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I N G AT L A N
családi ház eladó. Iá: 9 M Ft. Tel:
06/30/216-8459
Ajkán, a Verseny utcában 4 emeletes társasház harmadik emeletén eladó 54 m2-es, 2 szobás,
jó állapotban lévő erkélyes lakás.
Irányár: 14,8 M Ft. Elérhetőség:
+36-30/573-9474
Vajda P ltp-en, harmadik emeleti, egyedi fűtésű, szép állapotú 59
m2-es, téglalakás eladó. A lakás
erkélyes. Irányár: 15,95 M Ft. Tel:
+36/70/454-5253
Vajda P ltp-en II. emeleti 69
m2-es, 1+3 félszobás panellakás
eladó.
Házközponti fűtésű, hőmennyiségmérővel ellátott radiátorokkal. 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 fűtésű, hőszigetelt épületben 50 m2-es harmadik 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: 5,3 M Ft.
Tel: +36/70/454-5253
Nemesszalókon

Vasút utcában félkész ház, 300

m2-es telken eladó. Irányár: 12,5
M Ft. Tel: +36/70/454-5253
Az Alsóvároshoz tartozó, de Belváros 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 társasházban eladó a földszinti 88
m2-es ingatlan. Irányár: 18,1 M
Ft. Tel: +36/70/454-5251
Pápakovácsiban eladó 492
m2-es telken, jó állapotban lévő
210 m2 alapterületű 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 (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
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. Irányár:
14,7 M Ft. Tel: +36/70/454-5251
Azonnali
készpénzfizetéssel keresek lakást, vagy családi 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: 8,9 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 környezetben 228 m2-es családi ház
eladó. Irányár: 36 M Ft. Hozzátartozó, külön hrsz-on szereplő
8405 m2-es, vállalkozásra alkalmas telep szintén eladó. Irányár:
36 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
Dobán 90 m2 alapterületű családi ház (vendégházként működik),
3047 m2-es telken eladó. Irányár:
15,9 M Ft. Tel: +36/70/454-5251

Erzsébetvárosban 369 m2-es
telken családi ház eladó. Irányár: 12,5 M Ft. Tel: +36/70/4545251
50 M Ft-ig készpénzes fizetéssel
keresek eladó családi házat. Tel:
+36/20/954-9398
Nagydémen 78 m2-es családi
ház eladó. Irányár: 5,8 M Ft. Tel:
+36/70/454-5251
2. emeleti, 69 m2-es, 3 szobás felújított, azonnal költözhető lakás eladó a volt Kilián lakótelepen. Irányár: 17,3 M Ft. Tel:
+36/70/454-5251
34 m2-es üzlet forgalmas helyen
eladó. Irányár: 12,5 M Ft. Tel:
+36/70/454-5251

KIADÓ
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. Tel:
+36/70/454-5251
Bútorozatlan 4 szobás családi
ház kiadó, Pápa Alsóvárosban.
Tel: 06/20/375-2336
Fáy ltp-n garázs kiadó. Tel:
06/70/364-8924
JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautó-

ját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel:
06/70/669-7777
Pannónia kistraktor eladó. Tel:
06/20/495-5424
TÁRSKERESÉS
Elmúlt már 30, 50, 70? Ismer-

kedne, de nincs hol, kivel?
Nem adom fel társkeresés Tel:
06/20/411-4325.
S Z O L G Á L TAT Á S
Vízvezeték szerelést vállalok. Tel:
06/30/292-9557
Cserépkályhák,
kandallók,
kemencék építése, javítása.
Tel: +36/70/326-5436 www.
kalyhaprofil.hu

