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Apró
I N G AT L A N
Belvárosban 2 szobás családi ház, 16,9 M Ft-ért eladó. Tel:
06/20/954-9398
25
M
Ft
készpénzért
gépkocsitárólóval lakást vásárolnék. Tel: 06/20/954-9398
Eladó lakóingatlant keresek 65
M Ft-ig. Tel: 06/70/450-5555Erzsébetvárosban, 160 m2 Törzsökhegyben 924 m2-es
alapterületű, két generációs poltelek szerszámtárolóval, villanyÉpítési telkeket keresünk. Tel:
gári ház eladó. Irányár: 59,5nyal
M eladó. Irányár: 1,9 M Ft Tel:
06/70/450-5555
Ft. Tel: +36/70/454-5251
+36/70/454-5255
Belvároshoz közeli 2 szobásVajda Péter lakótelepen első
Nagytevelen 4 szobás családi
80 m2 alapterületű ingatlan
emeleti, erkéllyel rendelkeház eladó. Irányár: 35 M Ft. Tel:
eladó! Irányár: 26,8 M Ft Tel:
ző, 2 szobás lakás eladó:
+36/70/454-5255
S Z O L G Á L TAT Á S
+36/70/454-5253
Irányár: 14,59 M Ft. Tel:
Kéttornyúlakon
építé- Klímaszerelés-forgalmaMalomsokon felújítandó ingat-+36/70/454-5251
si telek eladó. 3,7 M Ft. Tel:
zás, mosógép, mosogatólan eladó! Irányár: 2,4 M Ft Tel:
Tókert városrészben két szin+36/70/454-5255
gép,
hűtő javítás. Krokovics
+36/70/454-5253
tes, jó állapotban lévő, 260
Gannán felújított parasztház
Tel:
06/30/234-7380,
m2 alapterületű családi ház
Mezõlak központjában csaláeladó. Irányár: 15,9 M Ft. Tel:
06/70/311-3387
eladó: Irányár: 68 M Ft Tel:
di ház eladó 2300 m2-es tel+36/70/454-5255
Redõnykészítés, javítás, fare+36/70/454-5251
ken! Irányár: 7,4 M Ft Tel:
Pápán a volt Kilián lakóteledőny, szalagfüggöny, szúnyog+36/70/454-5253
Belváros rendezett utcájában
pen kétszobás 3. emeleti lakás
háló, harmonikaajtó gyártás,
Németbányán eladó félkész,eladó egy kétszintes, felújításeladó. Irányár: 13,9 M Ft. Tel:
ablakszigetelés. Tel: 06/89/314ra szoruló családi ház. Irányár:
200 m2-es, 57000 m2-es
+36/70/454-5255
595, 06/20/338-5554
55 M Ft. Tel: +36/70/454-5251
telken, téglából épült paszA Bakonyban 5 ha vágás érett
Idõsgondozást
vállalunk
szívház. Irányár: 62 M Ft Tel:
2020-ban épült társasház 1.éger erdő eladó. Irányár 12,9Pápán.
M
Tel: 06/70/352-8864,
+36/70/454-5253
emeletén lévő 83 m2-es lakás
Ft. Tel: +36/70/454-5255
06/70/776-4219
eladó. Irányár: 37,9 M Ft. Tel:
Igal lakótelepen eladó földszinPápán igényesen felújított csaköltöztetést vállaFuvarozást,
+36/70/454-5251
ti, 3 szobás társasházi panelládi ház eladó. Irányár: 65 Mlok.
Ft. Tel: 06/30/315-5125
lakás. Irányár: 15,5 M Ft Tel:
Döbröntén, panorámás telekTel: +36/70/454-5255
Cserépkályhák, kandallók,
+36/70/454-5253
eladó. Telek nagysága: 14.698
Pápán, vagy vonzáskörzetében
kemencék építése, javítása.
m2.
Irányár:
9,4
M
Ft
Tel:
Dákán eladó családi ház Irányár:
eladó
családi
házat
keresek
40 +36/70/326-5436, www.
Tel:
+36/70/454-5251
10,4 M Ft Tel: +36/70/454-5253
M Ft-ig. Tel: +36/70/454-5255
