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I N G AT L A N
Eladó Pápa és Vaszar között, 
a hangulatos és csendes Gyu-
la hegyben egy 871 m2-es, 
kordonos szőlő, pince és hoz-
zá tartozó, fűthető téglaépü-
let. Irányár: 500.000 Ft. Tel: 
+36/30/560-1947
Borsosgyőrön 4 szoba +nap-
palis 136 m2, tetőtér beépíté-
ses családi ház, 979 m2-es tel-
ken, sok gyümölcsfával ,udvaron 
kemencével eladó! Irányár: 27,9 
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: 32,8 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5253
Vanyolán két generációs, 2 
szintes családi ház eladó, 658 
m2-es telken. Irányár:8,7 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5253
Ugodon 4 szobás, egy szintes, 
dupla garázsos családi ház, gaz-
dálkodásra, vállalkozásra alkal-
mas, nagy telekkel eladó. Irányár: 
16,5 M Ft. Tel: +36/70/454-5253
Vajda P ltp-en harmadik emele-
ti, 1+3 félszobás, felújított panel, 
egyedi hőmennyiség mérővel 
ellátott lakás eladó. Irányár: 14,95 
M Ft. Tel: +36/70/454-5253
A Kishegyben igényesen 
kialakított ház eladó. Tel.: 
06/70/398-0327

Török Bálint utcán eladó 2+2 fél-
szobás, 70 m2-es, egyedi fűtésű, 
földszinti lakás. Irányár: 14,3 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5253
Öreghegyben 2728 m2 telek, 
rajta levő 38 m2-es hétvégi ház-
zal eladó. A Telek felén gyü-
mölcsfákkal. Ára: 4,3 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253
Öreghegyben 1076 m2-es telek 
a rajt lévő hétvégi házzal, kemen-
cével, vezetékes víz mérőórával, 
eladó. Irányár: 4,95 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253
Képző utcában harmadik eme-
leti, felújított, 2+2 szobás, Jó 
elrendezésű, hőszigetelt panel-
lakás sürgősen eladó, költözés 
miatt. Irányár: 15,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5253
Vajda ltp-n 2 szobás 54 m2-es 
erkélyes II. emeleti felújítandó 
lakás eladó. Az épület szigetelt. 
Tel: 06/30/398-6492
Családi ház eladó Pápán a Bocsor 
utcában. Tel: 06/70/592-4485
Kiliáni 2 szobás földszinti tég-
lalakás eladó. Irányár: 14,5 M Ft. 
Tel: 06/70/431-8545
Az Alsóvároshoz tartozó, de Bel-
város közeli utcában eladó egy 
igényesen felújított, 135 m2-es 
4 szobás családi ház. Irányár: 
31,5 M Ft. Tel.: + 36 70 454 5251
Belvárosban, 2 lakásos tár-
sasházban 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
A volt Kilián lakótelepen eladó 
egy szépen felújított 2. emeleti 
69 m2-es, 3 szobás lakás. Irány-
ár: 18,9 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
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

Kertvárosi 2 szobás felújítandó 
családi ház eladó. Irányár. 12,9 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5251
Várkeszőn 3 szobás, nagy telek-
kel rendelkező ingatlan eladó. 
Irányár: 6,5 M Ft. Tel.. + 36 70 
454 5251.
Ugodi, kétszintes családi ház, 175 
m2 alapterületű eladó. Irányár: 
15,5 M Ft. Tel: +36/70/454-5251
Belvárosban egy kellemes, igé-
nyes udvarú 3 lakásos társas-
ház egyik lakása eladó. Mérete 
97 m2, irányár: 23,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
Azonnali készpénzfizetés-
sel keresek lakást, vagy csalá-
di házat. Tel: + 36 70 450 5555
Hitelügyintézés, ingyenes ban-
ki kalkulátor. Szabó Erika - Otthon 
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 szobás 
69 m2-es 2. emeleti lakás eladó. 
Pár hónappal ezelőtt lett felújítva, 
azonnal költözhető. Irányár: 17,8 
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
Belvárosi, 2. emeleti 78 m2-es 
igényesen felújított, átalakított 3 
szobás lakás eladó. Irányár: 21,9 
M Ft. Tel: +36/70/454-5251
Tavaszi költözéssel! Új építésű 
51,31 m2 alapterületű, földszin-
tes lakás eladó. Ár: 350.000,Ft/
m2. Tel.: + 36 70 450 5555
Dobán 90 m2 alapterületű csalá-
di ház (vendégházként működik), 
3047 m2-es telken eladó. Irányár: 
15,9 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: 18,1 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

