PÁPA ÉS KÖRNYÉKE

2019. augusztus 1., XXX./31.
Érték és tartalom
Lapunkat és híreinket elolvashatja a www.szuperinfo.hu/veszprem/papa weboldalon.
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Apró
I N G AT L A N
Volt Kiliánon kettőszobás lakás

eladó. Tel: 06/89/316-088
Bakonyszücsön 60 m2-es 2 szobás ház eladó. Tel: 06/30/4587124
Gyenesdiáson, strand közelben 3 hálószobás, új építésű, szerkezetkész ház kis telekkel, tulajdonostól eladó. Tel:
06-30/929-2622
Vajda P ltp-en, harmadik emeleti, egyedi fűtésű, szép állapotú 59
m2-es, téglalakás eladó. A lakás
erkélyes. 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: +36/70/4545253
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
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
Németbányán 202 m2-es ház
eladó. Irányár: 36 M Ft. Tel:
+36/70/454-5251

Ugodon 4 szobás, egy szintes, dup-

la garázsos családi ház, gazdálkodásra, vállalkozásra alkalmas, nagy
telekkel eladó. Irányár: 16,5 M Ft.
Tel: +36/70/454-5253
Vajda P ltp-en harmadik emeleti, 1+3 félszobás, felújított panel,
egyedi hőmennyiség mérővel ellátott lakás eladó. Irányár: 16 M Ft.
Tel: +36/70/454-5253
Török Bálint utcán eladó 2+2 félszobás, 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 házzal eladó.
A Telek felén gyümölcsfákkal. Ára:
3,95 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: 31,5 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
Pápán, a város központjához, pár
száz méterre található társasház
első emeletén eladó egy 42 m2-es
1 szobás, felújított 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. Irányár:
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 (közmű a telek
előtt) , irányár: 4,5 M Ft., 1638 m2
(dupla telek, közművesített) , irányár: 6,5 M Ft. Tel: +36/70/454-5251
Tókertben található ez a felújításra
szoruló 70 m2 alapterületű családi
ház, keskeny kapubejáróval. Irányár: 7 M Ft. Tel: +36/70/454-5251
Belvárosi 1. emeleti 2 szobás
lakás eladó. Irányár: 15,6 M Ft. Tel:
+36/70/454/5251
A város kedvelt kertvárosi részében eladó egy 4 szobás családi ház.
Birtokba adás jövő év augusztusra várható. Irányár: 30 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: 15,5
M Ft. Tel: +36/70/454-5251
Belvárosban egy kellemes, igényes udvarú 3 lakásos társasház
egyik lakása eladó. Mérete 97 m2,
irányár: 23,5 M Ft. Tel: +36/70/4545251

Azonnali készpénzfizetéssel kere-

sek 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: 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 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
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 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 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 lakótelepen. Irányár: 18,1 M Ft. Tel:
+36/70/454-5251

KIADÓ
társasházban 71
m2-es, 2 szobás +nappalis igényesen kialakított lakás kiadó. Tel:
06/30/939-9308
Pápán a Komáromi utcában, tetőtérben 1+fél szobás bútorozott garzonlakás kizárólag hosszabb távra
- nem dohányzó részére –augusztus elejei bekötőzéssel olcsón
kiadó. Kaució 2 hónap! Érdeklődni: 06/30/716-9140
Bástyán, bútorozott 1,5 szobás
lakás kiadó. Tel: 06/20/454-3885
Újépítésű

JÁRMŰ
Készpénzért autóját, teherautó-

ját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel:
06/70/669-7777
2000-es Mazda Premacy eladó.
Érd: 06/20/375-1443

TÁRSKERESŐ
60 év körüli Hölgy, jelentkezését

várom élettársi kapcsolatra. Tel:
06/20/510-6418
56 éves férfi ismerkedne turisztika, kirándulás céljából. latens@
citromail.hu
Magas, életvidám pasi keresi házias 50-es barátnőjét. Tel:
06/30/497-6257

S Z O L G Á L TAT Á S
kandallók, kemencék építése, javítása. Tel: +36/70/326-5436, www.
kalyhaprofil.hu
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, 06/70/2211877
Gipszkartonozás! Tel: 06/20/
448-3916
Ács és bádogos. Tel: 06/70/
381-8165
Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. 20% kedvezmény augusztus 31-ig. Ingyenes felmérés! Tel:
06/20/481-8124
Szőnyegtisztítás,
kárpittisztítás ipari technológiával. H-P 8:0016:00-ig. Tel: 06/20/589-9793
Redőnykészítés, javítás, faredőny, szalagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó gyártás, ablakszigetelés. Tel: 06/89/314-595,
06/20/338-5554
Szobafestést, mázolást vállalunk rövid határidővel. Tel:
06/30/427-6014
Cserépkályhák,