Szőnyegtisztítás, kárpittisztítás
ipari technológiával. H-P 8:0016:00-ig. Tel: 06/20/589-9793
Redőnykészítés, javítás, faredőny, szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó gyártás,
ablakszigetelés. Tel: 06/89/314595, 06/20/338-5554
Háztartásigép-javítás, klímatelepítés, forgalmazás Mosógép, mosogatógép, hűtő javítás.
Krokovics Tel: 06/30/234-7380,
06/70/311-3387
Szőrmekikészítés, szőrmék, bőrkabátok tisztítása, javítása, béléscsere. Bárány-, birka-, vadbőrök.
Irhamellények termelői áron kaphatók. Birkabőr autó üléshuzatok.
Horváth László nyersbőrkikészítő. Pápa Dózsa György u. 10. Tel:
06/89/311-043, 06/70/221-1877
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit,
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek,
székek, padlószőnyegek tisztítása. Tel: 06/70/630-8245
Duguláselhárítás bontás nélkül,
garanciával, hétvégén is. Tel:
06/20/426-0222
Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. 20% kedvezmény szeptember 30-ig. Ingyenes felmérés!
Tel: 06/20/481-8124
Víz-, gáz-, központifűtés és
gázkészülék szerelés. Tel:
06/70/221-7741

VEGYES
Búza, kis szalmabála eladó. Tel:

06/20/936-8767

több
fajtájú fehér borszőlő eladó. Tel:
06/70/339-9846
Fehér és vörös borszőlő eladó. Tel:
06/30/539-2576
Öreghegyen,

Vendéglátással (italbolt) foglalkozó cég eladó. Jelenleg is
profitál, tartozásmentes. Tel:
06/20/956-8112
Kukoricán tartott húskakasok,
tyúkok
eladók.
Tel:
06/30/562-4764
Kutyához szokott 2+2 kismacska 200 Ft-ért elvihető. Tel:
06/70/215-6869
Nemesgörzsönyben 3 db malac
eladó. Tel: 06/30/362-7383
Hagyatékot,
bútorokat,
lakáskiegészitőket, tollat 30.000
Ft-ig a pincétől a padlásig vásárolok. Érd:06/20/804-2771
Malacok
eladók.
Tel:
06/30/241-5814
Otelló
szőlő eladó. Tel:
06/89/318-531
3 db nagytermetű cigája anyabirka Kemeneshőgyészen eladó. Tel:
06/70/236-6398, 06/89/346-662
Háztáji búbos kakasok eladók.
Tel: 06/70/235-3024
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„A Mi Utcánk”

