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I N G AT L A N
Törzsökhegyben eladó 1200 m2 
gyümölcsös. Tel: 06/30/197- 
7702
Vajdán téglaépületben, I. eme-
leti 2 szobás lakás eladó. Tel: 
06/20/425-0095
Vonyarcvashegyen eladó 61 
m2-es, 1+2 félszobás, zöldöve-
zeti, lakóparkban lévő lakás. Tel: 
+36-70/459-2181
Vajdán 2 szoba, étkezős 
lakás eladó tulajdonostól. Tel: 
06/20/413-8767
Ajkán, a Verseny utcában 4 eme-
letes társasház harmadik eme-
letén eladó 54 m2-es, 2 szobás, 
jó állapotban lévő erkélyes lakás. 
Irányár: 14,8 M Ft. Elérhetőség: 
+36-30/573-9474
50 M Ft-ig készpénzes fizetéssel 
keresek eladó családi házat. Tel: 
+36/20/954-9398
Az Alsóvároshoz tartozó, de Bel-
város közeli utcában eladó egy 
igényesen felújított, 135 m2-es 4 
szobás családi 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
Pápakovácsiban eladó 492 
m2-es telken, 210 m2 alapterü-
letű ház. Irányár: 36,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
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
Németbányán 202 m2-es ház 
eladó. Irányár: 36 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 családi ház, 
175 m2 alapterületű eladó. Irány-
ár: 14,7 M Ft. Tel: +36/70/454- 
5251
Azonnali készpénzfizetés-
sel keresek lakást, vagy csalá-
di házat. Tel: + 36 70 450 5555
Hitelügyintézés, ingyenes banki 
kalkulátor. Szabó Erika - Otthon 
Centrum Ingatlaniroda. Tel.: + 36 
70 454 5251
Mezőlakon 72 m2-es 2 szobás 
családi ház eladó. Irányár: 7 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: 15,9 
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
2. emeleti, 69 m2-es, 3 szo-
bás felújított, azonnal költözhe-
tő lakás eladó a volt Kilián lakó-
telepen. Irányár: 17,3 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
Belvárosban 48 m2-es 2 szobás 
lakás eladó. Irányár: 7,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
Nagydémen 78 m2-es családi 
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 csalá-
di ház (vendégházként működik), 
3047 m2-es telken eladó. Irány-
ár: 15,9 M Ft. Tel: +36/70/454- 
5251
Most épülő, jövő júniusi átadás-
sal 10 lakásos társasházban laká-
sok eladók. Tel: +36/70/454- 
5251
Huszár lakótelepen 47 m2-es 
2 szobás, egyedi fűtésű lakás 
eladó, vagy kiadó. Kiadás ese-
tén: 85.000,-Ft + rezsi. Eladás 
esetén ár: 12,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
Vajda P ltp-en, harmadik emele-
ti, egyedi fűtésű, szép állapotú 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, egye-
di gázkonvektoros fűtésű, hőszi-
getelt épületben 50 m2-es har-
madik emeleti, erkélyes lakás 
eladó. Irányár: 14,95 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253
Döbröntén felújításra szoruló 2 
szobás családi ház, 1017 m2-es 
telken eladó. Irányár: 4,4 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253
Vasút utcában félkész ház, 300 
m2-es telken eladó. Irányár: 12,5 
M Ft. Tel: +36/70/454-5253
Ugodban 2 szobás, 70 m2 es 
családi ház, 672 m2 es tel-
ken eladó. Irányár: 8,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253

Marcaltőn tetőtér beépítéses, 
nagy nappalis, 200 m2-es csa-
ládi ház, akár két generációnak 
is alkalmas lakhatással, csen-
des utcában, 600 m2-es telken 
eladó. Irányár: 23,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253
Adásztevelen Jókai u. 26. szám 
alatti 1747 m2-es telken, 110 
m2-es családi ház eladó. Irány-
ár: 6,3 M Ft. Tel: 06/20/543-2055
Eladó igényes küllemű családi ház 
kocsibeállóval Homokbödögén, 
a falu központjában. Rendezett 
portállal, 3 szoba 2 konyha, nagy 
nappali, 2 garázs, nagy műhely, 
pince, kamrák. Irányár: 14 M Ft. 
Tel: 06/70/299-8033