Duguláselhárítás bontás nél-

kül, garanciával, hétvégén is. Tel:
06/20/426-0222
Veszélyes fák kivágását, fűnyírást, bozótirtást vállalok. Tel:
06/70/615-7019
Háztartásigép-javítás, klímatelepítés, forgalmazás Mosógép, mosogatógép, hűtő javítás. Krokovics
Tel: 06/30/234-7380, 06/70/3113387
Ács! Tetőfedés, cserepes-lemezezés, csatornázás, karbantartás, bármilyen anyagból. Garanciával. Tel:
06/70/632-8401
Veszélyessé vált fák kivágását vállalom. Tel: 06/70/342-8114

VEGYES
Guppik ingyen elvihetők. Zacsit

hozz magaddal! Csak pénteken
hívj! Tel:+36/20/229-2004
2 db 15 kg-os kiskecske eladó. Tel:
06/20/611-9514
Vágni való pecsenye kacsa, csibe, konyhakészen is eladók. Tel:
06/70/613-7444
Vásárolok dunnákat, párnákat,
öreg bútorokat, festményeket, porcelánokat, faliórákat, hagyatékot.
Tel: 06/30/469-1461
2 m-es, virágzó leánderek (10
db) kertbarát áron eladók. Tel:
+36/30/560-1947
30 kg-os malacok eladók. Tel:
06/30/241-5814
Kiscicák ingyen elvihetők. Tel:
06/30/324-8811
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www.ferdiauto.hu

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 Mi Utcánk”

Amint a „Mi Utcánk” elnevezésű vadonatúj közösségi program során kiderült a belvárosi Deák Ferenc utcában nemcsak a kereskedelem töltött be jelentős szerepet, a vendéglátás úgyszintén megjelent. (S itt nem elsősorban az ún. „Tikos” kocsmára gondolok). Az utca ugyanis egykor a középkori palánk várfalra épült – s helyszíne volt az 1920-as években
- a baromfi piacnak. A Deák Ferenc utca 1. sz. alatti kocsmát
ezért keresztelték el „Tikos” kocsmának. A vendéglátás – a
szó klasszikus értelmében – az 1950-es években jelent meg
a Deák Ferenc utcában, amikor a jelenlegi Városi TV helyén
egy pici, de annál kedveltebb cukrászda nyitotta meg kapuit,
Jégkunyhó Cukrászda néven. Tulajdonosa Kakas Szilveszter
szegedi születésű volt, ott tanulta ki a cukrász szakmát, mestere nagy örömére. A mester olyannyira elégedett volt a fiatal szakember munkájával, hogy nyugalomba vonulása után
nekiajándékozta egész cukrászati felszerelését. Kakas Szilvesztert Pápára hívták be katonának, itt ismerkedett meg későbbi feleségével, itt telepedett le. Itt nyitotta meg első saját
cukrászdáját, Jégkunyhó néven, amit a tulajdonos neve után
később keresztelték át Kakas Cukrászdának. Nem csupán
régi dokumentumok emlékeztetnek az egykori igen kedvelt
cukrászdára szemben a mozival. Igen-igen sok pápai őrzi finom süteményeik, krémeseik és a főzött fagylaltjai íz-emlékét.
A „Mi Utcánk” elnevezésű program szerencsésnek mondhatta
magát, ugyanis jelen volt az egykori tulajdonos lánya, Töreki Istvánné
Kakas Éva is. A tomboló kánikulára való tekintettel az egykori cukrászda életének egyik érdekes momentumára hívta fel figyelmet.
Visszaemlékezett: szüleinek hetente több alkalommal kellett jégért
menniük. Mint kiderült: így oldották meg akkoriban mind a vendéglátóhelyek, mind a háztartások az élelmiszerek hűtését. A vendéglátóhelyeknek például ilyenkor nyáron hetente háromszor kellett
beszerezniük a jeget. Elhangzott: a mai kedves olvasó bizonyára
nem aggódna azon, ha a lapokban azt olvasná, hogy felemelték
a jég árát, viszont nagyanyáinknak ez rossz hír volt. Pápán, a jég
ellátást kétféle módon oldották meg. A téli hónapokban kieresztették a Tapolca patak vizét, ez 20-30 cm vastagságig átfagyott.
Ezt a jeget darabolva pincékbe, jégvermekbe hordták. Működött
ugyanakkor Pápán Jégüzem, Jéggyár is, melynek szükségességét a vágóhíd megléte is indokolta. Éppen a vágóhíddal szemben
jött létre, ahol az időjárási viszonyokat figyelembe véve a nyers húst
azonnal hűteni kellett. A Mi Utcánk program segítségével megidézésre került egy kor, amikor az emberek még sorba álltak jégért,
hiszen hűtőszekrényt akkor még nem használtak a háztartások.