kalyhapro?l.hu
Belvárosban
teremgarázs
Pápán az Orlai Petrich Soma
Nemesszalókon
4 szoeladó. Irányár: 2,8 M Ft. Tel:
JÁRMÛ
utcában 2000 m2-es építési
bás
168
m2-es
családi ház
+36/70/454-5251
telek eladó. Irányár: 13,4 M Ft
Készpénzért autóját, teheraueladó. Irányár: 26,8 M Ft. Tel:
Tel: +36/70/454-5253
Pápateszéren 3 szobás csalá-+36/70/454-5255
tóját hivatalosan megvásároldi ház eladó. Irányár: 7,3 M Ft.
Pápán 191nm-es két generáció
Vönöckön 2 ha-os területenjuk, állapottól függetlenül. HázTel: +36/70/454-5255
együttélésére is alkalmas csalámajor eladó. Irányár: 78,9 Mhoz
Ft. megyünk! Tel: 06/70/6697777
kétszobás családi ház
di ház eladó. Irányár: 56,5 MUgodon
Ft
Tel: +36/70/454-5255
eladó. Irányár: 9,9 M Ft. Tel:
Tel: +36/70/454-5253
VEGYES
Az
Öreghegyben
telkek
Vaszaron 1980 m2-es építési+36/70/454-5255
eladók. Irányár: 2,3 M Ft. Tel:
Füstölt sonka, kolbász 2200
részen 1 szobás+36/70/454-5255
telek eladó. Irányár: 2,89 MFelsõváros
Ft
Ft/kg áron kapható. Pápa Lászház
eladó.
Irányár:
7,2
M
Ft
Tel:
Tel: +36/70/454-5253
ló M. u. 21. Tel: 06/30/579Igal ltp-en első emeleti lakás
Pápasalamonban, patak part- +36/70/454-5255
2308
eladó. Irányár: 13 M Ft. Tel:
Öreghegyen hétvégi ház 1300+36/70/454-5255
ján, erdő szélén, felújításra váró
Kecskegidák, bárányok eladók.
családi ház eladó. Irányár: 3,5m2-es
M telken eladó. Irányár: 3,1
Tel: 06/20/925-4302
Pápa belvárosában volt vendégM
Ft
Tel:
+36/70/454-5255
Ft. Tel: 06/20/456-3441
látó egység eladó. Irányár: 28Malacok
M
eladók.
Tel:
Ft. Tel: +36/70/454-5255
06/30/315-5125
Pápa-Tapolcafõn, asztalos Lucerna körbála eladó. Tel:
műhely, 5 szobás családi ház06/30/929-9233
zal eladó- Irányár: 69 M Ft Tel:
Malacok
eladók.
Tel:
+36/70/454-5255
06/70/522-3539
KIADÓ
Pápa és Környéke Szuperinfó
Kiliánon albérlet kiadó, 60.000
Ft+rezsi, 2 havi kaució szüksé- Megjelenik Pápán és környékén minden csütörtökön 20.000 példányban.
Lapzárta: kedd 17 óra.
ges. Tel: 06/70/609-0295
Kiadja a Prosper 2003 Kft.
Esterházy úton igényesen felSzerkesztõség:
8500 Pápa, Rákóczi u. 20. Tel./fax: 89/511-411
újított lakás kiadó. Irányár: 150
Postacím: 8501 Pápa, Pf. 163. E-mail: papa@szuperinfo.hu
ezer Ft/hó Tel: +36/70/454-5255
Felelõs kiadó: Molnár Károly ügyvezetõ
Ügyfélszolgálat, hirdetésfelvétel: 89/511-411
Vajda Péter lakótelepen 69
Nyomdai elõkészítés: Prosper 2003 Kft.
Nyomdai elõállítás: ADC Hungary Kft. Terjeszti: Westpost Kft.
m2-es, 3 szobás lakás kiadó.
Szerkesztõségünk a jogszabályokba ütközõ, etikailag kifogásolható
Bérleti díj: 80.000 Ft. Közös
hirdetések közlésétõl elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget
költség: 30.000 Ft + rezsi. Tel: nem vállal. A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követõ
8 napon belül fogadunk el.
+36/70/454-5251