K I A D Ó
Vajda Péter lakótelepen első 
emeleti, 2 szobás, bútorozott 
lakás kiadó. Bérleti díj: 85.000 
Ft + rezsi. 2 havi kaució. Tel: 
+36/70/454-5251
Volt Kilián lakótelepen 3. emeleti 
1 szobás + nappalis lakás kiadó. 
Bérleti díj: 90.000 Ft + rezsi. 2 
havi kaució. Eladás esetén 11,9 M 
Ft irányár. Tel: +36/70/454-5251
Igalon 1,5 szobás 44 m2-es telje-
sen felújított lakás, részben búto-
rozottan, hosszútávra kiadó okt. 
1-től. Tel: 06/30/986-1569

J Á R M Ű
Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel: 
06/70/669-7777
Mercedes- Benz diagnosztika 
gyári szinten minden személy-
autóra, teherautóra és buszra. 
Érdeklődjön telefonon a részle-
tekről. Tel: +36/30/749-8800

T Á R S K E R E S É S
Házaspár keresne párt társalgás-
ra, korhatár nélkül. Tel: 06/70/587-
2236, 06/70/587-2235

S Z O L G Á L TAT Á S
Szobafetést, gipszkartonozást, 
kölsőhomlokzat-szigetelést vál-
lalok. Gyorsan, szakszerűen. Tel: 
06/70/608-9519
Veszélyes fák kivágását, nagyobb 
területek fűnyírását vállalom. Tel: 
06/70/615-7019

Víz-, gáz-, központifűtés és 
gázkészülék szerelés. Tel: 
06/70/221-7741
Cserépkályhák, kandallók, 
kemencék építése, javítása. 
Tel: +36/70/326-5436 www.
kalyhaprofil.hu
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, padlószőnyegek tisztítá-
sa. Tel: 06/70/630-8245
Szőrmekikészítés, szőrmék, bőr-
kabátok tisztítása, javítása, bélés-
csere. Bárány-, birka-, vadbőrök. 
Irhamellények termelői áron kap-
hatók. Birkabőr autó üléshuza-
tok. Horváth László nyersbőrki-
készítő. Pápa Dózsa György u. 10. 
Tel: 06/89/311-043, 06/70/221- 
1877
Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, forgalmazás Mosó-
gép, mosogatógép, hűtő javítás. 
Krokovics Tel: 06/30/234-7380, 
06/70/311-3387
Redőnykészítés, javítás, fare-
dőny, szalagfüggöny, szúnyog-
háló, harmonikaajtó gyártás, 
ablakszigetelés. Tel: 06/89/314-
595, 06/20/338-5554
Szőnyegtisztítás, kárpittisztítás 
ipari technológiával. H-P 8:00-
16:00-ig. Tel: 06/20/589-9793
Tetőfedés! Cserepe-
zés, bádogozás, ácsmun-
kák, cserepeslemezezés, 
polikarbonátszerelés. Tel: 
06/70/677-4102

V E G Y E S
Óbarok tálaló és vitrines köny-
ves szekrény kitűnő állapotban 
eladók. Tel: 06/30/197-7702
Szőlő eladó Bében. Tel: 
06/30/851-0521
Nyulak és búza eladó 
Nagygyimóton. Tel: 
06/30/356-6371
Akác vagy cser, vastag vagy 
vékonyabb száraz tűzifa erdei 
m3-ben eladó. Ács József EUTR: 
AA6209377 Tel: 06/70/287- 
6270
Vendéglátással (italbolt) fog-
lalkozó cég eladó. Jelenleg is 
profitál, tartozásmentes. Tel: 
06/20/956-8112
Tapolcafőn fehér borszőlő eladó. 
Tel: 06/70/427-5344 17 óra  
után
200 kg-os hízót vásárol-
nék novemberben. Tel: 
06/30/624-1639
Hagyatékot, bútorokat, 
lakáskiegészitőket, tollat 30.000 
Ft-ig a pincétől a padlásig vásá-
rolok. Érd:06/20/804-2771
Somlón 09.25-ei szürettel, riz-
ling must eladó. Tel: 06/30/481- 
0238
Előnevelt tojó csirkék eladók, tel-
jes vakcinázással 700 Ft/db. Tel: 
06/70/618-0513
Elektromos védőháló, 200 l-es 
kád eladó. Tel: 06/70/411- 
2396
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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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A 2019-es esztendő pápai Ünnepeltje az Erzsébetváros  
értékei, s a hozzá kötődő hiteles történetek - Istennek hála 
-, bizony számosak. Ezek között is különlegesnek számít 
a Kálvária-domb története. Egyébként egészen pontosan 
1740-ben kezdődött a Kálvária domb és a Stáció kápolnák 
építése. Ám a szükséges anyagiak előteremtése nem ment 
zökkenők nélkül: az építkezés egy időre abbamaradt, el-
húzódott, így a munkálatok csak 1746 májusában fejeződ-
tek be. Mindenesetre a siker a hívek buzgóságán biztosan 
nem múlott: volt, hogy egyszerre 300 ember is hordta a föl-
det a Kálvária mesterséges dombjához. Mindezek eredmé-
nyeként 1746. május 24.-én a pápai Csapó céh tagjai fel-
állíthatták rajta a 3 keresztet. Ám a hívek áldozatkészsége 
mellett rendkívüli fontossággal bírt gróf Esterházy Ferenc 
nagylelkű adománya, valamint Mokkos József pálos szer-
zetes és Galgóczi Ferenc plébános buzgósága úgyszintén. 

