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Adásvéte l 

„BARBA" íróasztal. Hebros 300 L 
frópég eladó. Érdeklődni: esti órák-
ban. Jókai u. 7.V. em. 37. 
PIROS dupla rekamié, szekrényke 
eladó. Érdeklődni: 15—18 óráig. 
Gogol u. 14.ll.em. 6. l_ 
KÉKRÓKÁK sürgősen eladók, csa-
ládi okokból. Csengele. Tanya 832. 
Zsikóné. 
BÁTASZÉKI cserép (natúr), kan-
dalló dfszburkolócsempe. 60 l-es 
műanyag ballonok, Tomos T-4 S 
csónakmotor eladó. Érdeklődni: 
16-313. Este 6—8 óráig. 
GYÖNYÖRŰ! négy darab kárpito-
zott szék asztallal, kettő darab kár -
pltozott hintaszék és marmonkan-
nák eladók. Szeged, Tisza Lajos u. 
108. 
700 db békéscsabai piros mázas-
cserép22FT/db, 400db 10x30-as 
választallap 22 ft/db eladó. Érdek-
lődni: Balástya, Dózsa Gy. u. 1. Te-
lefon: 78-259. 
NSZK gyermek go-kart 6—12 
évesnek, motorral Is felszerelhető, 
valamint 2 darab új. NSZK Junkers 
típusú gázüzemű vízmelegítő és 
Optlma Irodai írógép kifogástalan 
állapotban eladó. Cím: Garam u. 
5/B. IV. Sósné. Érdeklődni: 17 óra 
után. 
BONTÁSBÓL Bohn cserép és vá-
lyogtégla eladó. Nemestakács u. 
23/B. 
ENTA spirál 25 gázkazán eladó; 
Klskundorozsma, Jernel u. 37. Ér-
deklődni: 16 óra után a 61 -954-es 
teleionon. 
ELADÓK: franciaágy, használt 
1200 Lada motor, mahagóni kajü-
tös 5,5 m hajótest. Telefon: 15-
228. 
EGYSZEMÉLYES, ágyneműtartós 
heverő, két fotel (barna—narancs-
színű) eladó. Telefon: 54-963. 
SZÍNES tévé eladó. Érdeklődni: es-
te a 30-970-es telefonon. 

ELADÓI 6 db 80x60 olajfestmény. 
1 db 80x60 akvarell. Carl Dörr bé-
csi mechanlkás. kerészthúros, 
azsúrtókés zongora, 50-es évek-
ben készült világos festett kombi-
nált szobagarnltúra. sötét hálószo-
babútor, kettő darab cserépkály-
hába építhető Héra gázégő (eset-
leg cserépkályhával), egy ké-
ménybe köthető gázkonvektor. Ér-
deklődni: 17 óra után a 17-822 te-
lefonon. 
ÉPÍTKEZÉSBŐL kimaradt 300 db I. 
o. Mátra gázbetontégla ós 12 rak-
lap szegedi blokktégla régi áron, 
áfa nélkül sürgősen eladó. Érdek-
lődni: egész nap, Üllés, Wesselényi 
u. 37„Farkasék. 
PLÜSS ülőgarnitúra, újszerű álla-
potban Igényesnek eladó. Algyő, 
Téglás u. 125. 
ELADÓ 2 db 50 m hosszú, 8 m szó-
les fóliaváz Mórahalom. VII. k. 133 
sz. alatt. 
ESŐVÉDŐ babakocsira eladó. Te-
lefon 28-693. 
TÖRZSKÖNYVEZETT németju-
hász kutyakölyök eladó. Algyői út. 
30. 
ISKRA típusú gázkályha palackkal 
eladó. Érdeklődni: a27-467-es te-
lefonszámorv 
BONANZA hálószobagamltúra (9 
db-os) 30000 forintért eladó. Al-
győ, Bartók B.u. 37., Faragó, 17óra 
után hétfőtől-péntekig. 
2 db, 12 m-es 35 méter hosszú, 
horganyzott fóliaház eladó. Rösz-
ke, Dózsa u. 13. Telefon: 72-583, 
20 órától. 
JÓ minőségű dió és tölgy lapallók 
eladók. Szeged, Alkotmány u. 70. 
sz. Telefon: 17-776. 
NAGYMENNYISÉGŰ Deslre burgo-
nya eladó. Érdek lődnL Szeged. Pa-
lánkalu. 39. 

