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I N G AT L A N

Gyenesdiáson, strand közel-
ben 3 hálószobás, új építésű, 
szerkezetkész ház tulajdonostól 
eladó. Tel.: 06-30/298-4499

A Kishegyben igényesen 
kialakított ház eladó. Tel.: 
06/70/398-0327

Vonyarcvashegyen eladó 
61 m2-es, 3 szobás, I. emele-
ti, erkélyes lakás. +36-70/459- 
2181

Vajdán 42 nm-es magasföld-
szinti, nagy erkélyes, konvek-
toros, felújított lakás eladó. Tel.: 
06/70/640-1990

Borsosgyőrön 4 szoba +nap-
palis 136 m2, tetőtér beépíté-
ses családi ház, 979 m2-es tel-
ken, sok gyümölcsfával ,udvaron 
kemencével eladó! Irányár: 27,9 
M Ft. Tel: +36/70/454-5253

Nagygyimóton 2009 ben épült, 
folyamatosan karban tartott 136 
m2 –es családi ház, 1800 m2 es 
telken eladó. Irányárár: 32,8 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5253

Vanyolán két generációs, 2 
szintes családi ház eladó, 658 
m2-es telken. Irányár:8,7 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5253

Építési telkek a kínálatunkból: 
672 m2 (közművek a telken), 
irányár: 3,8 M Ft., 1349 m2 (köz-
mű a telek előtt) , irányár: 4,5 M 
Ft., 1638 m2 (dupla telek, köz-
művesített) , irányár: 6,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Ugodon 4 szobás, egy szintes, 
dupla garázsos családi ház, gaz-
dálkodásra, vállalkozásra alkal-
mas, nagy telekkel eladó. Irányár: 
16,5 M Ft. Tel: +36/70/454-5253

Török Bálint utcán eladó 2+2 fél-
szobás, 70 m2-es, egyedi fűtésű, 
földszinti lakás. Irányár: 14,3 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5253

Vajda P ltp-en harmadik emele-
ti, 1+3 félszobás, felújított panel, 
egyedi hőmennyiség mérővel 
ellátott lakás eladó. Irányár: 14,95 
M Ft. Tel: +36/70/454-5253

Öreghegyben 2728 m2 telek, 
rajta levő 38 m2-es hétvégi ház-
zal eladó. A Telek felén gyü-
mölcsfákkal. Ára: 4,3 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253

Öreghegyben 1076 m2-es telek 
a rajt lévő hétvégi házzal, kemen-
cével, vezetékes víz mérőórával, 
eladó. Irányár: 4,95 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253

Képző utcában harmadik eme-
leti, felújított, 2+2 szobás, Jó 
elrendezésű, hőszigetelt panel-
lakás sürgősen eladó, költözés 
miatt. Irányár: 15,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253

Az Alsóvároshoz tartozó, de Bel-
város közeli utcában eladó egy 
igényesen felújított, 135 m2-es 
4 szobás családi ház. Irány-
ár: 31,5 M Ft. Tel.: + 36 70 454  
5251

Belvárosban, 2 lakásos tár-
sasházban eladó a földszinti 88 
m2-es ingatlan. Irányár: 18,1 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5251

Pápán, a város központjához, 
pár száz méterre található tár-
sasház első emeletén eladó 
egy 42 m2-es 1 szobás, felújí-
tott lakás. Irányár: 11,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

A volt Kilián lakótelepen eladó 
egy szépen felújított 2. emeleti 
69 m2-es, 3 szobás lakás. Irány-
ár: 18,9 M Ft. Tel: +36/70/454- 
5251

Tókertben található ez a felújí-
tásra szoruló 70 m2 alapterüle-
tű családi ház, keskeny kapu-
bejáróval. Irányár: 7 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Kertvárosi 2 szobás felújítandó 
családi ház eladó. Irányár. 12,9 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5251

Várkeszőn 3 szobás, nagy telek-
kel rendelkező ingatlan eladó. 
Irányár: 6,5 M Ft. Tel.. + 36 70 
454 5251.