K I A D Ó
Belvároshoz közel, autómo-
só helyiség, irodahelyiség, más 
célra is kiadó. Tel: 06/30/994- 
0808

70 m2-es teljesen berende-
zett lakás újépítésű társas-
házban igényesnek kiadó. Tel: 
06/30/939-9308
Igal lakótelepen, hőszigetelt épü-
letben, 42 m2-es 1+1 félszo-
bás, bútorozatlan lakás, hosz-
szútávra kiadó. Lakbér: 60 ezer, 
2 havi kaució szükséges. Tel: 
+36/70/454-5253

J Á R M Ű
Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel: 06/70/669-7777
Simson S51 motorkerékpárt 
vásárolnék 100.000 Ft-ig, állapot-
tól függően. Tel: 06/70/201-4866

S Z O L G Á L TAT Á S
Víz, gáz, központi fűtés és 
gázkészülék szerelés. Tel: 
06/70/221-7741
Tóth Kárpittisztítás! Autókárpit, 
bútorkárpit, ülőgarnitúrák, fotelek, 
székek, padlószőnyegek tisztítá-
sa. Tel: 06/70/630-8245
Redőnykészítés, javítás, fare-
dőny, szalagfüggöny, szúnyoghá-
ló, harmonikaajtó gyártás, ablak-
szigetelés. Tel: 06/89/314-595, 
06/20/338-5554
Háztartásigép-javítás, klí-
matelepítés, forgalmazás Mosó-
gép, mosogatógép, hűtő javítás. 
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
Gipszkartonozás! Tel: 
06/20/448-3916
Cserépkályhák, kandallók, 
kemencék építése, javítása. 
Tel: +36/70/326-5436, www.
kalyhaprofil.hu

Szőrmekikészítés, szőrmék, 
bőrkabátok tisztítása, javítá-
sa, béléscsere. Bárány-, birka-, 
vadbőrök. Irhamellények ter-
melői áron kaphatók. Birkabőr 
autó üléshuzatok. Horváth Lász-
ló nyersbőrkikészítő. Pápa Dózsa 
György u. 10. Tel: 06/89/311-043, 
06/70/221-1877
Duguláselhárítás bontás nél-
kül, garanciával, hétvégén is. Tel: 
06/20/426-0222
Nyílászáró, redőny, szúnyog-
háló. 20% kedvezmény augusz-
tus 31-ig. Ingyenes felmérés! 
Tel: 06/20/481-8124

Szobafestést, mázolást válla-
lunk. Tel: 06/30/427-6014

V E G Y E S
Kukoricán tartott kaka-
sok és baromfik eladók. Tel: 
06/30/562-4764
Szárzúzó 1,1 m kardánnal, 
8-8 levelű tárcsa eladó. Tel: 
06/89/347-437
Nemesgörzsönyben 8 db 
malac eladó. Tel: 06/30/362-7383
Malacok eladók. Tel: 
06/70/522-3539
Július 20.-21. szombat-vasár-
nap garázsvásár a Szabó Ervin 
utca 61. sz. alatt 8-18 óráig. Tel: 
06/30/353-8987
Kupon Sárgabarack cefré-
nek, lekvárnak 150 Ft-tól. Extra 
méretű szilva 200 Ft-tól eladó. 
Tel: 06/20/384-7123
Kiscicák ingyen elvihetők. Tel: 
06/30/324-8811
Bolti berendezés, polcok eladók. 
Tel: 06/70/450-5653
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Fejünk felett évek jöttek, évek mentek el azóta, hogy 
ugyanezeken a hasábokon a „Randevú Pápán” c. cikksorozat 
megjelent. Visszajelzéseként az akkori szívmelengető sikernek 
még a minap is megkérdezte egy kedves hölgy: a sorozatnak 
mikor lesz folytatása… Nem sejthette: már startra kész a Mi 
Utcánk elnevezésű - az idei László napon indult - vadonatúj 
közösségi program. Ezen a napon Pápán, a Deák Ferenc 
utcaiak – egymásnak idegen, de mégis ismerős emberek, egy 
utca lakossága – a maga közösségi életét ünnepelte. Első ízben 
tettek így, ám - a hagyományteremtő szándéknak megfelelően - 
a jövőben minden esztendőben ez a nap a Deák Ferenc utcaiak 
közös ünnepe lehet. A Mi Utcánk program bevallott célja, hogy 
a közösségi élet fontosságára hívja fel a figyelmet. Egy olyan 
korban, amikor több időt töltünk a virtuális térben, mint valóságos 
közösségeinkben, miközben… Miközben az ember természetes 
létformája, hogy közösségeiben éli az életét… 