Ó, a Magyar Asszony… Akiről e sorokat írták később „Éjjelünkben csillagunk volt, Reménységünk vitorlája! Imádással
csüngve rajta, Áhítattal nézve rája… Új tavasznak hirdetője: Hogy
még lombja nő a fának… Feloldódnak a bilincsek, Szétfoszlik a
honfibánat… És az éjre hajnal támad!”
Ám térjünk vissza még Erzsébetnek a Magyarország számára vadonatúj korszakot nyitó kiegyezésben betöltött szerepéhez.
Tehát: diplomatákat megszégyenítő hozzáértéssel elmélyült levelezés kezdődött Erzsébet, Deák Ferenc és Andrássy között.
Ráadásul Erzsébet segítő tevékenysége még jelentősebb lett,
mikor 1866-ban hosszabb időt töltött Pesten: alkalma nyílt arra,
hogy a magyar társadalom tagjaival megismerkedjen. Ekkor ismerte meg személyesen gróf Andrássyt és Deák Ferencet. Erzsébet kiemelkedő érdeme, hogy felismerte: Deák Ferenc korának meghatározó politikai személyisége. Ugyancsak ekkor ismerkedett meg Falk Miksa újságíró publicistával, aki magyar irodalomból és történelemből „adott órákat” a császárné részére. Ő mutatta be báró Eötvös Józsefet - a volt vallás és közoktatási minisztert -, aki tájékoztatta Magyarország történelmének közelmúltjáról. Erzsébet olyan mértékben lett kulcsfigurája
a magyar kiegyezésnek, hogy Deák Ferenc híres húsvéti cikkének tartalmát vele megbeszélték és tudtával jelent meg a Pesti
Naplóban! Ennek az írásnak a hatására indultak meg a tárgyalások Bécs és Pest között.
Erzsébet mindent elkövetett, hogy az uralkodó eljöjjön Pestre és
tárgyaljon a magyarokkal. 1865 nyarán sürgeti a császárt, hogy személyesen fogadja Andrássyt és Deákot (Erzsébet maga is tárgyalt a
két államférfival). Erzsébet hatására 1866 júniusában Ferenc József
fogadta Andrássyt, majd később Deák és Bécsbe érkezett. A kiegyezés létrejött 1867 januárjában, s a kiegyezési törvényt májusban meg
is szavazta a magyar országgyűlés. Amikor a megállapodást szentesítették, Erzsébet hihetetlenül boldog volt: „Több millió magyar foglalja imába a nevemet” - mondta örömtől sugárzó arccal. S valóban:
valószínűleg az ő közreműködés nélkül is létrejött volna a kiegyezés,
de időben elhúzódva és sokkal-sokkal rosszabb feltételek mellett!
1867 júniusában Magyarország királyává koronázták I. Ferenc Józsefet. A koronázás alkalmával Erzsébetet példa nélküli kitüntetés érte: a magyar közjog szerint a hatalommal nem rendelkező házastársat – a történelmünkben először – a királlyal együtt koronázták meg.
Veszprém megye büszke lehet arra, hogy a Pápán iskolaalapítóként
ismert Ranolder János veszprémi püspök - mint a királyné kancellárja - helyezhette a koronát a királyné fejére. Az ünnepség után a királyné piros-fehér-zöld díszben fogadta a magyar küldöttség hódolatát.
Az pedig már természetesnek tűnt, hogy a köszöntésekre magyarul
válaszolt. Erzsébet 1867 után már nem avatkozott be közvetlenül a
magyar politikába. Ám a magyar felségjelek alatt szervezett első honvédezredek szalagját Erzsébet hímezte és kötötte fel a csapatzászlóra. Továbbra is gyakran járt Magyarországra, kapcsolatban maradt
magyar politikusokkal. Deák halálakor azonnal Budapestre sietett és
az Akadémia előtt álló ravatalnál imádkozott. A haza bölcsének fényképét imakönyvében
őrizte! A legkeserűbb gyásznap 1889 januárjában érkezett Erzsébet számára. E napon Rudolf trónörökös agyonlőtte barátnőjét, majd magával is végzett. Erzsébet ettől
kezdve mindig gyászruhát viselt, csak egyetlen napon tett
kivételt. 1896 májusában a magyar Milleneum alkalmával. Ekkor díszmagyarban jelent meg.
Ez volt az utolsó alkalom, mikor a királyné megjelent a nyilvánosság előtt.