Egyébként a Kálvária nem egy hagyományos 14 stációból álló 
keresztút, hanem a rózsafüzér imádság 5 fájdalmas titkát jelení-
ti meg. „Az egyes stációkápolnák, kis barokk formájú épületek 
„megtekintésre és megőrzésre érdemesek.” A Kálvária-domb 
szomszédságában álló (a hozzáértők által a nagytemplom kis-
öccseként becézett) Kálvária templom (feltevések szerint ugyan-
csak Fellner Jakab munkája) 1795-ben került felszentelésre a 
Szent Szűzanya nevet kapta. 
A Kálvária temető pedig 1798-
ban nyílt meg a katolikus hitű 
pápai lakosok előtt. Ha a Kál-
vária temetőt említjük rögtön 
szólnunk kell Martonfalvay Im-
réről. (Az ő sírja sokáig ebben a 
temetőben volt megtalálható.) 
Ám ahhoz, hogy megtudjuk ki 
is volt Martonfalvay Imre, idő-
vonatra kell szállnunk. Vissza 
kell mennünk messzi-mesz- 
szi évszázadokat az időben. 
Egészen pontosan az 1500-
as évek első feléig. A XVI. szá-
zad első felében Enyingi Török 
Bálint volt a pápai vár várkapi-
tánya, aki 1541-ben Buda el-
estekor török fogságba került. 
Martonfalvay Imre pedig az ő Somogyvári birtokán kezdte mun-
kásságát, mint deákos műveltséggel rendelkező számtartó, s 
több mint 6 évtizeden át szolgálta a családot. 

1543-ban a török rabságban sínylődő Török Bálint felesége 
igen-igen nehéz helyzetbe került: birtokait hatalmaskodó földes-
urak és török csapatok dúlták. Különösen nagy veszélyben volt 
Pápa, a család egyik gazdasági központja. Ulomán, a fehérvá-
ri bég készült ellene. E hírt hallva a földesurat képviselő tiszt-
tartó megszökött a városból! Szigliget várában tartózkodó Tö-
rök Bálintné hűséges emberei közül pedig  senki sem vállalta 
ezt a tisztséget. Martonfalvay Imrét is csupán egyetlen mondata 
győzte meg: „Azt mondá őnagysága, ha gondját nem viselem 
házának, nem különben veszi: ha én veszteném el Pápát tüle.” 
Így azonnal útnak indult, hogy elfoglalja a megüresedett tiszt-
tartói posztot. „Fölsieték Pápára, megláttam az várat, pusztán 
találám, várassát épületlen, igen megbusulék rajta…” Martonfalvy 
rögtön látta, hogy nem elegendő a falakat megerősíteni, az őr-
ség létszámát is emelni kell. „Kényszeríttetém 200 gyalogost fo-
gadni, kik Pécsről fölszaladtak vala Pápára… A létszámbővítés 

költségeire Martonfalvay Imre saját pénzét használta fel, Ő nem 
fizetett tisztviselő volt, hanem nemes ember, akinek szolgálata-
it birtokadományokkal jutalmazta a Török család.  

