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Ügyfeleinknek keresünk lakást, 
családi házat. Ha Önnek van 
eladó ingatlanja, mi megtaláljuk 
rá a vevőt. Keressen bennünket 
és bízza ránk az értékesítést! Tel: 
+36/70/450-5555
Eladó Sopronban, Jereván-
takótelepen 50 m2-es, telje-
sen felújított, panelprogramon 
átesett lakás. Irányár: 14,9 M Ft. 
Tel:+36/70/3535-793.
Eladó 2 szoba+nappali garázzsal, 
pincével, füves udvarral és kony-
hakerttel bíró családi ház, kedve-
ző áron, Homokbödögén. TN Tel: 
06/30/213-1098

J Á R M Ű

Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel: 
06/70/669-7777
Opel Astra eladó. 650.000 Ft Tel: 
06/30/590-4841

T Á R S K E R E S É S

65-70 év körüli független Hölgy 
ismeretét hosszú távra szeretet-
tel várom. Tel: 06/20/967-4925
Hölgy páromat keresem 55 éves 
korig. Tel: 06/30/469-2277
Keresem társam, káros szenve-
délyektől mentes, 50-60 éves 
korig, vidám, természetkedve-
lő férfi személyében, 50-es telt-
karcsú nő. Tel: 06/20/775-7628 
délután

S Z O L G Á L TAT Á S

Háztartásigép-javítás: mosó-
gépek, hűtők, mikrók javítása 
garanciával, hétvégeken is. Tel: 
06/30/234-7380
Lomot elszállítok. Tel: 
06/20/293-0908
Tetőszerkezetek készítése, bádo-
gozás, tetőfedés, gipszkartonozás 
rövid határidővel. Hívjon bizalom-
mal. Tel: 06/70/322-3406
Szőnyegtisztítás Felsőfokon 
garanciával. Ipari vegytisztítás, 
portalanítás, atkátlanítás ingye-
nes szállítás Tel: 06/20/447-2726

I N G AT L A N

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNNYAL 
RENDELKEZIK: TR 

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNNYAL 
NEM RENDELKEZIK: TN

Új építésű, 99 m2 alapterületű, 
3 szoba + nappalival rendelke-
ző családi ház eladó. TN Tel: + 
36/70/450-5555
Családi házat vennék Pápán vagy 
környékén, reális áron készpénz-
ért. Tel: 06/30/468-9558
Klauzál Gábor utcában (korábban 
Kilián ltp.) I. emeleten 55 m2-es 
lakás eladó. Iá: 6,9 M Ft. TN Tel: 
06/20/771-3286
Huszár ltp. 4-ben I. emele-
ti, 76 m2-es konvektoros, 2 
szoba+hálófülke, étkező, kony-
ha, fürdő és WC külön, eladó. Ár: 
8,8 M Ft TN Tel: 06/20/952-6073 
9.00-17.00 óra között.
Pápán 6000 m2 építési terület 
eladó. Tel: 06/20/980-4165
3 szobás felújított lakás azonnal 
beköltözhetően az Igalon eladó. 
TN Tel: 06/20/264-1943
Öreghegyben művelt kert, össz-
komfortos faházzal eladó. Tel: 
06/30/254-1810
Családi ház eladó. TN Tel: 
06/20/326-7299
Belvárosban 2 és fél szobás 
lakás eladó. Iá: 10,7 M Ft. TN 
Tel: 06/70/551-4954
Eladó, Takácsi központjában, 
tehermentes, 2,5 szobás beépí-
tett cserépkályhás komfortos 
családi ház, garázzsal. Irányár: 
5,7 M Ft TN Tel: 06/89/356-145
Öreghegyben 2573 nm alapterü-
letű telek eladó. Irányár: 2,2 M Ft. 
Tel: + 36/70/454-5251

Eladó Pápa belvárosában egy 
többlakásos, üzleti célra is alkal-
mas, felújítandó családi ház. 
Irányár: 35 M Ft Érd: +36 30 
3613486 csehiotto@t-online.hu
Pápán a tókertben 80 m2es (3 
szobás, gáz illetve vegyes tüze-
lés) családi ház 800 m2 tel-
ken garázzsal, melléképületek-
kel eladó. Iár: 15 M Ft. TN Tel: 
06/30/268-7808
Csatorna utcában 53 m2 alap-
területű, felújítandó családi ház, 
kedvező áron eladó. Irányár: 6,4 
M Ft. TN Tel: + 36/70/454-5251
Pápa egyik legszebb városré-
szén eladó egy polgári jellegű 
ház. Irányár: 10,5 M Ft. TN Tel: + 
36/70/454-5253
Szántóföld Pápasalamon külterü-
letén eladó. Irányár: 10 M Ft. Tel: 
+ 36/70/454-5253
Fenyves utcában 2 lakásos tár-
sasházban eladó egy igényesen 
kialakított 80 m2 alapterületű 
lakás. Irányár: 19,9 M Ft. TN Tel: 
+ 36/70/454-5251
Gannán (jelenleg Vendégházként 
üzemel) 200 m2 alapterületű csa-
ládi ház eladó. Irányár: 17,8 M Ft. 
TN Tel: + 36/70/454-5251
Vajda Péter lakótelepen eladó 
69 m2-es 1 + 3 félszobás lakás. 
Irányár: 8,5 M Ft. TN Tel: + 
36/70/454-5255
Eladó Sopronban, Balfi út 43-ban 
egy teljesen felújított ameri-
kai konyha nappali +két szobás 
házrész új kazánnal, gerendákkal, 
fürdőszobával, külön WC-vel. Tel: 
+36/70/3535-793.

