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I N G AT L A N

Vajdán 42 m2-es magasföld-
szinti, nagyerkélyes, konvek-
toros, klímás, felújított lakás 
eladó. Tel: 06/70/640-1990
Vajdán 2 szobás 51 m2-es 
erkélyes II. emeleti téglala-
kás eladó. Irányár: 17,8 M 
Ft Tel: +36/70/216-9684, 
+36/70/635-1092
Pápán, Korvin utcában 57 
m2-es 2 szobás lakás eladó. 
Tel: 06/70/779-5582
A Kishegyben igényesen 
kialakított ház eladó. Tel.: 
06/70/398-0327
Pápa Alsóvárosban, 4 szo-
bás családi ház eladó. Tel: 
06/20/375-2336
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
Tókertben található ez a felújí-
tásra szoruló 70 m2 alapterü-
letű családi ház, keskeny kapu-
bejáróval. Irányár: 7 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
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 készpénzfizetéssel 
keresek lakást, vagy családi 
házat. Tel: + 36 70 450 5555
Pápán, Bocsor utcában családi 
ház eladó. Tel.: 06/70/592-4485
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
34 m2-es üzlet forgalmas 
helyen eladó. Irányár: 12,5 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5251
Dobán 90 m2 alapterületű 
családi ház (vendégházként 
működik), 3047 m2-es telken 
eladó. Irányár: 15,9 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 69 m2-es, máso-
dik emeleti, 1+3 félszobás, szép 
állapotú, nagyerkélyes, panella-
kás eladó. Irányár: 15,95 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5253
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, 15 m2-es 
nyári fedett kiülővel, 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
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
Homokbödögén 3 szobás, 90 
m2-es családi ház, hozzá tar-
tozó 3000 m2-es, gazdálko-
dásra is alkalmas telekkel, 
eladó. Irányár: 9,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253
Pápán a belvárosban eladó, 
295 m2 telken,80 m2-es csa-
ládi ház. Az udvaron 75 m2-es 
pincével. Irányár: 13 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253
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

Pápán, Szabadság utcában, 
kiadó egy 2 szobás, klimatizált, 
közös költség nélküli, egye-
di elszámolású, bútorozott és 
gépesített lakás. A lakáshoz 
zárt udvaron parkoló és tároló 
tartozik. 120.000 Ft /hó +rezsi 
2 havi kaució szükséges Tel: 
06/30/223-5122 

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

Belső felújítás, kozmetikázás, 
lapraszerelt bútor összeszere-
lése. Tel: 06/70/594-4094
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
Szőnyegtisztítás, kárpittisztítás 
ipari technológiával. H-P 8:00-
16:00-ig. Tel: 06/20/589-9793
Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, forgalmazás Mosó-
gép, mosogatógép, hűtő javí-
tás. Krokovics Tel: 06/30/234-
7380, 06/70/311-3387
Cserépkályhák, kandallók, 
kemencék építése, javítása. 
Tel: +36/70/326-5436,

Veszélyessé vált fák kivágását 
vállalom. Tel: 06/70/342-8114
Redőnykészítés, javítás, fare-
dőny, szalagfüggöny, szúnyog-
háló, harmonikaajtó gyártás, 
ablakszigetelés. Tel: 06/89/314-
595, 06/20/338-5554
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fote-
lek, székek, padlószőnyegek 
tisztítása. Tel: 06/70/630-8245
Duguláselhárítás bontás nélkül, 
garanciával, hétvégén is. Tel: 
06/20/426-0222
Nyílászáró, redőny, szú-
nyogháló. 20% kedvezmény 
augusztus 31-ig. Ingyenes fel-
mérés! Tel: 06/20/481-8124

