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Vajdán magasföldszinti nagy-
erkélyes, konvektoros lakás 
eladó. Tel: 06/70/557-7272

Tapolcafőn közös udvar-
ban, felújításra szoruló lakó-
ház, melléképületekkel 
eladó. Tel: 06/30/991-3682, 
06/20/294-2622

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

Vajdán I. emeleti 2 szo-
bás téglalakás eladó. Tel: 
06/20/394-5834

Az Alsóvároshoz tartozó, 
de Belváros közeli utcában 
eladó egy igényesen felújított, 
135 m2-es 4 szobás csalá-
di ház. Irányár: 29,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Belvárosban, 2 lakásos társas-
házban 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

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

Németbányán 202 m2-es ház 
eladó. Irányár: 36 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

Belvárosi 1. emeleti 2 szobás 
lakás eladó. Irányár: 15,6 M Ft. 
Tel: +36/70/454/5251

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

Ugodi, kétszintes csalá-
di ház, 175 m2 alapterületű 
eladó. Irányár: 14,7 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

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

Hitelügyintézés, ingyenes ban-
ki kalkulátor. Szabó Erika - Ott-
hon 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 szo-
bás 69 m2-es 2. emeleti lakás 
eladó. Pár hónappal ezelőtt 
lett felújítva, azonnal költöz-
hető. Irányár: 17,8 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Ugod külterületén igényesen 
megépített, kellemes erdei 
környezetben 228 m2-es csa-
ládi ház eladó. Irányár: 36 M 
Ft. Hozzátartozó, külön hrsz-
on szereplő 8405 m2-es, vál-
lalkozásra alkalmas telep szin-
tén 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

Nagydémen 78 m2-es csalá-
di ház eladó. Irányár: 5,8 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5251

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

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

34 m2-es üzlet forgalmas 
helyen eladó. Irányár: 12,5 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5251

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

Vajda P ltp-en, harmadik eme-
leti, egyedi fűtésű, szép állapo-
tú 59 m2-es, téglalakás eladó. A 
lakás erkélyes. Irányár: 15,95 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5253

Bocsor utcában 4 szobás 120 
m2 -s, egyszintes családi ház, 
sok melléképülettel, garázzsal 
eladó. Irányár: 28,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253

Vajda P ltp, téglaépületben, 
egyedi gázkonvektoros fűté-
sű, hőszigetelt épületben 50 
m2-es harmadik emeleti, erké-
lyes lakás eladó. Irányár: 14,95 
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: 31,9 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5253

Ugodon 4 szobás, egy szin-
tes, dupla garázsos családi 
ház, gazdálkodásra, vállalko-
zásra alkalmas, nagy telekkel 
eladó. Irányár: 16,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253

Vajda P ltp-en harmadik emeleti, 
1+3 félszobás, felújított panel, 
egyedi hőmennyiség mérővel 
ellátott lakás eladó. Irányár: 16 
M Ft. Tel: +36/70/454-5253

Pápán, Korvin utcában 57 
m2-es 2 szobás lakás eladó. 
Tel: 06/70/779-5582

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

Öreghegyben 2728 m2 telek, raj-
ta levő 38 m2-es hétvégi ház-
zal eladó. A Telek felén gyü-
mölcsfákkal. Ára: 3,95 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5253

K I A D Ó

Bástyán, bútorozott 1,5 
szobás lakás kiadó. Tel: 
06/20/454-3885

Kiliánon 4 szobás, klímás lakás 
kiadó. Tel: +36/30/455-6888

Hajdúszoboszlói 4 napos üdülés 
svédasztalos reggelivel, menü-
választásos vacsorával 14.100 
Ft. Tel:06/70/313-5501, www.
hajduszoboszloszallasok.hu