J á r m ű 

UZ-S 1300-as Dacia, 2 óv műsza-
kival eladó. Érdeklődni: Zágráb u. 
59; 
Tl-s 1500-as fehér Lada. garázs-
ban tartott, eladó. Érdeklődni: hét-
köznap 16—20 óráig. Cím: Szillér! 
sgt. 45/A. I. em. 2.. Ábrahám. 
3 éves Audi 80-as eladó. Érdeklőd-
nl lehet 53-435-ös telefonon. 19 
óra után. 
DZ-c 126-o« Polski Fiat eladó. Ér-
dektődnl: ósz a 9. Telefon: 28-
060,16 órától 

LADA 2107-es, törtfehér, 1 u nona-
pos. extrákkal, garanciával eladó. 
Rószke, Dózsa u. 42. Telefon: 
(62)72-229,18 óra után. 
LADA 2107-es kiutalás eladó. Sor-
szám: 23671/D. Telefon: (62)72-
229,18 óra után. 
ZK-s 1200-as Zsiguli 75000,- fo-
rlntérteladó. Érdeklődni: a 21 -307-
es telefonon 18 óra után. 
ELADÓ Javításra szoruló 11 éves 
Opel Kadett. Reális áron. Érdek-
lődni: Csongrádi sgt. 122/A. III. em. 
6.. Réti,8—10 óráig. 
190 E . Mercedes eladó vagy elcse-
rélhetó. Telefon: 30-308,18 órától. 
AUDI 80,1,6 cc fehér (új típus) 3 és 
tél éves. 5 sebességes, rádió-
magnós, kitűnő állapotban 980 
ezer forintért eladó. Telefon: 
62/29-946,18 óra után. 
TOYOTA Corolla 1.3 GL 4,5 éves. 
1992-lg műszaklztatva és dobo-
zos Barkas lejárt műszakival el-
adók. Érdeklődni: 24-180-on 10— 
20 óráig vagy a 30-353-as telefo-
non egész nap. 
3 éves, friss műezaklval, DL frsz 
2105-os Lada extrákkal eladó. Ér-
deklődni: Deszk, Táncsics Mihály 
u. 6. Telefon: 71-295. 
1300 Lada kombi kiutalás, 1992-
es; 1 éves 1300Szamara eladó. Ér-
deklődni: 4—7 óráig a 28-707 te-
lefonorv 
ÉRTÉKEGYEZTETÉSSEL elcseról-
ném kifogástalan állapotban lévő 
4x4-es, 1 éves.platósAROgépko-
cslmat űj vagy újszerű platós Zsuk 
gépkocsira. Kistelek, Tisza u. 
25/A. (Gyuris) 
TB frsz. Lada 1200-as friss műsza-
kival eladó. Érdeklődni: 54-292-es 
telefonon egész nap. 
2.5évesFordSlefra 1.6GL, új típus, 
51000 km-rel 790000 forintért el-
adó. Telefon: 66/25-647 19 óra 
után. 
1991-es Polski Fiat 126 kiutalás 
eladó. Érdeklődni: a 24-366 és a 
11 -026 telefonon. 
ARO 4x4-es. zárt eladó. 8 éves. 
Irányár: 130000. Ménesi László, 
Baks. Felszabadulás u. 121. 
GM-es Polski Fiat 126 E extrákkal 
eladó. Érdeklődni: 20-992 telefo-
non. . — — 
ELADÓ Skoda 120-as személy-
gépkocsi. Érdeklődni: Tápé, Ás-
ványhát u. 19., Papdl. 
ZZ-s, kétütemű Wartburg eladó. 
Érdeklődni: Szeged, Dugonics u. 
26., Szabó. 
SKODA 120 L (Favorit) kiutalás el-
adó. 2 évesig TLX Dacia érdekel. 
Érdeklődni: 24-910-es telefonon 
16 óra után. _ _ _ _ _ 
121/45-ös Zetor Crystál T-088 
szervestrágya szóróval eladó, kü-
lön Is. Sándorfalva. Sövényházi út 
135. Kocsis László. 
2105-ös Lada, 8 éves, kitűnő álla-
potban eladó. Érdeklődni: 21-
033/22 melléken, Lukácslné. 
ELADÓ 10 hónapos Ford Escort 
1,61 katalizátoros, első kézből. Ér-
deklődni: 17 óra után a 29-543-as 
telefonon. 
HÁROMAJTÓS Fiat Uno 45 eladó 
extrákkal, esetleg az extrák külön 
Is; csomagtartó, spollerok, alumf-
nlumkerék. Érdeklődni: 18-073 te-
lefonon 19 6ra után. 
ZC-s frsz. Skoda S-100 eladó. Ér-
deklődni: 55-600 telefonon. 
0 km-es sárga P. Fiat, új rendszá-
mos eladó. „Árajánlat 15543" Jell-
gére a Sajtóházba. 
OPEL Kadett 1,6 Diesel. 2 éves. ki-
tűnő állapotban eladó. Érdeklődni: 
(62)24-845-ós telefonon. 