2021. február 25.

Megvan, hol kaphatnak helyet a türrös diákok
az épület felújítása idején
Mivel a pápai levéltár iratanyagát Veszprémbe költöztetik,
a megüresedő Széchenyi utcai épület alkalmas lehet a
diákok fogadására.

A Veszprém Megyei Levéltár pápai ?ókintézménye, a pápai levéltár
iratanyagát Veszprémbe fogják költöztetni, derült ki a Pápa Városi
Televízió híradásából. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár
főigazgatója elmondta, meg kell fontolniuk, hogy a mai felgyorsult
informatikájú világban érdemes-e fenntartaniuk 71 ingatlant az
országban, ráadásul hosszú ideje nem találnak szakképzett
szakembert Pápán. Mindezek ismeretében egyszerűbbnek tartották,
hogy egy olyan helyre költöztetik a pápai iratanyagot, ahol megfelelő
körülmények és szaktudás mellett továbbra is kutathatók és kérésre
online formában is elérhetők maradnak az anyagok.
Dr. Áldozó Tamás polgármester elmondta, a Zimmermann utcai
szárnyat múzeumi raktárként kívánja hasznosítani az önkormányzat,
a Széchenyi utcai főépület pedig a Türr Gimnázium rekonstrukciója
idején ismét iskola lehet, ezzel gyorsítva az épület megújítását és
megfelelő körülményeket biztosítva az oktatáshoz a diákságnak.
Mint ismeretes, a Türr Gimnázium épületének teljes körű felúítására
3,5 milliárd forintot szán a központi kormányzat.
www.infopapa.hu
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Remekül érzik magukat a védett madarak
a Bakony-ér partján

Pápán és környékén különlegesnek számító, értékes
madarakra lettek f gyelmesek a helybeliek a Tapolca
vize által is táplált Bakony-ér partján.
Régiesen nemes kócsagnak is hívott madarak a
környékbeli kerti tavakból is lopkodják a halakat.
Jellegzetes sárga csőr, S-alakú nyak, fehér tollazat és
hosszú szürke lábak jellemzik a védett madarat.
A gémfélék, Pápa keleti határának szélén, az Edvymalom mellett folyó Bakony-ér medernél lettek
megörökítve olvasónk által.

2019-ben vezették bele az újraindult Tapolca forrásvizét
a Bakony-érbe, melynek köszönhetően a patak élővilága
is megélénkült, honos halfajták mellett mostanra a
madarak is megjelentek a patak partján.

Olvasónk a tókerti
ók i fákon,
fák
bozótoson
b ó
is
i lencsevégre
l
é
kapta a gázlómadarakat, a Bakony-ér partján.
Ezen a tájon ritka madarak, jól érzik magukat Pápán.
A nagy kócsag a magyar természetvédelem címerének
szimbóluma is. Természetvédelmi értéke, meghaladja
a 100.000 forintot.
Köszönjük a fotókat és a tájékoztatást olvasónknak,
Lampért Gábornak
www.infopapa.hu

5

6

2021. február 25.