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

Kútfúrást és fúrt kút tisztítását 
vállalom. Tel: 06/30/310-3405

Veszélyessé vált fák kivágá-
sát vállalom. Tel: 06/70/342- 
8114

Tóth Kárpittisztítás! Autókár-
pit, bútorkárpit, ülőgarnitúrák, 
fotelek, székek, padlószőnye-
gek tisztítása. Tel: 06/70/630- 
8245

Redőnykészítés, javítás, fare-
dőny, szalagfüggöny, szúnyog-
háló, harmonikaajtó gyártás, 
ablakszigetelés. Tel: 06/89/314-
595, 06/20/338-5554

Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, forgalmazás Mosó-
gép, mosogatógép, hűtő javí-
tás. Krokovics Tel: 06/30/234-
7380, 06/70/311-3387

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

Ács és bádogos. Tel: 
06/70/381-8165

Szőrmekikészítés, szőrmék, 
bőrkabátok tisztítása, javítása, 
béléscsere. Bárány-, birka-, 
vadbőrök. Irhamellények terme-
lői áron kaphatók. Birkabőr autó 
üléshuzatok. Horváth László 
nyersbőrkikészítő. Pápa Dózsa 
György u. 10. Tel: 06/89/311-
043, 06/70/221-1877

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

Belső felújítás, kozmetikázás, 
lapraszerelt bútor összeszere-
lése. Tel: 06/70/594-4094

Nyílászáró, redőny, szú-
nyogháló. 20% kedvezmény 
augusztus 31-ig. Ingyenes fel-
mérés! Tel: 06/20/481-8124

Ezermester munkát vállal.

V E G Y E S

Alumínium kerti garnitúra, szín-
terápiás Bioptron lámpa eladó. 
Tel: 06/30/864-4896

Malacok eladók. Tel: 
06/30/241-5814

Vörös tojótyúk házhoz szállítva 
700 Ft/db. Tel: 06/20/204-2382

Kiscicák ingyen elvihetők. Tel: 
06/30/324-8811

Kisméretű elemes márványmin-
tás konyhabútor (mosogatóval) 
15.000 Ft, régi televízió 5.000 
Ft, nagyszekrény márványmin-
tás 10.000 Ft, fehér mikrohullá-
mú sütő 10.000 Ft, műbőr bor-
dó ülőgarnitúra 2 fotellel 30.000 
Ft. Tel: 06/70/613-8087

Kalapácsos terménydaráló 
eladó. Tel: 06/30/382-0762
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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
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Apropó
„A Mi Utcánk”

Csabagyöngye, Cserszegi fűszeres, Pannónia kincse, 
Kékfrankos: Szőlők, szőlőfajták… „A szőlő egészséges, 
tápláló, finom és zamatos gyümölcs, melynek értékes cu-
kor, ásványi anyag és vitamintartalma van. Cukra fele rész-
ben szőlőcukor, mely a szívizom ellátója.” Írta Prohászka 
Ferenc a Szőlő és bor című megannyi újabb kiadást meg-
élt könyvében, melyet minden tavasszal átlapozott Édes-
apám, Polgár László Deák Ferenc utcai otthonában, mie-
lőtt évtizedeken át újra és újra munkához látott az Úrdom-
bi szőlőhegyen lévő szőlőjében. 

Az Úrdombról talán köztudott, hogy Pápa legfiatalabb hegy-
községe, mely a pályaudvartól keletre jött létre. Pápa határában 
egyébként az 1600-as évek elején jöttek létre hegyközségek, 
melyek hegyközségi szabályzatuk alapján élték életüket. A gyü-
mölcs és szőlő termelő gazdákat működési egységbe vonták a 
hegyközségi szervezetek. Meghatározták a szőlősgazdák joga-
it és kötelességeit, a hegybeli munkák rendjét, köztük pl. a szü-
ret kezdésének idejét is. A szőlőhegyeket gyepű és árok vet-
te körül, a gazdák a kapukon át közlekedtek. Minden kapunak 
két része volt: a kocsi és a gyalogkapu. A hegypásztor, a hegy 
rendjére felügyelő hegyközségi „alkalmazott” hajléka az egyik 
kapu közelében állt. A pásztorházban gyakran pálinkafőző ka-
zán is működött. A hegyközségek lehetőség szerint saját kút-
jaik vizét használták a szőlőbeli munkák alkalmával...