Kútfúrást vállalok. Tel: 
06/30/310-3405

V E G Y E S

Medina szőlő eladó. Tel: 
06/20/396-2090
Kukorica, búza eladó. Tel: 
06/30/609-6658
Szekrénysor eladó. Tel: 
06/30/295-4228
Pannónia traktor eladó. Tel: 
06/20/495-5424
100 l-es hidraulikus szőlő-
prés, járóka, hordozható gye-
rekágy, etetőszék eladó. Tel: 
06/20/570-2120
Lyukacsos nagyméretű és 
eszterházy tégla eladó. Tel: 
06/20/954-6229
16 hetes vörös jércék és kaka-
sok eladók Pápán a Kishegy-
ben. Élve és tisztítva is. Tel: 
06/89/322-244
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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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Szombat lesz majd – augusztus 24.-e délelőttje – amikor 
Pápán sorra, egymás után nyílnak ajtók és kapuk, s rajtuk 
keresztül a gyász színét, színeit magukra öltött nők és fér-
fiak, fiatalok és idősebbek indulnak útnak. Szótlan komor-
sággal mind ugyanabba az irányba igyekeznek majd. A pá-
pai alsóvárosi temető felé… Nagy, közös fájdalom szoron-
gatja szívüket, s ugyanez az érzés hajtja majd lábukat a te-
mető kapuja felé. Hiszen az elmúlt végtelenül hosszú hetek 
alatt mind-mind arra vártak, hogy újra láthassák. Azt a pilla-
natot várták, amikor köztük lesz ismét: a város - Pápa közös 
nagy lélegzetében megerősödve – benne lesz az ő lélegze-
te, a közös szívdobbanásban ott lesz az ő szívének dobogá-
sa is… S most? Mennek és mennek a temető felé. Mennek 
majd, hogy így is megmutassák, mennyire szerették és tisz-
telték őt. Ugyanarról a szeretetről és tiszteletről szól majd ez 
a komor menet, mint ami indoka volt a pápaiak - hogyléte fe-
lől tudakozódó - óriási érdeklődésének. A feléje áradó cso-
dálatosan hatalmas szeretettömegről, a közös imádságlán-
cokról természetesen tudott ő is. „Elképzelhetetlen mennyi-
ségű szeretet kaptam a pápai emberektől az elmúlt időben. 
Végtelenül hálás vagyok nekik ezért” – mondta. S augusz-
tus 24.-e délelőttjén mennek majd, hogy fejet hajtsanak majd  
DR. VARGA FERENCNÉ KISS RÉKA előtt. 

Pontosan tudják, hogy szegényebbek lettek valamennyien. 
Hiányzik majd okossága, műveltsége, közéleti tájékozottsága, 
kifinomult stílusa és természetesen csupa báj, csupa szép-
ség mosolya, remek humora. Hiszen maga volt a megtestesült 
Élet, a megtestesült Életszeretet, pedig… Mindössze 8 éves 
kislány volt, amikor meg kellett tapasztalnia az élet iszonya-
tos történelmi idők brutalitását, melyek az addigi idilli családi 
életükből örökre eltüntették Édesapját. Ám még ez a családi 
tragédia sem volt képes gyűlöletre tanítani. Épp ellenkezőleg, 
még nagyobb szeretettel, előzékenységgel fordult az embe-
rek felé. Talán éppen jellemének ezen különlegessége miatt 
szerették annyira a pápai emberek. Szerették közvetlensége 

okán, amit minden találkozás alkalmával megtapasztalhat-
tak. Akkor is, amikor a gróf Esterházy Kórházban laborvizs-
gálatok, vérvételek alkalmával találkoztak vele 1969. aug. 4.-i 
munkakezdésétől kezdve évtizedeken át. Ám szerették ben-
ne a szívét-lelkét ezer százalékkal a családjának adó Édes-
anyát, aki óriási elánnal munkát-fáradtságot nem nézve ké-
nyeztette családját, mind minden nagybetűs ÉDESANYA, és 
mint minden unokáiért rajongó NAGYMAMA.

 
No és hosszú időn át szerették őt a Pápai Református Nő-
egylet elnökeként is, aki a közösség ügyeiben is felelősséget 
vállalva rendkívül igényesen, magas színvonalon végezte ezt 
a munkát is. A Pápai Református Nőegylet elnöki tisztségé-
nek elvállalásával – ezt a munkát majd 15 éven át végezte 
-, egyben tisztelgett családi gyökerei előtt is. Tisztelgés volt 
ez dr. Antal Gábor, a Református Főiskola egykori igazgató-
ja és a Dunántúli Református Egyházkerület egykori püspöke 
előtt, akihez – nagyszülei okán - rokoni szálak fűzték. A Re-
formátus Nőegylet elnökeként mind helyben, mind országos 
fórumokon magas színvonalon képviselte egyházát és hitét.  
A HITE… Bizony ha valaki a Teremtőjébe vetett hitéről akar 
írni, hamar észreveszi, hogy kevésnek bizonyulnak szavak. 
Élete utolsó szakaszában elképesztő bátorsággal és fegye-
lemmel vette fel a harcot a sors által rárótt megpróbáltatások-
kal szemben. S Hite – egészen lenyűgöző módon - az újabb 
és újabb megpróbáltatások hatására sem gyengült, nem in-
gott meg. Sőt még sokkal-sokkal erősebb lett. Méltóságát és 
hitét valóban semmi nem tudta megtörni élete utolsó másod-
percéig sem. Élete példája lett az Igének:
 „Futásomat megfutottam, a hitet megtartottam”

Temetése 
2019. augusztus 24-én 11.00 órakor lesz 

a pápai Alsóvárosi temetőben.