Albér le t 

2+1 bútorozatlan lakás hosszabb 
Időre kiadó. Cím: Hont Ferenc u. 
22/A. II. em. 3. Érdeklődni: helyszí-
nen szombat, vasárnap kivételé-
vel délután 5—6 óráig. Havi bérleti 
díj: 6000 Ft. Féléves előfizetés el-
őnyben 
KÜLÖN bejáratú, összkomfortos 
albérlet 2 diáknak kiadó. 2500,-
Ft/fó. Telefon: 19-322.17 óra után 
CSÖRLŐ utcában, 2 szobás, bútoí 
rozatlan lakás hosszabb Időre ki-
adó. Érdeklődni: 13-546 telefonon 
8— 15 óráig, csak munkanapokon, 
Páfvólgylné. 

KECSKEMÉTI, OTP-s. kétszobás, 
étkezős lakásom elcserélném ha-
sonló szegedire vagy eladnám. Te-
lefon napközben 11-821, Vereb-
né. _ 
KÉTSZOBÁS, téglablokkos, össz-
komfortos lakás készpénzért el-
adó. Érdeklődni: hétköznap 17— 
19 óra között. Szeged. Április 4. u. 
48. fsz. 1 • 
LAKÁST keresek magas OTP-vel. 
ármegjelölést, állapotot kérek. „Ál-
lapot 18418" Jeligére a Sajtóház-
ba. 
BUDAPESTI, 51 nm-es, szövetke-
zeti lakást cserélek szegedi kis 
házra nagy kerttel. Érdeklődni: 17 
órától a 12-904-es telefonon. 
ELADÓ vagy budapestire cserél-
hető 109 nm-es új, tetőtér beépí-
téses, belvároshoz közeli társas-
házi lakás + garázs. „Igényes 
17743" Jeligére a Sajtóházba. 
2 + 2, OTP-s lakás eladó vagy 
Deszk—röszkel kertes házra cse-
rélhető. Érdeklődni: Tabán u. 34. V. 
e. 15., 17 óra után. 

Ingat lan 

SÁGVÁRITELEPEN 396 nm-es. 3 
szobás, telefonos, gázfűtéses ma-
gánház eladó. Érdeklődni: minden 
csütörtökön 17 órától. Szeged, Ge-
ra S. u. 33„ vagy 62-10-290. 
SZEGED 20—25 km-es körzeté-
ben tanyát vennék, kevés földterü-
lettel. „Villany kell 184454" Jellgé-
re a Hirdetőbe. 
TELEK eladó. Pihenő u. 10. 
GÁZKOMFORTOS, felújított, 2 
szobás. 80 nm-es házrész 
8OO+OTP átvállalással eladó. Te-
lefon: 26-095. 
TÖBBFÉLE célra használható 
nagy. 3 szintes üdülő eladó. Érdek -
lődnl: 54-000 telefonon. 
SÜRGŐSEN eladó Forráskút—Ba-
lástya közötti tanyám. Műút 1 km-
re, 3 fázis fúrott kút van, 800 n-öl 
földterülettel. Érdeklődni: megje-
lenés napján. Újszeged, Bagoly u. 
3/A. fsz. 1., Huszárék. • 