Az Úrdomb területét az emlékezet szerint a gróf adta adó-
válság fejében a Csizmadia cég tagjainak, ezért lett a népi neve 
Csiriz hegy. Az itteni szőlőbirtokosság 1878. április 13-án terjesz-
tette be alapszabályzatát a megyei hatóságokhoz. E tényről még 
a korabeli - 1880 március 7.-én megjelent - lapok is hírt adtak. 
Ma is emlegetik az Úrdomb korsóját. (A céhekhez hasonlóan 
készítettek ünnepi használatra díszes korsót.)  A hegyközségek-
ben fakeresztet is állítottak Isten dicsőségére. Úrdomb kereszt-
jének történetéről pedig a Pápa és Vidéke c. lap 1943-as szá-
ma számolt be „Keresztszentelés az úrdombi szőlőben” címmel. 

 „Keresztszentelés az Úrdombi szőlőben
A pápai úrdombi hegybirtokosság az úrdombi szőlőben még 

1846-ban egy keresztet állíttatott Isten dicsőségére. Ezt a fa ke-
resztet az időjárás annyira megviselte, hogy egy vihar teljesen 
kidöntötte. 1936. júniusában ezt a fakeresztet az alkalomhoz il-
lően virágokkal feldíszítve újraszentelték nagyszámú közönség 
előtt.  1942-ben tehát az úrdombi hegyközség elhatározta, hogy 
a kidőlt fakereszt helyett újat állíttat. Németh József apát plébá-
nos a Kálvária temető melletti kőkeresztet az úrdombi hegyköz-
ségnek adományozta. A kereszt lebontási és felállítási költsé-
geinek fedezésére a hegyközségben lelkes gyűjtés indult.  Töb-
ben pedig két kezük munkájával járultak hozzá. A Pátkai Ura-
dalom és a Leipnik cég több kocsi fuvart és kavicsot adott in-
gyen. Elmondható, hogy a hatalmas kőkeresztet a környékbe-
li lelkes emberek napi munkájuk és hivataluk elvégzése után 
bontották le és állították fel új helyén! A telket, melyen a keresz-
tet felállították Szalay István cipő nagykereskedő ajándékozta. 

A kereszt megszentelésére május 23-án vasárnap került sor, 
az egész hegyközség és a környékbeli lakosság részvételével. 
Németh József apátplébános a Kálvária templomból körme-
netben ment át az úrdombi szőlőbe a kereszt megszentelésé-
re. Beszédében kifejtette: a szenvedő embernek megnyugvás 
a kereszt. Az a nép, mely hinni tud a keresztre feszített Jézus-
ban mindenkor erős maradt.” 

Az Úrdomb keresztje ma is - 2019. augusztusában is - 
áll épen, megóvva, pedig az 1876-os esztendő óta meg-
annyi emberöltő szaladt el... Talán, az úrdombi föld tudja a 
titkát ennek a hatalmas hűségnek. Talán ez a föld plánálta 
és plántálja ma is az itt élők lelkében hűségüket a földhöz, 
szőlőjükhöz és értékeikhez. A keresztet felkereső egy idéze-
tet is olvashat azon: A keresztet felújíttatta és Pápa városának 
adományozta a 2000-es évben az Erdős család. Ráadásul a 
látogató elismerésre méltó gondozottságot talál a kereszt kö-
rül is. Ez is jelzi, hogy az úrdombiak nagyon is odafigyelnek a 
kereszt méltóságára. Jelen időben Varga Benedek és családja 
végzi az Úrdomb keresztje körüli teendőket. 