Ugodi, kétszintes családi ház, 175 
m2 alapterületű eladó. Irányár: 
15,5 M Ft. Tel: +36/70/454-5251

Belvárosban egy kellemes, igé-
nyes udvarú 3 lakásos társas-
ház egyik lakása eladó. Mérete 
97 m2, irányár: 23,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Azonnali készpénzfizetés-
sel keresek lakást, vagy csalá-
di házat. Tel: + 36 70 450 5555

Hitelügyintézés, ingyenes ban-
ki kalkulátor. Szabó Erika - Otthon 
Centrum Ingatlaniroda. Tel.: + 36 
70 454 5251

Mezőlakon 72 m2-es 2 szobás 
családi ház eladó. Irányár: 10,5 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5251

Volt Kilián lakótelepen 3 szobás 
69 m2-es 2. emeleti lakás eladó. 
Pár hónappal ezelőtt lett felújítva, 
azonnal költözhető. Irányár: 17,8 
M Ft. Tel: +36/70/454-5251

Ugod külterületén igényesen 
megépített, kellemes erdei kör-
nyezetben 228 m2-es családi ház 
eladó. Irányár: 36 M Ft. Hozzá-
tartozó, külön hrsz-on szereplő 
8405 m2-es, vállalkozásra alkal-
mas telep szintén eladó. Irányár: 
36 M Ft. Tel: +36/70/454-5251

Belvárosi, 2. emeleti 78 m2-es 
igényesen felújított, átalakított 3 
szobás lakás eladó. Irányár: 21,9 
M Ft. Tel: +36/70/454-5251

Tavaszi költözéssel! Új építésű 
51,31 m2 alapterületű, földszin-
tes lakás eladó. Ár: 350.000,Ft/
m2. Tel.: + 36 70 450 5555

Dobán 90 m2 alapterületű csalá-
di ház (vendégházként működik), 
3047 m2-es telken eladó. Irány-
ár: 15,9 M Ft. Tel: +36/70/454- 
5251

2. emeleti, 69 m2-es, 3 szo-
bás felújított, azonnal költözhe-
tő lakás eladó a volt Kilián lakó-
telepen. Irányár: 18,1 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Szobafestést, mázolást vál-
lalunk rövid határidővel. Tel: 
06/30/427-6014

Szőnyegtisztítás, kárpittisz-
títás ipari technológiával. H-P 
8:00-16:00-ig. Tel: 06/20/589- 
9793

Háztartásigép-javítás, klí-
matelepítés, forgalmazás Mosó-
gép, mosogatógép, hűtő javítás. 
Krokovics Tel: 06/30/234-7380, 
06/70/311-3387

Redőnykészítés, javítás, fare-
dőny, szalagfüggöny, szúnyoghá-
ló, harmonikaajtó gyártás, ablak-
szigetelés. Tel: 06/89/314-595, 
06/20/338-5554

V E G Y E S

Kukoricán tartott kaka-
sok és baromfik eladók. Tel: 
06/30/562-4764

Eladók: Hajdu keverőtárcsás 
mosógép, centrifuga, mikró, por-
szívó, húsos ládák, villanymotor-
ok, betonkeverő, lap forrasztó. 
Érd.: 06/70/264-8593

I M P R E S S Z U M
Pápa és Környéke

Szuperinfó
Megjelenik Pápán és környékén minden 

csütörtökön 20.000 példányban.
Lapzárta: kedd 17 óra.

Kiadja a Prosper 2003 Kft.
a Hungária Szuperinfó Országos 

Laphálózat tagja.
Szerkesztőség: 8500 Pápa, Rákóczi u. 20.

Tel./fax: 89/511-411
Postacím: 8501 Pápa, Pf. 163.
E-mail: papa@szuperinfo.hu

Felelős kiadó: 
Molnár Károly ügyvezető

Ügyfélszolgálat, 
hirdetésfelvétel: 89/511-411

Nyomdai előkészítés: 
Prosper 2003 Kft.

Nyomdai előállítás: Navi Graf
Szerkesztőségünk a jogszabályokba 

ütköző, etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétől elzárkózik, 

a megjelent hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállal. 

