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I N G AT L A N

Kétszintes, 87 m2-es sor-
ház csendes utcában eladó. 
Irányár: 19,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Erzsébetvárosban, egy kel-
lemes, barátságos utcában 
eladó kétszintes, 4 szobás csa-
ládi ház. Irányár: 32,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Frekventált helyen építési telek 
eladó. Mérete: 896 nm Irányár: 
8,4 M Ft. Tel: +36/70/454-5251

50 M Ft-ig készpénzes fizetés-
sel keresek eladó családi házat. 
Tel: +36/20/954-9398

Az Alsóvároshoz tartozó, 
de Belváros közeli utcában 
eladó egy igényesen felújított, 
135 m2-es 4 szobás csalá-
di ház. Irányár: 31,9 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, folyamatosan 
karbantartott, 210 m2 alapte-
rületű ház. Irányár: 36,9 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5251

Eladó családi ház a Belváros 
közelében. Jelenleg üzletként 
funkcionál. Irányár: 25,5 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5251

Önkormányzati tulajdonban lévő, 
működő szeszfőzde hosszú táv-
ra kiadó. Érd: 06/20/384-7123

J Á R M Ű

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel: 06/70/669-7777

Autófelvásárlás! Díjtalan kiszál-
lással, minden nap. Műszaki 
vizsga nélkül is, kortól, állapot-
tól függetlenül. Csiklya Tamás 
06/20/442-9002

T Á R S K E R E S Ő

58 éves jólszituált függet-
len férfi, hozzá hasonló hölgy 
ismeretségét keresi. Tel: 
06/30/283-1192

S Z O L G Á L TAT Á S

Redőnykészítés, javítás, fare-
dőny, szalagfüggöny, szúnyog-
háló, harmonikaajtó gyártás, 
ablakszigetelés. Tel: 06/89/314-
595, 06/20/338-5554

Szőrmekikészítés, szőrmék, 
bőrkabátok tisztítása, javítása, 
béléscsere. Bárány-, birka-, 
vadbőrök. Irhamellények terme-
lői áron kaphatók. Birkabőr autó 
üléshuzatok. Horváth László 
nyersbőrkikészítő. Pápa Dózsa 
György u. 10. Tel: 06/89/311-
043, 06/70/221-1877

Klímaszerelés-forgalmazás, 
mosógép, mosogatógép, hűtő 
javítás. Krokovics Tel: 06/30/234-
7380, 06/70/311-3387

Szőnyegtisztítás, kárpittisztítás 
ipari technológiával. H-P 8:00-
16:00-ig. Tel: 06/20/589-9793

Duguláselhárítás bontás nélkül, 
garanciával, hétvégén is. Tel: 
06/20/426-0222

V E G Y E S

Hagyatékot, bútorokat, bontó-
széket, gyalupadot, öreg tol-
lat padlástól a pincéig mindent 
vásárolok. Érd. 06/20/804-2771

Nagytestű kakasok és tyúkok 
eladók. Tel: 06/30/622-4096

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, 
igényesen felújított ház 
eladó. Irányár: 36 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Ugodi, kétszintes csalá-
di 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

Ugod külterületén igényesen 
megépített, kellemes erdei 
környezetben 228 m2-es csa-
ládi ház eladó. Irányár: 36 M 
Ft. Hozzátartozó, külön hrsz-
on szereplő 8405 m2-es, vál-
lalkozásra alkalmas telep szin-
tén eladó. Irányár: 36 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Nagydémen 78 m2-es csalá-
di 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

Belvárosban 48 m2-es 2 szobás 
lakás eladó. Irányár: 7,9 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5251

Magyargencsen eladó egy 120 
m2-es családi ház. Telek nagy-
sága: 2161 m2. Irányár: 3,4 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5251

Szántóföldet, erdőt vásárolunk. 
Tel: 06/20/954-9398

Alsóvárosban 2 szobás családi 
ház eladó. Irányár: 21 M Ft. Tel: 
+ 36/70/450-5555