Pápán egyébként az Acsády utca környékén található Jégverem utca neve is utal azokra az időkre, amikor a jeget szalmával
bélelt vermekben gyűjtötték…
A „Mi Utcánk” elnevezésű program sikeréhez hozzájárult az is,
hogy az egykori Kakas Szilveszter unokája – az utód, a családban
az egyetlen, aki a cukrász szakmát ma viszi tovább – erre az alkalomra készült fagylalttal lepte meg a hallgatóságot. Ez a fagylalt
egyébként szőlőből készült, nem véletlenül... A rendezvény helyszínéül szolgáló Deák F. u. 4. számú ház oromzatán két szőlőt szemelgető angyal látható. A köznyelv által Angyalos Háznak becézett
épületben Gaálék hentesüzlete működött egészen 1908-ig. Tőlük
vette meg, építtette át a házat, helyeztetett annak díszítéseként
szőlőt szemelgető angyalokat egy egészen fiatal ember, aki még
alig múlt 30. Története bátorítás mindazok számára, akik álmaikat nem félnek valóra váltani. Akikben – tehetségük mellett – van
elég erő, akarat és szorgalom, hogy rengeteg munka árán elérjék
céljukat. Így lett ugyanis a
tapolcafői szegény molnár fiából - akinek tehetségére tanítója figyelt fel,
ő beszélte rá a családot,
hogy a fiúkat taníttassák
-, a híres református kollégium és a Debreceni Jogi
Egyetem eminens elvégzése után már fiatalon is jó
nevű pápai ügyvéd. A képen a harmadéves debreceni joghallgatóként látható dr. Adorján Gyula.
Így teremtette meg
magának, majd későbbi
családjának annak lehetőségét, hogy a korábban
a Jókai utcán bérelt iroda
helyett immár saját házában, a Deák Ferenc utcában, s az ott kialakított irodákban folytathatta ügyvédi tevékenységét. A régi dokumentumok
városa és egyháza iránti kiemelkedő tiszteletéről mesélnek. A jó
ügy érdekében adományt tévők között mindig ott olvashatjuk dr.
Adorján Gyula neve. Egyházát pedig a Református Iskola ügyészeként is több évtizeden át segítette. Az egykori lapok tanúsága szerint dr. Adorján Gyula ügyvéd 1908 októberében nyitotta meg Deák Ferenc utcai irodáját. Az épület átépítésére a neves építési vállalkozót, Fa Mihályt kérte fel. Ugye kedves olvasó? A kiváló szakmai teljesítménnyel - mint a példa is bizonyítja - akár századokon
át megmaradó hírnevet lehet szerezni. Egyébiránt nem a magas
születés, vagy a hatalmas pártfogás hanem kizárólag saját erejéből sikeressé lett ügyvéd, dr. Adorján Gyula a Nagyapám volt, akit
sajnos már nem ismerhettem meg. Az ő egyik kedves vője volt,
Polgár László, az Édesapám, aki hosszú éveken át munkája mellett tagja volt a pápai Kertbarát Körnek. A „Mi Utcánk” programban látható oklevelek szerint igen eredményes volt a szőlőművelése a családjától örökségül kapott Úrdombi szőlőhegyen.
(Folytatjuk...)

Polgár Gabriella - belpolitikai újságíró
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jas takarító hölgyet helyettesítő munkára, nettó 1.000 Ftos órabérrel. Tel: +36/70/3757870 (Gála1 Kft)
csapatunkhoz! Fémipari munkakörökbe keresünk hegesztő, lakatos, gépi forgácsoló- CNCgépkezelő, 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! 06-70/4159021 (JOBmotive Kft.)
Csatlakozz

Építőiparban jártas segédmunkást keresek. Bérezés megegyezés szerint. Tel.:
06/30/616-5787
NovákBogdán Bau Kft.