A hirdetésekkel kapcsolatos
reklamációt a megjelenést követő 

8 napon belül fogadunk el.
Terjeszti: Lapterjesztő

K I A D Ó

Belvárosban 40 nm-es 
bútorozott lakás kiadó. Tel: 
06/30/388-6034

Szombathelyen felújított, búto-
rozott 2 szobás, 7. emeleti lakás 
kiadó. Tel.: 06/30/337-7426

Kiliánon klímás lakás kiadó. Tel.: 
06/30/455-6888

Igal lakótelepen, hőszigetelt épü-
letben, 42 m2-es 1+1 félszo-
bás, bútorozatlan lakás, hosz-
szútávra kiadó. Lakbér: 60 ezer, 
2 havi kaució szükséges. Tel: 
+36/70/454-5253

J Á R M Ű

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel: 06/70/669-7777

S Z O L G Á L TAT Á S

Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, padlószőnyegek tisztítá-
sa. Tel: 06/70/630-8245

Cserépkályhák, kandallók, 
kemencék építése, javítása. 
Tel: +36/70/326-5436, www.
kalyhaprofil.hu

Szőrmekikészítés, szőrmék, 
bőrkabátok tisztítása, javítá-
sa, béléscsere. Bárány-, birka-, 
vadbőrök. Irhamellények ter-
melői áron kaphatók. Birkabőr 
autó üléshuzatok. Horváth Lász-
ló nyersbőrkikészítő. Pápa Dózsa 
György u. 10. Tel: 06/89/311-043, 
06/70/221-1877

Gipszkartonozás! Tel: 06/20/
448-3916

Ács és bádogos. Tel: 06/70/
381-8165

Nyílászáró, redőny, szúnyog-
háló. 20% kedvezmény augusz-
tus 31-ig. Ingyenes felmérés! 
Tel: 06/20/481-8124
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08.01. csütörtök

08.02. péntek

08.03. szombat

08.04. vasárnap

08.05. hétfő

08.06. kedd

08.07. szerda

08.08. csütörtök

08.09. péntek

08.10. szombat

08.11. vasárnap

08.12. hétfő

08.13. kedd

08.14. szerda

07.25. csütörtök

07.26. péntek

07.27. szombat

07.28. vasárnap

07.29. hétfő

07.30.. kedd

07.31. szerda

08.15. csütörtök

08.16. péntek

08.17. szombat

08.18. vasárnap

08.19. hétfő

08.20. kedd

08.21. szerda

08.22. csütörtök

08.23. péntek

08.24. szombat

08.25. vasárnap

08.26. hétfő

08.27. kedd

08.28. szerda
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PÁPA VÁROS GYÓGYSZERTÁRAINAK ÜGYELETI RENDJE 2019.  JÚL. 25-TŐL 2019. AUG. 28-IG
Hétfőtől péntekig: 19-22 óráig       *       Szombaton és pihenőnapon: 12-22 óráig      *       Vasárnap és munkaszüneti napon: 8-22 óráig 

Ünnepnapokon: 8-22 óráig
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A „Mi Utcánk” vadonatúj közösségi program egy egészen különleges  
plakáttal startolt.  Egy feliratos pólóval, melyen szívtájon „Szívemen viselem, 
ezért a szívemen viselem” szöveg volt olvasható. A póló egyébként azt kívánta 
illusztrálni, hogy ez az utca fontos az itt élők, itt dolgozók számára. Így az 
idei, 2019-es esztendőben amúgy is „trendi+ feliratos pólók közül különleges 
darabnak számít a Deák Ferenc utcaiaké. A megszokott angol feliratok helyett 
ugyanis a szülőföldhöz, szülővároshoz való kötődést kívánta látvánnyá tenni 
az utca egyik épületrészletét ábrázoló kép segítségével. Ám… Miért is ne 
lehetne egy utcájára az ember büszke a szülővárosára, vagy éppen annak 
egy utcájára. S a póló viselése közben miért ne gondolhatná: Ez a hely az én 
hazám, az én városom, az én utcám, az én szellemi örökségem, amit szüleim, 
nagyszüleim, az én elődeim hagytak rám... 