Alsóvárosban eladó egy 
110 m2-es 3 szobás csalá-
di ház. Irányár: 20,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Erzsébetvárosban, saroktelken 
lévő 108 m2-es családi ház 
eladó. Irányár: 19,1 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Kispirit településen 105 m2-es 
családi ház eladó. Telek nagy-
sága: 2251 m2. Irányár: 7,49 M 
Ft. Tel: +36/70/454-5251

Erzsébetvárosban felújításra 
szoruló 90 m2 alapterületű csa-
ládi ház eladó. Irányár:9,9 M Ft. 
Tel: + 36/70/450-5555

Felújított földszinti 2 szobás 
lakás eladó. Irányár: 12,9 M Ft. 
Tel: + 36/70/450-5555

64 m2-es 2 szoba + nappali-
val rendelkező kétszintes lakás 
eladó. Irányár: 17,7 M Ft. Tel: + 
36/70/450-5555

Marcaltőn 200 m2-es családi 
ház eladó. Irányár: 20,9 M Ft. 
Tel: + 36/70/450-5555

Öreghegyben, Kishegyben vagy 
Törzsökhegyben keresek lakha-
tó házat. Tel: 06/20/954-9398

Színháznál eladó egy felújítandó, 
három szobás családi ház, 9.9 
M Ft-ért. Tel: 06/70/450-5555

K I A D Ó

2 szobás bútorozott lakás kiadó, 
70.000 Ft+rezsi+2 havi kaució 
Tel: 06/70/450-5555

A Griff udvarban kiadó egy 
90 m2-es és egy 30 m2-es 
üzlet. Egyben vagy külön. Tel: 
06/30/723-3186

Pápán az Álomházban Korona 
utca 42 kb. 50 négyzetméteres 
teljesen berendezett új állapo-
tú lakás kocsibeállóval hosszú-
távra kiadó. Érdeklődni írásban: 
parkolnal@gmail.com  ema-
il címen.

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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 Mi, Magyarok, 2020:
Dalaink is összekötnek

„Meghallgathatja faluja, városa régi dalait! A he-
lyi népdalokat, melyeket fél és egy évszázada vet-
tek ott fel a gyűjtők. A Magyar Tudományos Aka-
démia Népzenei hangarchívumának 1896-tól nap-
jainkig gyűjtött anyaga immár meghallgatható. A 
hatalmas adatbázis a zti.hungaricana.hu webolda-
lon érhető el 12.000 órányi hanganyagról szó!!!”

A közelmúltban megjelent fenti sorok – melyek elol-
vasása őszinte örömmel töltött el – eszembe juttatták 
egy régi újság kis cikkét, amire egyik írásomhoz szüksé-
ges gyűjtőmunka alkalmával bukkantam. A „Vágd zseb-
re!” című cikk arról szólt, hogy megjelent egy kis zseb-
könyv, mely válogatás a magyar nép legkedveltebb nó-
táiból… Szellemi örökségünk részeként óriási értéket 
jelentő magyar népdalok és a magyar nép - nemze-
ti öntudatra ébredésével párhuzamosan az 1800-as 
évek végén megszületett, immár 200 éves nótakin-
cse… Őszinte kíváncsisággal teszem fel a kérdést: Va-
jon hány magyar népdal és nóta szövegét ismerjük, 
hányat tudnánk elénekelni, ill. melyik lehet Magyaror-
szágnak az a települése, mely a legtöbb magyar nép-
dalt ismeri? Mindenesetre érdemes saját erőinket ösz-
szegyűjteni, s ha úgy döntünk: esélyes kihívóként ver-
senyre is vállalkozhatunk. Miért is ne tennénk, Pápának 
ugyenis ebben a vonatkozásban is elképesztő hagyo-
mányai vannak. Pápa első ze-
neiskolája még a Griff Fogadó 
külön „szálájában” (helyiségé-
ben) nyílt meg. A történelmi 
háttérről annyit el kell mon-
dani: az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc során a hő-
siesen védekező magyar hon-
védserege a tízszeres túlerővel 
szemben kénytelen volt leten-
ni a fegyvert 1849. aug. 11-én, 
Világosnál. „Szeptember 1.-jén 
pedig már meg is szállták az osztrákok Pápa városát, 
nagy sarcot vetettek ki (1000 akó bor, 1000 inget és 1000 
lábravalót, 500 lepedőt, vánkost, szalmazsákot, bakan-
csot). A Bencés Gimnáziumot lefoglalták kaszárnyának, 
fegyvereket beszedték, a Kossuth bankókat összegyűj-
tötték és elégették, a bujdosó honvédeket besorozták, 
a városi önkormányzatot felfüggesztették. A város ve-
zető emberei közül Lőw Lipót főrabbit elfogták, Pest-
re vitték.” Ebben a helyzetben minként az ország, úgy 
Pápa városa is a passzív ellenállást választotta, ahogy 
erre mód s lehetőség nyílt megnehezítették az osztrák 
katonák dolgát. Nos, ekkor ismerte meg Bocsor István 
történelem professzor nevét az ország, aki - kollégiu-
mi tanártársaival együtt - lelkesen beszélt - ilyen tör-
ténelmi körülmények között - is a magyar nép függet-
lenségi harcáról. A szájhagyomány szerint Bocsor Ist-
ván előadásait nemcsak a kollégium diáksága, hanem 
a város lakói közül is sokan hallgatták az intézet nyitott 
ablakai alatt. Nos, a híres történelem professzor, Bocsor 
István alapította a város első zeneiskoláját, a Griff Fo-
gadó külön szálájában. Egyetértenek, ugye? Van mire 
büszkének lennünk…