RÖSZKÉN tanya eladó, műúttól 
100 m-re, víz, villany van. „Kész-
pénz 15463" Jeligére a Sajtóház-
ban 
CSALÁDI ok miatt sürgősen eladó 
Mórahalom, VII. k. 133. sz. tanya. 3 
fázis, fürdőszoba van. Állattartásra 
Is alkalmas. Érdeklődni: a helyszí-
nem 8órátóL 
KECSKEMÉTI utcai sorgarázsban 
17 nm-es garázs eladó. Világítás 
van. Irányár: 100000 Ft. Érdeklőd-
ni: 11 -282-es teleionon 18 órától. 
UJ, röszkel családi ház. 3 hálószo-
bás. nagy nappalival, galériával, 
padlófűtéssel, garázzsal, pincé-
vel, gázfűtéssel eladó vagy szege-
di családi házra cserélhető. Érdek-
lődnl: 72-583-as telefonon, 20 
órától. 
BALÁSTYA Gajgonyán 1000 n-öl 
földdel kis tanya eladó. Érdeklődni: 
56-540-es telefonon. 
TÖLGYFA u. 103. sz. alatti 480 n-öl 
építési telek kész alappal eladó 
(építési anyaggal). Érdeklődni: 16 
óra után a helyszínen. 
KLARAFALVI központi fűtéses, 50 
m-es Ikerfóllaházas, 800 n-öl In-
gatlan, panellakás + készpénz 
vagy két kis lakásra cserélhető. 
Tápé.Szendreyu. 13. 
SANDORFALVÁN a Sport u. 46. sz. 
ház eladó. 

GARÁZST bérelnék, vennék a Re-
tek u.—József A. sgt. vagy a Felső 
Tisza-part — Pille u. környékén. 
Telefon: 29-916. _ _ 
KÖZÉPFOKÚ végzettségű, pénz-, 
valutaügy I gyakorlattal rendelkező 
fiatalember elhelyezkedne kft-nél, 
pénzintézeteknél. „Megbízható 
15480" Jeligére a Sajtóházba. 
C. E kategóriás Jogosítvánnyal, 
legalább 2 éves gyakorlattal ren-
delkező gépkocsivezetőt azonnali 
hatállyal felveszek Üllés, Bordány, 
Forráskút területéről. Jelentkezni 
személyesen 18—20 óráig. Üllés, 
Rózsa dúló 22. 
VASÁRNAP hajnalban Klskundo-
rozsma. Gyöngyöspata u. 8. sz. alól 
elveszett egy 6 hónapos, németju-
hász kan kutya. Megtalálót Jutal-
mazom. Érdeklődni: a fenti címen 
17 órától. 
A megyei művelődési központ az 
alábbi tanfolyamokat Indítja: 
nyelvtanfolyamok (angol, német, 
olasz kezdőknek és haladóknak), 
gitártanfolyam és kondicionáló 
torna nőknek. Jelentkezés: Közép 
fasor 1— 3.vagyaz53-144~este-
lefonon 8— 16 óráig. 
GYERMEKRENDELŐBEN asszisz-
tensnőként dolgozott, egész-
ségügyi szakközépiskolát végzett 
védőnő munkát keres. „Holnaptól 
15505" Jeligére a Sajtóházba. 

tényeket állított. Nem felelt meg a 
valóságnak, hogy a Szegedi Ká-
beltévé RT a karbantartási díjjal 
1990. Január 1. napja óta tartozott. 
A Jelszolgáltatás szüneteltetésé-
nek kilátásba helyezése a Szelka 
részérói Jogszerűtlen volt, ettől a 
bíróság a Jövőre nézve is eltiltotta. 
A fentiek miatt a Szelka a lakosság 
és a Szegedi Kábeltévé RT elnézé-
sétkérl. 