A Deák Ferenc utcaiak pólóján egy idézet is olvasható volt, 
mely a XIX. sz. egyik legnagyobb politikusának, Deák Ferencnek 
is a szülőföld iránti szeretetét, hitvallását tükrözi. „Kockáztathatunk 
mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk semmiért sem 
szabad.” Deák Ferenc, akit a haza bölcseként ismerünk, egyike volt 
a később híressé vált pápai diákoknak. 1812-13 között tanult az igen 
neves pápai Bencés Gimnáziumban. Pápán az Árok utca végén 
emléktábla jelöli az épületet, melyben egykor lakott. Deák Ferenc 
később jogtudományokat tanult és már 1843-tól tagja volt a Magyar 
Országgyűlésnek. Történelmi időkben, Kossuth és Széchenyi vitája 
idején Kossuth oldalára állt. Támogatója volt a hazai ipart támogató 
Kossuthi Védegylet mozgalomnak. S e pontnak helyi vonatkozása 
is van: A generációkon át sikeresen működő pápai kékfestő Kluge 
család ugyancsak tagja volt a Kossuthi Védegyletnek. Deák Ferenc 
1848-ban a Batthyány kormány igazságügyi minisztere lett. A 
forradalom és szabadságharc elbukása után visszautasította a bécsi 
udvar minden neki tett ajánlatát, következetesen követelte a 48-as 
törvények visszaállítását. Óriási szerepe volt az 1867-es kiegyezés 
előkészítésében, mely megnyitotta az utat Magyarországon is a 
polgári fejlődés előtt. Deák Ferenc nemcsak politikusként, hanem 
emberként is megmutatta karakterét: Vörösmarty Mihállyal életre 
szóló barátságot ápolt, s Vörösmarty halála után gondviselője  lett 
árvájának.

A mai Deák Ferenc utca - korábban 1706-tól Major utca -, 
egészen pontosan 1876-tól, 162 éve viseli Deák Ferenc nevét. 
Ahogy a Mi Utcánk programon elhangzott az utcabeliek büszkék 
lehetnek arra, hogy éppen az ő nevét viseli utcájuk.

A „Mi Utcánk” programnak egyik célja volt csupán, hogy 
az utcabeliek egymás társaságában töltsenek időt és így még 
közelebb kerüljenek egymáshoz. Ám ugyanilyen fontos cél volt az 
is, hogy a Deák Ferenc utcaiak - ezen alkalmak által - közelebb 
kerüljenek városuk, utcájuk múltjához. Ez az új ünnep lehetőséget 
ad arra, hogy „átmenjenek” egy képzeletbeli hídon, mely az utca 
múltját jelenével köti össze. Hiszen még ez a viszonylag rövid utca is 
tele van felfedeznivalókkal.  S e felfedeznivalókkal való ismerkedést 
tekinthetjük „Időutazásnak” is. Segítségével a Deák Ferenc utcaiak 
még otthonosabban érezhetik itt magukat, friss szemmel fedezhetik 
fel az utca értékeit és ez tovább erősítheti kötődésüket. 

Az említett „időutazás” alkalmával - a Jókai Mór Városi 
Könyvtárnak köszönhetően – a Könyvtártól kapott, az utca múltjára 
vonatkozó számos hiteles kép és hirdetés volt megtekinthető. 
Az időutazásnak helyt adó ún. mesélő asztal fő helyén, a Deák 
Ferenc utcára, mintegy szépséges Postapalotával kapcsolatos 
kordokumentumok voltak láthatóak. A Pápai Hírlap 1908. júliusi 
száma számol be arról, hogy a pápai posta - a Zimmermann 
utcából - 1908 aug. 1-vel költözik be Adamovics Lázár bérházába. 
A mai belváros büszkesége idén immár 111 éves. A cikk 
kiemelte: az épület dicsőségére válik mind építtetőjének, mind az 
építőmesternek, Fa Mihály építési vállalkozónak. A Postapalota 
történetéhez tartozik az is, hogy 1935-ben megépült telefonközpont 
a maga idejében Közép-Európában egyedülállónak számított! S 
nem elhanyagolható az sem, hogy 1953-ban óriási hangszórók 
innen közvetítették a híres 6:3-as mérkőzést a város felé. A neves 
építőmester, Fa Mihály neve egyébként felbukkant a Deák Ferenc 

másik meghatározó épületénél, a mozinál 
is. A mai Petőfi Mozit egészen pontosan 80 
éve, 1939 májusában avatták fel, egykor 
a Corso Mozi nevet viselte, a tulajdonos 
Gobbi Ede volt és Punk Béla tervei alapján 
ugyancsak Fa Mihály volt az építőmester. 