A Mi Utcánk elnevezésű 
vadonatúj közösségi program 
most startolt el, így első ízben 
adták át a Deák EQ, Érzelmi 
Intelligencia díjat is. Az első ki-
tüntetett Bálintné Sári Judit, a 
gróf Esterházy Kórház Egy-
napos Sebészetének főnővé-
re. Mindez elismerése a gyógy-
ulni vágyok által hosszú évek 
óta megtapasztalt átlag feletti 
odafigyelésének és érzékeny-
ségének, amivel mindig ügyelt arra: a betegek ne érezzék ma-
gukat kiszolgáltatottnak, és méltóságukat minden körülmények 
között megőrizhessék! A Deák díj egyébként az I. számú Deák 
póló mellett rózsákból állt még, nem véletlenül... 

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

Bolti eladó
Szakács

Pékségi kisegítő
Műkőkészítő 

segédmunkás 
Állatgondozó
Villanyszerelő

Forgácsoló, esztergályos

Gépi forgácsoló
Autódiagnosztikai szerelő

Kazánfűtő
Karbantartó
Gépbeállító
Gépkezelő
Szobafestő

Vízvezeték szerelő
Pénzügyi ügyintéző 

(ingatlanközvetítő irodába)

Asztalos
Textilipari gép kezelője
Termék összeszerelő

Minőségi ellenőr
Kútkezelő

Egyéb állattartási 
foglalkozású 

(sertéstelepre)
Szerződéses katona

Születés

Antal Imre – Éri Ivett Anett – Bianka
Antal Imre – Éri Ivett Anett – Marcell

Török Tamás – Németh Nikolett – Zorka
Samu Dávid – Tóth Amarilla – Nina

Süle János – Szalai Annamária – Bendegúz Ferenc
Lampért Ádám – Szalai Renáta – Alex

Vida Tivadar – Szeidman Regina – Vince
Pék Szabolcs Milán – Mészáros Judit – Marcell

Halálozás

Horváth György Ervin (1938)
Pálfi Miklósné Sz. Sámson Piroska (1937)
Holczer Endréné Sz. Tunkel Rozália (1934)

Sárközi Antal (1935)
Nagy Béla László (1948)

Murai Tiborné Sz. Horváth Rozália (1930)
Szilva Lászlóné Sz. Német Mária (1936)

Farkas Gyula (1934)
Mórocz Gyuláné Sz. Nagy Magdolna (1934)

Sinkai Miklós István (1953)
Kovács Dezső (1948)

Házasságkötés

Mógor Balázs-Tóth Judit
Orbán Tamás-Seres Hajnalka
Németh Patrik-Séllei Zsanett

Fribert Ádám-Wolarek Alexandra
Cseh Péter-Müller Orsolya

Gerencsér Tamás-Szedlák Dóra
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Á L L Á S

18 év feletti diákok jelentkezé-
sét várjuk gyári munkára, akár 
1-2 hétre is, kiemelt bérezés-
sel. Tel: 06/20/911-5049

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.)

Pápai kereskedelmi telephely-
re targoncázási gyakorlattal 
rendelkező árukiadó raktárost 
felveszünk 1 műszakba. Érdek-
lődni a 06/30/520-4405-ös 
telefonszámon lehet, munka-
időben. Perint Kft.

A Veszprém Megyei Fogyaté-
kos Személyek, Pszichiátriai 
és Szenvedélybetegek Integ-
rált Intézménye Dáka állást hir-
det ápoló-gondozó és takarító 
munkakörben. Részletes infor-
máció a 06/70/459-3798 tele-
fonszámon kérhető.

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

Pápai telephelyre üzem-
takarítókat és csoportve-
zetőt keresünk. Jelentkez-
ni 8-17-ig Minerva FMH 
Kft. Tel: 06/70/326-2707, 
06/20/570-0362

Könnyű tanyai munkára, állat-
gondozó-gyakorlattal rendel-
kezőt ottlakással felveszek. 
Tel:06/30/843-3322.

O K TAT Á S

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. Tel: 06/70/593-
2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
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