Polgár Gabriella
belpolitikai újságíró

„E Földön úgy szerettem járni én…”

Réka
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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)
Természetgyógyász tanfolyam 
indul Veszprémben szeptem-
ber 28-án. Októberi tanfolyam-
ok: Talpmasszázs, Tibeti hang-
tál, Kineziológia, Fitoterápia-
gyógynövények, stb. Tel: 
+36/20/944-0984, www.
mariannatourist.hu, www.
mariannatourist@t-online.hu

Á L L Á S

CNC-gépkezelőket (CNC-
gépkezelő vagy gépi forgá-
csoló végzettséggel), gép-
lakatos karbantartót (for-
gácsoló gépek karbantar-
tására) keresünk sárvári 
munkahelyre. Hosszú távú 
munkalehetőség, kiemel-
ten magas bérezés, net-
tó 280.000-340.000 Ft/hó. 
Igényes, díjmentes szállás 
vagy 100%-os utazási költ-
ségtérítés 50 km-es körzet-
ből. Tel: 06/70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-Tex Euro Kft.)

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

Szanyba keresünk nyugdí-
jas takarító hölgyet helyette-
sítő munkára, nettó 1.000 Ft-
os órabérrel. Tel: +36/70/375-
7870 (Gála1 Kft)
Gyere, dolgozz Velünk! Beje-
lentett munkaviszonyt, 
kiemelt bérezést, bérelőle-
get, ingyenes szállást, mun-
kába járást biztosítunk. Beta-
nított dolgozó és targon-
cás ajánlatainkból válogat-
hatsz Győr és Kecskemét 
környékén. Munkavégzési 
helyek: Autoliv, BOS, SMR, 
SMP, Rába. Jelentkezz most! 
06/70/639-9920 (JOBmotive 
Kft.)

Ausztriai night klubba kere-
sünk pincérnőket minimális 
németnyelv-tudással. Rugal-
mas munkaidő. Elérhető-
ség: Pabian&Partners. Tel: 
0043-664958721, 0043-
6602914770, WhatsApp.

Csatlakozz csapatunk-
hoz! Fémipari munkakörök-
be keresünk hegesztő, laka-
tos, gépi forgácsoló- CNC-
gépkezelő, szerszámkészí-
tő, gépbeállító, darukezelő, 
nehézgépkezelő és konténe-
rező sofőr dolgozókat Győr és 
Kecskemét környéki munká-
ra. Versenyképes fizetést, jut-
tatásokat, szállást, munkába 
járást, hazautazási támoga-
tást, bérelőleget biztosítunk. 
Jelentkezz most! 06/70/415-
9021 (JOBmotive Kft.)



72019. augusztus 15.

A VEMKH Pápai Járási  Hivatal Foglalkoztatási Osztály állásajánlatai
Ételfutár

Bolti eladó
Szakács

Pékségi kisegítő
Műkőkészítő 

segédmunkás
Állatgondozó

Egyéb állattartási 
foglalkozású sertéstelepre)

Állattenyésztési telep 
vezetője

Villanyszerelő
Forgácsoló, esztergályos

Gépi forgácsoló
Autódiagnosztikai szerelő

Gépkocsivezető 
(C; C+E kat. jog.)

Kazánfűtő
Karbantartó
Gépbeállító
Gépkezelő

Szobafestő
Vízvezeték szerelő

Asztalos
Pénzügyi ügyintéző 

(ingatlanközvetítő irodába)
Textilipari gép kezelője
Termék összeszerelő

Minőségi ellenőr
Kútkezelő

Szerződéses katona

Születés

Nyitrai János – Lájer Ramóna – Kamilla Mária
Mándli Ákos – Horváth Teréz – Milán
Ladik Péter György – Péntek Katalin 

– Ákos Vendel
Frank Zoltán – Végh Annamária – Bertil

Dukai Gergely – Marczali Mónika – Zsombor

Halálozás

Böröcz Béláné sz. Biró Jolán (1934)
Gaál Gáborné sz. Kélig Mária (1934)

Horváth Istvánné sz. Horváth Irén (1942)
Gál Tibor Mózesné sz. Győri Mária (1925)

Házasságkötés

Makker András – Kalmár Patrícia
Gyenge Gergő – Kobzi Alexandra

Böröczki Géza – Balassa Klaudia Zsófia
Kossuth Csaba József – Megyeri Éva

Cserbán Tamás – Markó Borbála
Csukárdi Richárd – Koloványi Kitti

Gervald János-Horváth Éva
Tóth Tibor László – Jóna Tímea

Vizlendvai Ádám-Janás Krisztina
Oláh Attila-Gyergyák Mónika Anna

A
ny

ak
ön

yv
i 

hí
re

k



8 2019.  augusztus 15.