No, igen, van valami különös, valami különleges a pápai Deák 
Ferenc utcában, emelte ki a program felkért háziasszonya Bálintné 
Sári Judit a gróf Esterházy Kórház Egynapos Sebészetének főnővére 
- az általa elmondott köszöntőben. Talán mert a megye egyik 
legpatinásabb városában, Pápa belvárosában található. Talán 
mert a pápai belvárosnak is a szívében van a Deák Ferenc utca. 
Tele van szívélyességgel, jó szándékkal.  Ennek csupán egyetlen 
apró jele, hogy mind az itt élők, mind azok, akiknek üzlete van az 
utcában - mindig, mindenkor köszönéssel tisztelik meg egymást. 
A „Mi Utcánk” program éppen ezt a pozitív, tiszteletteljes viszonyt 
kívánja az ünnepnappal is tovább erősíteni. S hogy miért van 
mindennek hírértéke mások számára? Társas kapcsolatainkban 
ugyanis együttműködési készségünk jelenik meg, s elmondható: 
e tekintetben még mindannyiónknak jócskán van tanulnivalója. A 
Mi Utcánk elnevezésű új közösségi programra, az egyik legszebb 
magyar név - a László név viselőinek – névnapján, jún. 27-én került 
sor. E keresztnév viselője volt Édesapám, Polgár László is. Igazi Deák 
Ferenc utcainak vallotta magát, kiváló viszonyt ápolt az utcabeliekkel. 
Ugyanezen a napon ünnepelte névnapját Mózes László is: a neve igen 
jól cseng a színvonalas színházi bemutatók látogatóinak körében. Mind 
jelenléte, mind harmonikájának hangjai elvarázsolták a mi utcánkat. 

Ám maga a varázslat volt a pápai KÉSZ - a Keresztény Értelmiségi 
Szövetség vezetőjének - Schrei Balázsnak Szent Lászlóról szóló 
előadása úgyszintén. Bizony ritkán adatik meg a XXI. századi ember, 
a XXI. századi hallgatóság számára, hogy egy tőlük igen távol eső 
kor, a XI. század - ilyen élvezetes formában idéződjön meg előttük. 
Megtudhattuk többek között, a László név a szláv Vladiszláv névből 
fejlődött, melynek jelentése hatalom és dicsőség. Hazánkban a László 
nevet a legnagyobb királyaink egyike, László királyunk terjesztette el, 
aki lengyel származású édesanyjától kapta ezt a nevet. I. László király, 
a későbbi Szent László 1077-ben 32 évesen lépett trónra. Kiemelkedő 
népszerűségére utal a középkorból fennmaradt Szent László ének 
néhány sora, mely ugyancsak őt dicsőíti. 

…„Beszédedben ékes, karodban erős
Lám mindent te ejtesz, ki teveled küzdik
Testedben tiszta, lelkedben fényes
Szívedben bátor, miként vad oroszlán”…

Uralkodása alatt – a hozott kemény törvényeknek köszönhetően - 
megerősödött a központi hatalom, a személy és vagyonbiztonságot. 

Apropó
„A Mi Utcánk”

Nagy adományokkal támogatta az egyházat, s ő maga is több 
apátságot és püspökséget alapított. Közismert: nagyváradi sírjánál 
szoktak esküt tenni mindazok, akik békét, szövetséget kívánnak kötni 
egymással. 