Merénylet Erzsébet királyné ellen. Az Erzsébet királyné elleni merényletre 1898. szeptember 10-én került sor. Ami az esetről tudható:
a királyné genfi szállodájából hajókirándulásra indult, ám amikor a kikötő felé haladtak, egy férfi ugrott eléje és egy reszelőből kialakított
késsel megszúrta. A királyné abban a hiszemben - hogy csak az óráját akarták ellopni - még megköszönte a körülötte állóknak a segítséget. Aztán felszállt a hajóra, ahol rosszul lett. Kísérője észlelte a szúrt
sebet: az őket szállító hajó visszafordult Genf felé, s az ájult királynét
szállodájába vitték. Ám az orvosok már csak a halál beálltát állapíthatták meg. Még a merényletet követően magyarul kérdezte udvarhölgyét: „Hát most meg mi történt velem?” Szinte ezek voltak az utolsó szavai, egy óra múlva halott volt.
Erzsébet királyné halála hírére egész Magyarország gyászba borult. A belügyminiszter elrendelte, hogy valamennyi városi és megyei
hatóság fekete pecsétet használjon. Gyászba borult Pápa városa is.
Az épületeken fekete lobogók lengtek és a kirakatokba Erzsébet királyné gyászkeretes fényképét helyezték és a város képviselőtestülete a megyében elsőként rendkívüli ülést tartott. A „Pápai Lapok”
gyászkeretes, rendkívüli kiadásban jelent meg. Tudatta a város népével, hogy Erzsébet királynét meggyilkolták. „Tegnap délután 12.40
perckor Erzsébet királyasszonyunkat Genfben, nyílt utcán, Lucceni
nevű olasz anarchista szíven szúrta. A királyné a támadás után még
felkelt, de csakhamar életét vesztette. A tettest elfogták.” A lakosság
megdöbbenéssel fogadta a hírt, hiszen Erzsébet királyné senkit nem
bántott soha. Mint egyébként kiderült a merényletnek sem ő volt a
célpontja, a merénylő azért ment Genfbe, hogy meggyilkolja Orleans
hercegét, de mivel herceg nem érkezett meg, jobb híján őt támadta meg. „Azt hittem ő is azok közé tartozik, akikre mindig süt a Nap”
– vallotta Lucceni.
Pár hónappal a királyné tragikus halálát követően Darányi Ignác
földművelési miniszter javaslattal fordult az ország valamennyi településéhez, hogy Erzsébet királyné emlékére emlékfákat ültessenek, emlékparkokat létesítsenek. Ezzel egyidőben gondoskodott arról, hogy
elegendő facsemete álljon rendelkezésre. Javasolta, hogy elegendő
számban legyenek az ültetendő fák között tölgyek és fenyők, a királyné kedvenc fái. 1898. november 19. és 1899 júniusa között közel 3
millió facsemetét ültettek el. Úgy írták ennyi facsemete került Erzsébet királyné tiszteletére magyar földbe.
A pápai képviselőtestület is több ízben foglalkozott liget létesítés
gondolatával. 1899 januárjában döntött erről, 1899 nyarán el is kezdődött a munka, kb. 600 facsemetét ültettek el. A királyné halála megmozgatta a társadalom minden rétegét. 1892-ben alapított Pápai Dohánygyár munkásai is követték a példát 100 db hárs és 60 db fenyőből hoztak létre facsoportot. A királyné halálával kapcsolatban így írt
Antal Gábor református püspök: „A nehéz időkben védőnk, szószólónk, a derült napokon bíztatónk, óhajaink hű tolmácsolója volt a királyné. Ezért reá hálával és tisztelettel emlékezik a maradék, míg magyar él e Földön.” A pápai Erzsébetváros névadójával kapcsolatban
el kell még mondani: példátlan és korát megelőző volt szociális érzékenysége, ahol és amikor tudott segített a rászorulókon. Egyetlen példa: koronázásakor a nemzet százezer aranyat ajándékozott
az uralkodópárnak. Erzsébet kívánságára a szabadságharcban elesett honvédek özvegyeinek, árváinak és a rokkant honvédek segélyezésére fordították ezt az összeget. Ugyancsak ő alapította a Magyar Vöröskeresztet, melynek alakuló ülésén 1880 májusában a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében meg is jelent. A magyar
nép nem felejtette el azt sem, hogy 300 év után ő volt az első királyné, aki legkisebb gyermekét - Mária Valériát - Magyarországon hozta
világra (ezért gúnyosan magyar gyereknek hívták a bécsi udvarban).
Ugyanakkor a magyarok büszkék voltak rá, hogy a kis királylány Budán született. Megsértenénk Erzsébet királyné emlékét, ha azt mondanánk, hogy nem volt magyar, mert élete utolsó percében is magyarnak vallotta magát.
(Folytatjuk...)

Polgár Gabriella - belpolitikai újságíró
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O K TAT Á S
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-

kács,
Cukrász,
Pincér,
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. Tel: 06/70/5932232,
www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Természetgyógyász
tanfolyam indul Veszprémben
szeptember 28-án. Októberi tanfolyamok: Talpmasszázs,
Tibeti hangtál, Kineziológia,
Fitoterápia-gyógynövények,
stb. Tel: +36/20/944-0984,
www.mariannatourist.hu, www.
mariannatourist@t-online.hu