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.)
Gyere,

Pápai kereskedelmi telephelyre targoncázási gyakorlattal rendelkező árukiadó raktárost felveszünk 1 műszakba.
Érdeklődni a 06/30/520-4405ös telefonszámon lehet, munkaidőben. Perint Kft.
Pápai dohányboltba keresünk pápai, vagy környékbeli eladót, 6 órás munkaidőben.
Jó fizetés, béren kívüli juttatás. Fényképes önéletrajzot a
cigibolt001@gmail.com címre
kérem. Kossuth Tabak
Tetőfedéshez értő munkásokat keresek. Kalonda Bausteller
Kft. Tel: 06/30/437-0194
Azonnali kezdéssel keresünk Veszprém és GyőrMoson-Sopron megyei lakosú tapasztalt C-s jogosítván�nyal, GKI kártyával és digitális sofőr kártyával rendelkező gépkocsivezetőt, új 4
tengelyes tehergépkocsira
földmunkára, kiemelt bérezéssel. Jelentkezni lehet telefonon a 06/30/227-1841-es
számon vagy önéletrajzzal az
archeogep2010@gmail.com
címen. (ArcheoGép Kft.)

Születés

Anyakönyvi hírek

ÁLLÁS
Szanyba keresünk nyugdí-

O K TAT Á S
eladó, Boltvezető,
Szakács, Cukrász, Pincér,
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda
OKJ tanfolyam. Tel: 06/70/5932232, www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)
Bolti

Lukács Gyula – Kádi Barbara - Estilla
Cseh Tamás – Horváth Klaudia Kitti - Debóra
Bojsza Sándor – Szántó Etelka- Rebeka
Tarczi János – Kerpács Annamária - Emilia
Németh Péter – Balassa Diána Erika – Bence Noel
Erdélyi Jenő – Görbe Alida– Albert
Horváth József – Tarró Nikoletta – Milán
Polgár Tibor – Teke Eszter – Ákos

Házasságkötés

Horváth Gábor – Szűr Anita Mária
Dan László – Grób Veronika
Kobzi Gyula – Kovács Andrea
Kapcsándi Zsolt – Szász Ágnes
Gőz Bálint – Szólás Vivien
Bognár Szilárd – Cseke Judit

Halálozás

Kiss Károly (1923)
Rózsa Józsefné sz. Piller Anna (1955)
Frank Gyuláné sz. Bacsa Erzsébet (1939 )
Karcsai Lászlóné sz. Veidinger Mária (1943)
Józsa Sándorné sz. Fejes Irma (1934)
Birgán Jenő Zsigmond (1934)

A VEMKH Pápai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály állásajánlatai
Szobafestő
Ételfutár
Eladó (fagyisautóra)
Bolti eladó
Konyhai kisegítő
Szakács
Pék
Pékségi kisegítő
Sütőipari betanított munkás
Műkőkészítő segédmunkás

Zöldterületi kisgépkezelő
Állatgondozó
Kőműves
Villanyszerelő
Villanyszerelő segédmunkás
Forgácsoló, esztergályos
Gépi forgácsoló
Kazánfűtő
Karbantartó
Gépbeállító

Vízvezeték szerelő
Asztalos
Takarítónő
Pénzügyi ügyintéző
(ingatlanközvetítő irodába)
Textilipari gép kezelője
Termék összeszerelő
Minőségi ellenőr
Kútkezelő
Szerződéses katona

2019/2020-as tanév rendje

Az első tanítási nap 2019. szeptember 2. (hétfő) és az utolsó tanítási
napja 2020. június 15. (hétfő).
A végzősöknek az utolsó tanítási nap 2020. április 30.
A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart.
A félévi értesítőket 2020. január 31-ig kapják meg a tanulók.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a
az őszi szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4, (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek),
a téli szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő)
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda),
a tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
Az őszi érettségi időszak 2019. október 11-én kezdődik a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli vizsgák egészen október 25-ig tartanak.
A 2020-as május-júniusi írásbeli érettségik a magyarérettségivel 2020. május 4-én (hétfőn) kezdődnek, és május 25-én zárulnak, az olasz írásbeli érettségivel.
A szóbeli emeltszintű érettségiket 2020. június 3-19-ig, míg a középszintű érettségiket 2020. június 16-tól tartják.
A középfokú iskoláknak 2019. október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig
október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.
November 15-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2019. december 6-ig jelentkezhetnek a diákok.
A központi írásbeli felvételit 2020. január 18-án (10.00 órakor) tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát pedig január 23-án. A diákok február 6-ig megtudják az eredményüket.
A középfokú iskolákba 2020. február 19-ig lehet jelentkezni.
A szóbeli meghallgatásokat február 24. és március 13. között szervezik meg az érintett középiskolák. A diákok április 30-ig
megtudják, hová kerültek be.

2019. augusztus 1.
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