Szent László királyunknak Pápához több kötődése is van. A 
város legrégebbi utcáinak egyike a Szent László utca 1531-től 
(kivéve az 1948-1990 közötti időszakot) viseli nevét. Továbbá a pápai 
Nagytemplom főoltárán az oltárképet két oszlop keretezi. Közöttük 
két fehér carrarai márványból készült szobor van: Szent István és Szent 
László  királyunk szobra, korabeli díszmagyarban.

Szent László alakjának megidézése után a pápai KÉSZ vezetője 
arra is vette a fáradtságot, hogy hallgatóságát egy játék részesévé 
tegye. Rákérdezett: az irodalom-művészet-tudomány terén hány híres 
magyar emberek nevét tudják sorolni, akik emelték e név tekintélyét. 
Így került említésre többek között, hogy történelmünkben még 
négy király viselte a László nevet. László volt Mátyás király testvére is, 
akiről Erkel Ferenc 3 felvonásos operát írt. Közismert Pál László és 
Mednyánszky László festőművészek neve, vagy az irodalomból Arany 
János fia, Arany Laci, akihez Petőfi Sándor ismert versét írta. A sok-
sok felsorolt példa között elhangzott Németh László drámaíró és a 
pápai kötődésű Nagy László költő neve. A tudósok közül Magyar László 
világutazó neve említtetett. A sport területén a boksz legenda Papp 
László és a nemrég visszavonult Nagy László mellett, egy - a magyarok 
számára talán kevésbé ismert - futball legendáról Kubala Lászlóról esett 
szó részletesebben. 

Kubala László 1927-ben született Budapest, Barcelonában hunyt 
el 2002-ben. Sportpályafutását 11 évesen kezdte, a Ganz ifjúsági 
csapatában rúgta a bőrt, a 14-16 évesek között. Volt a pozsonyi 
SK Bratislava, majd a Vasas SC játékosa, 3 alkalommal szerepelt 
a magyar válogatottban. 1949-50-ben a rákosi diktatúra elől 
Olaszországba menekült. Az ott élő magyarokból verbuvált csapattal 
bemutatómeccseket játszottak, legyőzték a Reál Madridot 4-2-re 
és a világbajnokságra készülő spanyol válogatottat is. 1950 és 61 
között volt az FC Barcelona játékosa. Remek játékával a nézők 
kedvencévé vált, a nézőszám növekedése miatt a Barcelona stadionját 
többszörösére kellett bővíteni. A Barcelona színeiben 349 mérkőzésen 
270 gólt lőtt. Az FC Barcelona 100 éves születésnapján 1999-ben a 
XX. Század legnagyobb Barca futballistájává választották. A százezer 
férőhelyes Barca Stadion előtt Kubala László  majdnem 2 méteres 
szobrát 2009-ben avatták fel. Magyarországon 2017-ben a nevét 
viselő Vasas Kubala László Akadémia tulajdonosa bronz szobrot 
állíttatott fel emlékére és felavatásra került a Kubala László Park a XIII. 
kerületben. Az avatóbeszédben elhangzot: bár Magyarországon nem 
ismerik oly sokan a labdarúgót, Katalóniában mítoszként tekintenek rá 
és Spanyolországban máig kiemelt tisztelet övezi. Legendásan sikeres 
pályafutásában fontos szerepe volt, hogy Kubala László folyamatosan 
megoldásokat keresett. Élethosszig tartó tanulással fejlesztette magát, 
okosan futballozott, ezzel állandó veszélyt jelentett az ellenfél kapujára. 