Polgár Gabriella - belpolitikai újságíró
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A VEMKH  Pápai Járási  Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály állásajánlatai

Szobafestő
Téglagyári munkás

Kőműves
Csőfűtőtest gyártó

Karosszéria lakatos
Textilipari gép kezelője

Minőségellenőr
Egyszerű ipari foglakozás

Termék összeszerelő
Pultos, felszolgáló

Raktáros
Rakodómunkás

Bolti eladó (fürdőszoba 
szalon)

Á L L Á S

Ausztriai Nightclub 
hostess munkára keres 
csinos lányokat 19 éves 
kortól, top keresettel. Tel: 
0043-660-291-4770, 
0043-664-599-9695 
(Pabian&Partner)
Ausztriai night klub 
keres pultos kolléganőt 
társalgási szintű német-
nyelv-tudással. Tel: 
0043-660-291-4770, 
0043-664-599-9695 
(Pabian&Partner)
Szanyba keresünk nyug-
díjas takarító hölgyet 
helyettesítő munkára, 
nettó 1.000 Ft-os órabér-
rel. Tel: +36/70/375-7870 
(Gála1 Kft)
Pápán 10 éve műkö-
dő ingatlanirodá-
ba várjuk új munkatár-
sak jelentkezését. Tel: 
+36/70/450-5555.
Cégcsoportunk keres 
Ausztriába gyakorlott, 
csőszerelőket (izometria 
és koordinátarajz olvasá-
si tudással AVI heftelési 
tudással), AVI hegesztőket, 
AVI-Orbitalhegesztőket 
(érvényes FM5-ös minő-
sítéssel), VT2 minő-
ségellenőröket. Nemet 
nyelv szükseges, kollek-
tív szerződéssel, bérezés 
alkalmazottként. Jelent-
kezésüket emailen vár-
juk office@examont.eu, 
Tel: +4369913771999 
(Eurojobs)
Mezőlaki telephelyünkre 
keresünk gyakorlattal ren-
delkező targoncavezetőt. 
Érdeklődni: 06/89/558-
010, 06/20/383-7684 Föl-
des-zsák Kft.
Másodállásba mérlegké-
pes könyvelőt keresünk. 
Tel: 06/20/390-6965 Vaj-
da p. Lakásfenntartó Szöv.

O K TAT Á S

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06/70/593-
2232. www.minervakft.
hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Bolti eladó
Óvodapedagógus
Családgondozó

Gyermekgondozó 
(szakgondozó)

Házi ápoló
Szociális gondozó, 

szakgondozó
Tehergépkocsi vezető

Szakács
Takarító

Takarító, zöldterület 
kezelő, hótakarító 

Szerződéses katona



72020. január 16.