Martonfalvaynak sikerült még időben helyreállítania Pápa 
védműveit, ugyanis hamarosan megérkezett a hír a török kö-
zeledtéről. „Ezt meghallván Ungnot generális uram, az főurak-
kal, kik azkort strázsaképpen Pápán voltanak éjjel féltökben Pá-
páról nagy hertelenséggel kimenének a sitkei högyre…” A vá-
rost tehát a katonai parancsnoka egyszerűen magára hagyta!  
A tiszttartó nyakába szakadt minden gond. Neki kellett a foga-
dott zsoldosok kapitányával, a városbíróval és a céhmesterekkel 
megszervezni a falak védelmét. A keletről felduzzasztott Tapol-
cából elárasztották vízzel a vár környékét, nyugat felől a Cincát 
mélyítették el, majd hatalmas földsáncokat építtettek, a megki-
sebbedett várost körülfogva. Fáradozásaikat siker koronázta. 
Az ostromra nem került sor. A török látva a megújított bástyá-
kat és a falakon az elszánt embereket, tovább vonult. 

Miután a törökök kudarcot vallottak Martonfalvay Imre nagy-
szabású erősítésbe kezdett olasz hadmérnökök vezetésével. A 
várfalakat rövidebbre fogta, a bástyákat helyenként átépíttette, 
mindezeken túl jogi tudását hasznosítva az eltulajdonított várbir-
tokokat visszaszerezte, ezzel is növelve a vár fenntartására szol-
gáló jövedelmeket. Pápa következő veszedelmére 1555-ben ke-

rült sor. Ekkor már királyi őrség 
is volt a városban: lándzsával 
felszerelt német zsoldosok és 
magyar puskás darabontok. S 
itt volt már a török fogságban 
elhunyt Török Bálint fia, a jeles 
vitézzé lett Török Ferenc is. A 
közelgő ostrom előjelei annyi-
ra nyilvánvalók voltak, hogy a 
Vas megyei birtokán tartózko-
dó Martonfalvay Imre is értesült 
róla. „Én mindjárást elhagyám 
minden dolgaimat, besietek 
Pápára...” (még időben) „má-
sodnap éjjel éjfélkort felé gya-
logjával lovagjával, nagy had-
dal, lajtorjákkal reánk érközék 
Pápa várossára...” Martonfalvay 
ezúttal is derekasan megállta 

helyét. Ott volt, ahol a törökök betörni készültek a várba, s a fa-
lakról elmenekült zsoldosokat is ellenállásra buzdította. A döntő 
pillanatban megjelent Török Ferenc főkapitány is együttes buz-
dításukra a védőrség visszaverte a támadokat, akik közben már 
felhatoltak a falakra is. Győzelmük teljes volt! Hiába próbál-
koztak a törökök a többi bástyákon is, a magyar puskások sor-
tüzei visszavonulásra késztették őket. Martonfalvay Imre ál-
tal megerősített város kiállta a próbát. A törököknek még 
majdnem 4 évtizedet kellett várniuk, hogy Pápát néhány 
évre kezükbe kaparinthassák. Aligha kérdés Martonfalvay 
Imre igen sokat tett Pápa védelméért.

Ez Martonfalvay Imre hiteles története, amit az ember végig-
gondolva csak áll a Kálvária dombbal, a Kálvária templommal és 
a temetővel körülölelt téren és csendes megingathatatlan biz-
tonságot érez. Azt érzi: a Pápát oly hősiesen védő Martonfalvay 
Imre lelke sok évszázad távlatából is vigyázza ezt a vidéket.

(Folytatjuk...)
Polgár Gabriella - belpolitikai újságíró

Apropó
„A Mi Utcánk”
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O K TAT Á S
Építőiparban jártas segédmun-
kást alkalmaznék. Bérezés meg-
egyezés szerint. Tel: 06/30/616-
5787 Novák-Bogdán Bau Kft
Pápai telephelyre számlázó 
adminisztrátort, egy műsza-
kos munkarendbe felveszünk. 
Jelentkezni a 06/30/947-8544-
es telefonszámon lehet. Perint 
Kft
Nyugdíjasok jelentkezését 
várjuk összeszerelői, váloga-
tós munkára, pápai megbízónk 
részére, választható munka-
rendben. Tel: 06/20/911-5049 
Északi Szomszédok.
Diák munkalehetőség! 16 éves 
kortól, iskola mellett vállalható. 
Tel: 06/20/911-5049 Meló-Diák
Konyhabútor összeállításá-
hoz asztalost keresek! Tel: 
06/30/204-0396
Szanyba keresünk nyugdí-
jas takarító hölgyet helyette-
sítő munkára, nettó 1.000 Ft-
os órabérrel. Tel: +36/70/375-
7870 (Gála1 Kft)
Kárpitos műhely varrónő kollé-
gát keres! Tel: 06/30/204-0396
Idősgondozást vállalok. Tel: 
06/20/201-9767
CNC-gépkezelőket (CNC-
gépkezelő vagy gépi forgá-
csoló végzettséggel), gép-
lakatos karbantartót (forgá-
csoló gépek karbantartására) 
keresünk sárvári munkahely-
re. Hosszú távú munkalehető-
ség, kiemelten magas bére-
zés, nettó 280.000-340.000 
Ft/hó. Igényes, díjmentes 
szállás vagy 100%-os utazá-
si költségtérítés 50 km-es kör-
zetből. Tel: 06/70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-Tex Euro Kft.)