ÁLLÁS

CNC gépre kollégát keresünk. Tel: 06/30/204-0396
Italex Kft
Autószerelõt, autóvillamossági-szerelőt, lakatost keresünk
pápai tehergépjármű javítóműhelybe. Tel.: 06/30/3393-077
Lauryn Kft.
Telepvezetõt és segédmunkást keresünk pápai munkahelyre.
Tel.: 06/30/3393-077 Lauryn Kft.
C,E kat. jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőket keresünk nemzetközi és belföldi munkára + rakodógép-kezelőt.
Tel: 06/30/3393-077 Krisped Kft.
Helyettesítõ takarítónőt keresünk hosszú távra szanyi üzembe, havi 6-8 napra. Fizetés nettó 1.100 Ft/óra. Érdeklődni:
+36-70/375-7870 (Gála1 Kft)
Kõmûveseket és építőiparban jártas szakembereket alkalmaznék kiemelt bérezéssel. Tel: 06/30/616-5787 NovákBogdán Bau Kft
Kárpitos műhely asztalost keres! Tel: 06/30 2040-396 Italex Kft
Kárpitos műhely 4 órás munkaidőben varrónőt keres, akár
nyugdíjast is. Tel: 06/30/2040-396 Italex Kft
Konyhabútorgyártó cég, összeállító szakembert keres. Tel:
06/30/2040-396 Italex Kft
LC Logistic Kft. nemzetközi árufuvarozásra, „B” kat. jogosítvánnyal rendelkező munkatársakat keresünk Tapolca telephellyel. Érd.: +36-70/524-6474, +36-30/516-4224
Gyakorlott ápoló munkát vállal és takarítást. Tel:
06/30/731-9348
Faipari

O K TAT Á S

Gazda, Bolti eladó, Boltvezető, Cukrász, Szakács, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető OKJ tanfolyam (Utolsó okj-s tanfolyamok!) Tel: 06/70/420-7001 www.
minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)
Aranykalászos
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Március 16-ig
akár SMS-ben is kérhetõ a postázás
Akinek még nincs KAÜ azonosítója (ügyfélkapu,
e-személyi igazolvány, telefonos azonosító), és
nem is szeretne a digitalizáció útjára lépni, az
idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
(NAV) szja-bevallási tervezetének postázását.
Ehhez nem kell mást tennie, mint az adóazonosító
jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet
SMS-ben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz
március 16-áig.
A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül
elkészíti azok szja-bevallási tervezetét, akikről
munkáltatói, ki?zetői adattal rendelkezik: legyen
munkavállaló, őstermelő, áfa ?zetésére kötelezett
magánszemély vagy egyéni vállalkozó.
Saját adóbevallási tervezetét március 15-étől bárki
megnézheti elektronikusan a NAV honlapjáról elérhető
eSZJA aloldalon. Akinek nincs KAÜ azonosítója,
március 16-áig többféle módon is, adóazonosító jele
és születési dátuma megadásával kérheti a tervezet
postázását többek között:
• SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon
(az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet
és a születési dátumot a következők szerint: SZJ
Aszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
• a NAV honlapján elérhető webűrlapon,
• levélben,
• a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon
(BEVTERVK),
• telefonon a 1819-es hívószámon,
• személyesen az ügyfélszolgálatokon.
Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április
30-áig küldi el postán az igénylőknek. Aki lecsúszik a
március 16-ai határidőről, május 20-áig személyesen,
a NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási
tervezetének nyomtatását.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi
évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és
papíron is rendelkezni egészen május 20-ig.
Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság

A VEMKH Pápai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály állásajánlatai
Kõmûves
Ács
Földmunkagép és hasonló
könnyû- és nehézgép
kezelõje
Raktáros
Munkafelvevõ mûszaki
ügyintézõ

Adminisztrátor
Virágkötõ, virágbolti eladó
Karosszérialakatos
Egyszerû ipari foglalkozású
Betanított munkás
Létesítmény gondnok
Takarítónõ
Falugondnok

Fakitermelõ / motorfûrészkezelõ
Árukiszállító raktáros
Terítõ gépkocsivezetõ
Villanyszerelõ
Napelem szerelõ
Lakatos, esztergályos
Egyéb ügyintézõ
Szerzõdéses katona