ÁLLÁS
Idősgondozást vállalok. Tel:
06/20/201-9767
Gépszerelő végzettséggel,
karbantartó
munkatársat
keresünk. Carbonát Kft. Tel:
06/89/318-444
Nyugdíjasok
jelentkezését
várjuk összeszerelői, válogatós munkára, pápai megbízónk
részére, választható munkarendben. Tel: 06/20/911-5049
Északi Szomszédok.
Kárpitos műhely varrónő kollégát keres! Tel: 06/30/204-0396
Diák munkalehetőség! 16 éves
kortól, iskola mellett vállalható.
Tel: 06/20/911-5049 Meló-Diák
Gyere, dolgozz Velünk! Bejelentett munkaviszonyt, kiemelt
bérezést, bérelőleget, ingyenes szállást, munkába járást
biztosítunk. Betanított dolgozó és targoncás ajánlatainkból
válogathatsz Győr és Kecskemét környékén. Munkavégzési helyek: Autoliv, BOS, SMR,
SMP, Rába. Jelentkezz most!
06/70/639-9920 (JOBmotive
Kft.)
Pápai telephelyre árukiadó
raktárost felveszünk targoncázási gyakorlattal, 1 műszakos munkarendbe. Érdeklődni
a 06/30/947-8544-es telefonszámon lehet, munkaidőben.
Perint Kft.
Szanyba keresünk nyugdíjas takarító hölgyet helyettesítő munkára, nettó 1.000 Ftos órabérrel. Tel: +36/70/3757870 (Gála1 Kft)
Csatlakozz csapatunkhoz!
Fémipari munkakörökbe keresünk hegesztő, lakatos, gépi
forgácsoló- CNC-gépkezelő,
szerszámkészítő, gépbeállító, darukezelő, nehézgépkezelő és konténerező sofőr
dolgozókat Győr és Kecskemét környéki munkára. Versenyképes fizetést, juttatásokat, szállást, munkába járást,
hazautazási támogatást, bérelőleget biztosítunk. Jelentkezz most! 06/70/415-9021
(JOBmotive Kft.)
Csapatunk bővítéséhez, kőművest és segédmunkást keresünk. Tel: 06/70/614-7222

A VEMKH Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztály állásajánlatai

Zöldség Gyümölcs Nagyke-

reskedésbe férfi áruszállító
rakodó munkakörbe kollégát
keresünk. Tel: 06/70/385-8343
Stileth
Pápai telephelyre számlázó
adminisztrátort, egy műszakos munkarendbe felveszünk.
Jelentkezni a 06/30/9478544-es telefonszámon lehet.
Perint Kft

Bolti eladó
Cipőbolti eladó
Szobalány
Pékségi kisegítő
Műkőkészítő segédmunkás
Építőipari segédmunkás
Állatgondozó
Villanyszerelő
Autódiagnosztikai szerelő
Gépkocsivezető (C; C+E kat.
jog.)
Gépkocsivezető, betegkísérő
Karbantartó
Raktáros
Gépbeállító
Gépkezelő
Készülékszerelő
Szobafestő

Festő-mázoló
Vízvezeték szerelő
Hegesztő, lakatos
Hostess
Számviteli ügyintéző,
bérügyintéző
Textilipari gép kezelője
Termék összeszerelő
Kútkezelő
Egyéb állattartási
foglalkozású (sertéstelepre)
Állattenyésztési telep vezetője
Egyszerű ipari foglalkozás
Egyszerű ipari foglalkozás
(betanított pék)
Fizikai kisegítő, takarító
Takarítónő
Szerződéses katona
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Anyakönyvi hírek

Születés
Lakatos Attila – Kulics Vanessza Mária – Amira Lilien
Kövi Norbert – Töreki Krisztina – Natasa
Szabó Norbert – Fehérvári Rita – Gréta
Strausz József – Orsos Viktória – József Noel
Gipp Márton – Kalmár Helga – Levente

Házasságkötés
Sándor Ferenc – Deáki Anett Mercédesz
Horváth Dániel – Szekér Alexandra
Böröcz János – Győri Edit
Borbély Rajmund – Horváth Viktória
Réfi Zsolt – Ráti Kamilla Ilona
Bukta László – Szalai Petra
Csányi Zsolt – Takács Diána
Faller Péter – Vágner Annamária

Halálozás
Berke Ilona sz. Hajdu Ilona (1923)
Kiss Sándorné sz. Őri Gizella (1932)
Nagy Gyuláné sz. Ledvai Magdolna (1947)
Limperger Ferenc (1941)
Kovács Imre (1932)
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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

