E kategóriás gépkocsivezetőket, 
férfi segédmunkásokat, 

női alkalmi munkásokat. 

Érdeklődni: 77 -132 -e s é s a z 55 -407 -e s t e l e f o n o n . 

A DM-PRESS telefonszáma: 
Közületeknek is! 12-370 

Hívható: hétfő, csütörtök, péntek, szombat 9—13-ig 
kedd: 9—15-ig 
szerdán: 8— 10-ig 