Házasság 
KERESEK független, magas, Jó 
megjelenésű, művelt, vidám ter-
mészetű, szórakozást kedveld, 
rendezett anyaglakkal, komoly 
szándékú, kedves, káros szenve-
délytől mentes férfit, aki megértő 
barátja tudna lenni, szeretetét meg 
tudná osztani egy független, má-
sok által csinosnak mondott, szép-
arcú, fiatalos, kedves, karcsú, 
művelt, 27 éves, két 10 év körüli 
gyermekét nevelő hölggyel. „Igaz-
gyöngy 17730" lellgére a Sajtó-
házba. 

VÁSÁR 
T 3 NAPIG! 

Rendkívül olcsó 
áron kaphatók 
- női n í j f c 
- aljak, 
- blézerek, 
- kosztümök 

az emeleten a NŐI 
RUHÁZATI 

OSZTÁLYON. 

SXMID 
R M T A I I I A I 

Belvárosi 
Irodahelyiségek 

kiadók. 
Telefon 11-275 

23-211/100. 163, 220. 

VICOOP Vegyipari 
Kisszövetkezet 

feleslegessé vált 
készleteit: 

- műanyag fröccs-szer-
számokat, 
- alapanyagokat, 
- műszaki—háztartás—vegyi 
áruk késztermékeket 
értékesítésre kínálja. 

A fentiekről az érdeklődőknek 
tájékoztatást a 62/11-447 sz. 
telefonon Vincze Jánosné ad. 

OLCSÓ lambéria, tetőtérburkoló 
ós veróbdeszka érkezett a Tolbu-
hin sgt. u. 83—85. sz. alatti lambó-
rlaboltba. Reklámár, amíg a kész-
let tartll Ugyanitt eredeti amerikai 
súrlódáscsökkentő és fémerősítő 
adalékanyag kapható mindenféle 
gépekhez, Járművekhez. Energy 
Releasll 
MOST érettségiző fiatal lány déle-
lőttre munkát keres butikban vagy 
ajándékboltban. Minden ajánlat ér-
dekel. „Sürgős 15542" Jeligére a 
Sajtóházba., 

• x e o t 0 

A DEL—TI?ZA MENTI 
AFESZ 

az Algyő, Vásárhelyi u. 1. sz. alatti, 
Jövedelem-érdekeltségi 

formában működő 
403. sz. ÉLELMISZERBOLTJÁBA 

boltvezetőt és 4 eladót keres. 
Érdeklődni lehet: Szeged. Szt. István tér 16., a hálózatirányítási osz-
tályvezetőnél vagy az algyői ügyvezetőségen (Algyő, Vásárhelyi 
út. 5.) 

r 
M u n k a 

FELVÉTELRE keresünk nópmúve 
lő szakon végzett, női dolgozót 
„Egészségügy 17731" Jeligére a 
Sajtóházba. 
KÜLFÖLDI munkára szakképzett 
szakácsot keresünk. Telefon 24-
566. 
KISVÁLLALKOZÓ nói munkaválla-
lót (elvesz könyvelő—pénztáros 
munkakörbe. Érdeklődni: 61-677, 
este pedig 25-060. 

K ö z l e m é n y 
A Szelka tájékoztatja a lakosságot, 
hogy a Délmagyarország 1990. 
május 4.-I számának 8. oldalán 
megjelent közleményben valótlan 

AKCIÓI 
15 % kedvezmény 

minden árura a 

" S 

JATE Szabadegyetem 
Boldogasszony sgt. 4. (volt Április 4. útja 4.) 

„Menedzser-asszisztens 
— több, mint titkárnő" 

MENEDZSER-ASSZISZTENS 
KÉPZŐ TANFOLYAM 

egy tanéves, 120 órás, heti (1x4 óra) tanfolyam, ahol 
alapfokon munkajogi, pénzügyi, szervezési, etikal-
pszlchológlal, nyelvtani, stb Ismereteket oktatnak. 

BUSINESS SCHOOL 
Vállalkozók, kiskereskedők, Iparosok, privatizációk-
ban részt venni akarók részére 90 órás amerikai 
tematika hazai körülményekhez alkalmazva. 

Jelentkezni lehet: mindkét tanfolyamra a fenti 
címen, érdeklődni a 10-129-es telefonon. 