Eladói munkakörbe nyugdíjas 
munkavállalót felveszek. Tel: 
06/30/901-2613 Kovita Kft
Gépszerelői végzettség-
gel, karbantartó munkatársat 
keresünk. Tel: 06/89/318-444 
Carbonát Kft

Kedves, rendszerető, Au-pair-t 
keresünk 1 évre Londonba, 
2 éves kislányunk felügye-
letére bentlakással. Teljes 
ellátás+fizetés. Nagymamák is 
bátran jelentkezhetnek. Nyelv-
tudás nem szükséges, de előny. 
E-mail: adel.horvath@gmail.
com Tel: 06/20/428-6416 8-9 
óra között.

O K TAT Á S
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. Tel: 06/70/593-
2232, www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Természetgyógyász tan-
folyam indul Veszprémben 
szeptember 28-án. Októbe-
ri tanfolyamok: Talpmasszázs, 
Tibeti hangtál, Kineziológia, 
Fitoterápia-gyógynövények, 
stb. Tel: +36/20/944-0984, 
www.mar ianna tour is t .hu 
mariannatourist@t-online.hu
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Születés
Valler Tibor-Katona Ildikó-Júlia

Horváth András-Papp Diána-Réka Anna
Tőkei Balázs-Tóth Krisztina-Luca

Németh Károly-Baranyai Etelka-Dorina
Vékony János-Pálffy Gabriella-Hanna

Reizinger Zoltán-Bíró Ibolya-Péter
Bariska Péter-Pék Brigitta-Ivár Péter

Halálozás
Kertész Józsefné sz. Csukárdi Ilona (1938)

Simon Ferencné sz. Zámolyi Zsuzsanna (1953)
Császár Gyuláné sz. Szalai Eszter (1934)

 Gál László (1950)
Balogh Béláné sz. Nemes Ilona (1935)

Kovács Jenő Lajos (1931)
Kovács Józsefné sz. Kardos Margit Terézia (1946)

Szabó Lászlóné sz. Mercz Iboly Anna (1929)
Orosz Emil Ferenc (1944)

Házasságkötés
Harcos Bertalan-Perger Krisztina
Horváth Szabolcs-Kovács Katalin

Tóth László-Kovács Diána
Volf Péter-Vida Janka

Bódai Zoltán Miklós-Tenyei Margit
Böröczky András-Némethy Nikolett

Sipőcz Gergely-Kovács Dóra
Hidegh Attila-Kovács Noémi

Süle Dániel-Szakáll Lolita
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A VEMKH Pápai Járási  Hivatal Foglalkoztatási Osztály állásajánlatai

Bolti eladó
Cipőbolti eladó

Szobalány
Pékségi kisegítő

Pultos, konyhai kisegítő
Konyhai kisegítő

Szakács
Főszakács

Csecsemő-, és 
kisgyermeknevelő

Építőipari segédmunkás
Állatgondozó
Villanyszerelő

Jármű villamossági és hálózati 
villanyszerelő

Gépkocsivezető
(C; C+E kat. jog.)

Gépkocsivezető, betegkísérő
Raktáros

Gépkezelő
Készülékszerelő

Szobafestő
Festő-mázoló

Vízvezeték szerelő
Hegesztő, lakatos

Hostess

Számviteli ügyintéző, 
bérügyintéző

Textilipari gép kezelője
Termék összeszerelő

Minőségi ellenőr
Egyéb állattartási foglalkozású 

(sertéstelepre)
Állattenyésztési telep vezetője

Egyszerű ipari foglalkozás
Egyszerű ipari foglalkozás 

(betanított pék)
Fizikai kisegítő, takarító

Szerződéses katona

www.szuperinfo.hu
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