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

Szobafestő
Ételfutár

Eladó (fagyisautóra)
Bolti eladó

Pultos
Konyhai kisegítő

Szakács
Pék

Pékségi kisegítő
Sütőipari betanított 

munkás
Zöldterületi kisgépkezelő

Állatgondozó
Kőműves

Villanyszerelő
Villanyszerelő 
segédmunkás

Forgácsoló, esztergályos
Gépi forgácsoló

Kazánfűtő
Raktáros

Vízvezeték szerelő
Asztalos

Recepciós
Pénzügyi ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző 

(ingatlanközvetítő irodába)
Textilipari gép kezelője
Termék összeszerelő

Minőségi ellenőr
Szerződéses katona

Á L L Á S
Szentgotthárdi cégünkhöz 
keresünk Co hegesztő munka-
társakat, gépelemek, gépszer-
kezetek hegesztésére. Sarok és 
sorolt varratok főképpen. Kiemelt 
fizetés, szállás megoldott, utazás 
támogatott. Szakmai tapaszta-
lat min. 2-3 év, minősítés szük-
séges. 0670/673-2327. Tool-
Tec Kft.
Karbantartó pozícióba mun-
katársat keresünk. Tel: 
06/89/318-444 Carbonát Kft
Állást keres? Elégedet-
len a jelenlegivel? Nincs, aki 
segítsen? Mi segítünk! Hív-
ja, ingyenes zöldszámun-
kat 06/80/296-899 Díjmen-
tesen, kötelezettségek nélkül 
segítünk! Minden munkakör-
re van állásajánlatunk! Várjuk 
hívását! Munkalehetőség Min-
denkinek Kft!

Szanyba keresünk nyugdí-
jas takarító hölgyet helyette-
sítő munkára, nettó 1.000 Ft-
os órabérrel. Tel: +36/70/375-
7870 (Gála1 Kft)
Csatlakozz csapatunkhoz! 
Fémipari munkakörökbe kere-
sünk hegesztő, lakatos, gépi 
forgácsoló- CNC-gépkezelő, 
szerszámkészítő, gépbeál-
lító, darukezelő, nehézgép-
kezelő és konténerező sofőr 
dolgozókat Győr és Kecske-
mét környéki munkára. Ver-
senyképes fizetést, juttatáso-
kat, szállást, munkába járást, 
hazautazási támogatást, bér-
előleget biztosítunk. Jelent-
kezz most! 06-70/415-9021 
(JOBmotive Kft.)

Gyakorlattal rendelkező gépko-
csivezetőket keresek ,,B” jogo-
sítvánnyal, külföldre történő áru-
szállításra. Magas kereseti lehe-
tőséggel. Érd.: 06/20/977-8840 
Töreki
Gyere, dolgozz Velünk! Beje-
lentett munkaviszonyt, kiemelt 
bérezést, bérelőleget, ingyenes 
szállást, munkába járást biz-
tosítunk. Betanított dolgozó 
és targoncás ajánlatainkból 
válogathatsz Győr és Kecske-
mét környékén. Munkavégzé-
si helyek: Autoliv, BOS, SMR, 
SMP, Rába. Jelentkezz most! 
06-70/639-9920 (JOBmotive 
Kft.)

88 éves édesanyám mellé kere-
sek gondozónőt Pápára, 24 órá-
ban 2 hetes váltásban. Tel: 
06/30/946-5743
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Születés
Tátrai Tibor – Egri Brigitta - Izabella

Szekér György – Zetényi Timea - Zoé
Bolla Krisztián – Póczik Liza – Dorka

Sipkovits Krisztián – Ágoston Zsanett - Boglárka
Al Ahmad Kahtan – Al Asaad Wafaa - Járá

Hatt Tamás – Hegedüs Kinga - Janka
Buglyó Attila – Jákli Zsófia - Benett

Mezei József – Varga Klaudia – Boldizsár
Pócsi Krisztián – Antal Patrícia – Krisztián József

Bognár Gergely – Pereznyák Barbara – Simon Gergely
Bors Patrik – Bereczky Evelin - Lénárd

Halálozás
Szakács Jenőné sz. Palkovics Mária (1936)

Steinmacher Konrád (1929)
Takács Andrásné sz. Tóth Rozália (1943)
Pordán Gáborné sz. Horváth Mária (1928)

Sipos László (1952)
Horváth Józsefné sz. Kerezsi Mária (1928)
Pethő Dezsőné sz. Német Julianna (1931)

Nagy István (1932)
Giczi Zoltán (1984)

Házasságkötés
Magvasi Bence – Varga Kitti
Mándli Ákos – Horváth Teréz
Bedő István – Török Eszter

Lukács Attila – Szabó Barbara
Gazdig Viktor – Zólyomi Noémi
Polczer István – Sóki Nikolett
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