-ftflMMWtf&AS 

•D IVATGARAZS-ban • 
; (Oroszlán u. 3. udvarban), 
; ugyanitt 

FÉLDRÁGAKŐ 
ÉKSZEREK 

S kedvező áron! ', 
1 J 

Egyéb 

Személygépkocsivezető tanfolya-
mot indítunk 

szeptember 18-án 
Jelentkezés: Kolozsvári tér 3/A. 
Telefon: 19-055 
Szegedi 2. sz. Gépjárművezető-
képző Munkaközösség. 

Kőművesek, kőműves brigádok jelent-1 
| kezését várjuk szegedi és budapesti munkahe-1 

lycinkrc. 
Folyamatos munkalehetőség télen is 
biztosított. Bizonyított minőségi 

munkavégzés ese tén 
külföldi s z e r z ő d é s is lehetséges. 

CEL—BAU „Hangya" Építő Kft l 
Szeged, Kereszttöltés u. 13. 

Telefon: 11-6331 

BETEG mellé napi háromszori al-
kalommal ápolónőt felveszek. Sür-
gős. Érdeklődni: Marx tér 19/A. I. 
em.. Vlrágéknál csengetni. 
EGYSZERŰ adminisztrációs mun-
kát vállalnék Szegeden vagy kör-
nyékén. Intézménynél vagy vállal-
kozónál. Azonnal. Értesítés: 82-
082 telefonon 8—12 óráig. uoc teieionon o— i c oraig. 
VIRÁGÜZLET forgalmas helyen el-
adó vagy bérbeadó. „Nárcisz 
15430" Jeligére a Sajtóházba. 
I » A . A . ' L W ^ • • * • /1 (A T ÁTALAKÍTOTT lakókocsit bérel-
nék. Érdeklődni: 16-257-«s telefo-
non. 

KERESKEDŐK, FIGYELEM! 
Kilós, Import ruházati 
nagykereskedés nyílt 
Hódmezővásárhelyen, , 
szeptember 3-án. 
1 5 - 2 0 kg-os kiszerelésben, 
megbízható minőségben 
leinőn- és gyermekruházat 
100 kg fölött 
10% kedvezmény 
Vásárhely. Gomba u. 7. 
Tel.: 62/44-590. 

L a k á s 
SZEGED. Budapesti krt. ,24/B.-ben 
2+1 -es, 61 nm-es. zárószlnten la-
kás OTP átváltalási lehetőséggel 
eladó. Irányár: 16500 Ft/nm. Ér-
deklődni: 14-411 (Mediátor) mun-
kaldóben. 
ELKEZDETT társasházban 3 szo-
bás lakás, tetőtér beépítési lehe-
tőséggel eladó. Érdeklődni: 12-
019.12-063-as telefonon. 

MINDENNAPOS elfoglaltságra ta-
nárt keresek 6.-os lányom mellé. 
„Lehet nyugdíjas Is 15467" Jellgó-
re a Sajtóházba. 

KERESEK olyan megbízható, lelki-
Ismeretes Idős nénit, aki 3 és fél 
éves kislányom napi 8 órás fel-
ügyeletét ellátná. Csak betegsége 
Idején. „Katalin 15465" Jeligére a 
Sajtóházba. 
ÉRTESÍTEM kedves női és férfi 
vendégelmet, hogy újra dolgozom 
az Oskola utcai fodrászüzletbea 
Szabóné Igaz Erzsébet kozmeti-
kus. 

r m n m w f i 

Amerikai-Magyar Fotószolgáltatási Kft. 

kiemelt kereseti lehetóséggel 

fiatal munkatársakat keres 

A „Marika" panzió 
megoldja 

i szál lásgondját • 
| Szeged egyik legszebb mű- j 
•emlék utcájában. 2—3—4\ 
'.ágyas fürdőszobás, színes', 
'.televízióval ellátott szobák j 
•állnak kedves vendégeink• 
'.rendelkezésére. Autója biz-', 
'.tonságáí zárt udvarunk ga- \ 
•rantálja. 
t Szagod. Nyd u. 4S Tototorc 1+M1. 

a Szeged Nagyáruházban 
nyíló új üzletébe, 
felvevó - kiadó, valamint fotolaboráns 

. munkakörbe. 