Az egykori képek alapján állítható: már a 
múltban is igen-igen jelentős kereskedelmi 
szereppel bírt ez az utca. A Postapalotával 
átellenben volt az Iglauer palota. Ez 
az épület ma is a Kossuth és Deák F. 
utca sarkán áll, itt működött az 1900-
as évek első évtizedeiben Steiner Jenő 
Párisi Nagy Áruháza, továbbá Neumann 
Jenő Cipő Nagyáruháza. Az ugyancsak 
gyönyörűséges túlsó sarki erkélyes épület 
a Gaál család magánbérháza volt, ahol 
Altman Bernát divatáru kereskedést 
működtetett itt.

(Folytatjuk...)
Polgár Gabriella - belpolitikai újságíró
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A VEMKH Pápai Járási  Hivatal Foglalkoztatási Osztály állásajánlatai
Szobafestő

Ételfutár
Eladó (fagyisautóra)

Bolti eladó
Konyhai kisegítő

Szakács
Pék

Pékségi kisegítő
Sütőipari betanított munkás
Műkőkészítő segédmunkás

Zöldterületi kisgépkezelő
Állatgondozó

Kőműves
Villanyszerelő

Villanyszerelő segédmunkás
Forgácsoló, esztergályos

Gépi forgácsoló
Kazánfűtő

Karbantartó
Gépbeállító

Vízvezeték szerelő
Asztalos

Recepciós
Pénzügyi ügyintéző 

(ingatlanközvetítő irodába)
Textilipari gép kezelője
Termék összeszerelő

Minőségi ellenőr
Szerződéses katona

Á L L Á S

Azonnali kezdéssel kere-
sünk Veszprém és Győr-
Moson-Sopron megyei lako-
sú tapasztalt C-s jogosítvány-
nyal, GKI kártyával és digi-
tális sofőr kártyával rendel-
kező gépkocsivezetőt, új 4 
tengelyes tehergépkocsira 
földmunkára, kiemelt bére-
zéssel. Jelentkezni lehet tele-
fonon a 06-30/227-1841-es 
számon vagy önéletrajzzal az 
archeogep2010@gmail.com 
címen. (ArcheoGép Kft.)

Gyakorlattal rendelkező 
gépkocsivezetőket keresek 
,,B” jogosítvánnyal, külföldre 
történő áruszállításra. Magas 
kereseti lehetőséggel. Érd.: 
06/20/977-8840 Töreki

Szanyba keresünk nyugdí-
jas takarító hölgyet helyette-
sítő munkára, nettó 1.000 Ft-
os órabérrel. Tel: +36/70/375-
7870 (Gála1 Kft)

Építőiparban jártas segéd-
munkást keresek. Bére-
zés megegyezés szerint. Tel.: 
06/30/616-5787 Novák-
Bogdán Bau Kft.

Frekventált pápai munka-
helyre (repülőtér) karbantar-
tó-üzemeltető munkatársakat 
keresünk gépész (víz-gáz sze-
relő, csőhálózati szerelő, cső-
szerelő, lakatos), villanyszere-
lő munkakörökbe, 8órás mun-
kaidőben. Jelentkezés feltéte-
le büntetlen előélet. Bérezés 
megegyezés szerint. Érdek-
lődni Kalmár Róbertnél a +36-
20/277-0624-es telefonszá-
mon lehet. (PQS Kft.)

Kerékpárszerelésben jár-
tas embert keresek alkal-
mi munkára. Németh Ferenc 
06/70/341-2513
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Születés
Simon Zoltán – Szabó Szilvia - Zoé

Adorján Győző – Szalai Mónika - Noel
Hegyi Gergely – Bognár Henrietta – Ákos

Halálozás
Tollár Szabolcs Imréné sz. Bakos Magdolna (1954)

Jagadics Károly (1944)
Makai Dezsőné sz. Tóth Julianna (1936)

Pap György (1961)
Baki József (1934)

Házasságkötés
Szubota Gábor – Czimbalmos Anett

Illés Tamás – Bokodi Kitti
Mórocz László – Györkös Timea

Ladányi Norbert – Verebélyi Tímea
Horváth András – Mészáros Klaudia

Vértesi Bálint – Kovács Fruzsina
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