Születés
Komláthi László-Tóth Mónika-Szofia

Avas Emil-Bokodi Martina-Benett
Nyári Viktor-Mezei Éva-Viktor

Imre Richárd-Szabó Piroska-Gergő
Horász Ferenc Ádám-Nagy Karina-Zsombor Zalán

Borsics Gábor-Sali Nikoletta-Miron

Halálozás
Nagy Imre Jánosné sz. Óvári Irén Sarolta (1933)

Páhi Péter (1983)
Fodor Imre Tibor (1957)

Stilet József (1948)
Bolla Ferencné sz. Molnár Mária (1935)

Hőbe Józsefné sz. Molnár Erzsébet (1932)
Szabó Imréné sz. Bogdán Éva Erzsébet (1960)

Döbrönte Józsefné sz. Polgár Anna (1933 )
Tarczi Vendel Mihály (1958)

Kolompár Attila (1959)
Pozsgai Béláné sz. Gombás Terézia (1921)

Giber Béla (1939)
Teke Lajosné sz. Fodor Ilona (1934)

Csordós István (1929)
Lencséné Scheili Erika Emília (1958)

László Kálmánné sz. Sándor Lenke (1928)
Horváth Jánosné sz. Becsei Terézia (1942)

Szabó István (1948)
Szür Anna (1947)

Bükki Sándor (1951)
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Elindult az idei eSZJA rendszer 

Január 8-tól minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV honlapján, sőt, 
akik maguk szeretnék elkészíteni bevallásukat, már hozzáférhetnek a 19SZJA 
bevallás webes kitöltő programjához.
Már elérhető a 19SZJA személyijövedelemadó-bevallás nyomtatványa és a kitöltéséhez szükséges felület. Azok, 
akik maguk készítenék el a bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot is, ami a legegyszerűbben 
a NAV eSZJA oldaláról (https://eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az elkészített bevallások kényelmesen, elektronikusan 
beküldhetők. A NAV felület akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az Ügyfélkapun nyújtja be a 
bevallását. A nyomtatvány továbbra is kitölthető az Általános Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK), vagy akár 
papíron is. A papíralapú kitöltéshez szükséges üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató kinyomtatható 
a NAV eSZJA oldaláról, illetve beszerezhető a NAV bármely ügyfélszolgálatán. Akiknek nem kell elektronikus 
kapcsolatot tartaniuk a NAV-val, továbbra is beküldhetik postán bevallásukat. 
A NAV idén is minden adózónak, a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek 
és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készít adóbevallási tervezetet. A magánszemélyeknek és 
azoknak a tavaly egész évben katás vagy evás egyéni vállalkozóknak, akiknek volt főállásuk és kaptak munkabért 
(szja-köteles bért), az szja-bevallási tervezetük automatikusan bevallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be 
szja-bevallást. A főállású egyéni vállalkozóknál, az őstermelőknél és az áfás magánszemélyeknél nem működik 
ez az automatizmus, nekik ahhoz, hogy a tervezetből bevallás legyen beküldés előtt mindenképpen ki kell 
egészíteniük azt a tavaly szervezett jövedelmi adatokkal. Az szja-bevallási és befizetési határidő egységesen, 
valamennyi adózóra vonatkozóan 2020. május 20.
Saját adóbevallási tervezetét március 15-től bárki megnézheti az Ügyfélkapun keresztül a www.nav.gov.hu-ról 
és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon. Aki nem használ Ügyfélkaput, március 16-ig többféle 
módon is, adóazonosító jele és születési dátuma megadásával kérheti a tervezet postázását: 
-SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközéé
ééhhnn), 
-a NAV honlapján elérhető űrlapon,  -levélben, -formanyomtatványon (BEVTERVK), 
-telefonon a 1819-es hívószámon, - személyesen az ügyfélszolgálatokon.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni elektronikusan 
és papíron is.

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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Január 19. vasárnap

Január 29. szerda
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Január 20. hétfő

Január 30. csütörtök