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: 
TünDesign Stúdió

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: Magyar Posta

Szőnyegtisztítás, kárpittisztítás 
ipari technológiával. H-P 8:00-
16:00-ig. Tel: 06/20/589-9793
Költöztetést, fuvarozást vállalok. 
Tel: 06/20/293-0908
Redőnykészítés, javítás, fare-
dőny, szalagfüggöny, szúnyog-
háló, harmonikaajtó gyártás, 
ablakszigetelés. Tel: 06/89/314-
595, 06/20/338-5554
Szőrmekikészítés, szőrmék, bőr-
kabátok tisztítása, javítása, bélés-
csere. Bárány-, birka-, vadbőrök. 
Irhamellények termelői áron kap-
hatók. Birkabőr autó üléshuzatok. 
Horváth László nyersbőrkikészí-
tő. Pápa Dózsa György u. 10. Tel: 
06/89/311-043, 06/70/221-1877

V E G Y E S

Nagyméretű fa forrázóteknő, 
fehér zománcos kályha és spar-
helt eladó. Tel: 06/30/226-6629
Új 20 tonnás, traktorra szerelhető 
hasítógép eladó 260 ezer Ft-ért. 
Tel: 06/30/524-6875
Biliárdasztal 220x120 cm-es 
eladó. Tel: 06/30/226-6629
Olvasott könyvet veszek, kész-
pénzzel fizetek, házhoz megyek. 
Tel: 06/70/452-7716
Búza, kukorica eladó. Tel: 
06/20/936-8767
Eladó 1 db 300 kg-os anyadisz-
nó, vágásra és egy kan disznó. 
Tel: 06/30/253-6720
Kukorica vetőmagok: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta januárban 
akciósan rendelhetők házhozszál-
lítással. www.kukoricavetomag.
hu Tel:06/20/980-4449
Feleslegessé vált cégét meg-
vásároljuk! Magas házipénz-
tár, tagi kölcsön előnyben. Tel: 
06/30/3454-724
Malacok eladók. Tel: 
06/89/349-673
Száraz tűzifa eladó, hasogatott 
kőris. Tel: 06/20/260-0553
Hízott sertések eladók. Tel: 
06/30/981-0416
Tűzifa! Parkett hulladék 12.000 
Ft/m3 eladó. Tel: 06/30/981-0416

Tel./fax: 06/89/320-880,
+36/30/9466-254, +36/30/2898-254

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA - AJTÓ - ABLAK - GARÁZSKAPU 

Pápa, Vásár u. 2. 
(Víztoronnyal szemben)

BODÓ KFT.
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Á L L Á S

Takarítást vállalok. Tel: 
06/70/524-2790
Asztalosműhely munkatársat 
keres. Tel: 06/20/216-3923 
18.00 óra után.
Felületkezelőt, lakkozót kere-
sek. Tel: 06/20/216-3923 
18.00 óra után.
Segédmunkást keresek. Tel: 
06/70/336-9397
Kárpitost felveszünk! Beta-
nított és nyugdíjas kollega 
jelentkezését is várjuk! Tel: 
06/30/2040-396

ÁLLÁS 
OKTATÁS

Mosonudvarra szakács és fel-
szolgáló munkakörbe munka-
társakat keresünk Szállást biz-
tosítjuk. Érd:06/20/3121-792 
vagy 06/20/622-6200
Kemeneshőgyészi gumiipa-
ri üzemünkbe keresünk több-
műszakos munkarendbe, heti 5 
napos munkavégzéssel operá-
tori feladatok elvégzésére mun-
kavállalókat. Érdeklődni 8-15 
óra között Kozma Sándor terme-
lésvezetőnél személyese, Palo-
tás- Mix Kft, Kemeneshőgyész 
Nagymajor, illetve a 06/30/811-
6076 telefonszámon.
CNC forgácsolókat, gépbeál-
lítókat keresünk hosszútáv-
ra, kiemelt bérezéssel. szak-
munka01@gmail.com. Tel: 
06/70/633-0463.

Alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásban (alapbér+jutalék). Tel: 
06/30/334-5262
Pápához közeli telephelyünkre 
csomagológépekhez gyakorlat-
tal rendelkező kezelőt keresünk. 
Telefonszám: 06/89/558-010
Önállóan dolgozni tudó kőmű-
vest és kőműves munkához értő 
embereket alkalmaznék hosz-
szú távra. Tel: 06/30/616-5787
Betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonma-
gyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. Tel: 06/70/354- 
9321
Pápai borozóba pultost keresek, 
beugrósként vagy hosszú távra. 
Tel: 06/30/865-7831

O K TAT Á S

Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. Tel: 06/70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Kineziológia tanfolyam indul 
február 18-án, Bach-virág-
terápia február 4-én, Szim-
bólumterápia 25-én. Tibe-
ti hangtál tanfolyam már-
ciusban. Kéz-láb akupresz-
szúra, AFT és Akupresszú-
ra tanfolyamok. Családállí-
tás havonta. Tel: 06/20/944-
0984,  www.marianatourist.
hu, mariannatourist@t-online.
hu
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Születés
Horváth Péter - Molnár Andrea: Bence 
Goda László - Borsos Adrienn: Bence 
Putz Zsolt - Tér Hajnalka: Máté 
Pethő Zoltán - Bozó Barbara: Szonja 
Vida Norbert Zoltán - Sas Szilvia: Bíborka

Házasságkötés
Balogh Ádám - Németh Alexandra 
Nagy Zoltán - Árvai Beatrix

Halálozás
 

Petrencsik László (1942) 
Péter Józsefné sz. Horváth Mária (1941) 
Polgár Istvánné sz. Kreitz Ilona (1928) 
Schrauf Béláné sz. Hutvágner Margit Mária (1936) 
Péterfalvi Józsefné sz. Rédl Katalin Teréz (1933) 
Kiss Imréné sz. Maradics Mária Anna (1939) 
Fodor Pálné sz. Szilágyi Irén (1929) 
Fekete Jánosné sz. Szabó Margit (1928) 
Völgyesi Henrik (1954) 
Pirka Sándor (1970)

Anyakönyvi hírek

A VEMKH Pápai Járási  
Hivatal Foglalkoztatási 
Osztály állásajánlatai

Hulladékgazdálkodási 
segédmunkás

Gumiipari betanított munkás
Mosodai kisegítő

Takarító
Állatgondozó

Fejő
Traktoros

Bélmegmunkáló
Betanított húsipari munkás

Baromfigondozó
Fodrász

Varró
Szakács

Pék
Lakatos

Villanyszerelő
Festő

Keverő üzemi dolgozó
Mezőgazdasági adminisztrátor

Vagyonőr
Játékmester

Tehenészeti telepi műszakvezető
Számviteli ügyintéző/könyvelő

Szerződéses katona



Milyen ruhát válasszak?
Ötletek, tanácsok koszorúslányoknak és 
vendégeknek 

Koszorúslány: Az első és legfontosabb szempont a 
koszorúslányok ruhájának kiválasztásánál, hogy színét 
és anyagát a menyasszonyi ruha stílusához, az esküvő 
színeihez válasszuk! Ami a kihívást jelenti, hogy a 
koszorúslányoknak úgy kell kitűnniük a tömegből, hogy 
ne legyenek „szebbek” a menyasszonynál. Az arának 
természetesen van beleszólása abba, hogy milyen ruhát 
viselnek udvarhölgyei, de mégiscsak a koszorúslányok 
fogják hordani, így az ideális választás sokszor tud 
annyira nagy feladat lenni, mint a tökéletes menyasszonyi 
ruha megtalálása. A lányok ráadásul mind eltérő testi 
adottságúak és ízlésűek, ami szintén nem könnyíti meg 
a döntést. Következő kérdés, ami felmerülhet, hogy a 
ruhák teljesen egyformák vagy különbözőek legyenek? 
A probléma feloldására több alternatíva is kínálkozik: • 
egyforma színű, fazonú és hosszúságú • egyforma színű, 
de különböző fazonú és hosszúságú • azonos fazonú és 
hosszú, ám különböző színű • nagyon hasonló színű, 
színárnyalatú, de eltérő fazonú.
Vendég: Meghívott vendégként sem kis fejtörést tud 
okozni, hogy mit is vegyünk fel a jeles alkalomra. 
Tanácstalanságunkat tovább nehezíti pár íratlan szabály, 
amit azért illik betartani. Jó hír viszont, hogy a kezedben 
tartott meghívó nagy segítséget nyújthat. Ha szerencséd 
van, nagyon egyértelmű árulkodó jelekre bukkansz. 
Nyilván sokat nyom a latba az általad feltehetően többé-
kevésbé ismert pár személyisége, de akkor mehetsz 
biztosra igazán, ha körbekérdezed a közös ismerősöket, 
esetleg a rokonságot, hogy súgjanak a leendő alkalom 
stílusáról és az esetleges extra tudnivalókról. A helyszínt 
is jó, ha figyelembe veszed. Nem mindegy, hogy kinti 
vagy benti helyen kerül-e megrendezésre a lagzi. De 
térjünk vissza azokhoz az íratlan szabályokhoz is, amiket 
ha követsz, esély sem lesz rosszalló tekintetekre: • ne 
szorítsd háttérbe a menyasszonyt viseleteddel – óvakodj a 
tiszta fehér és tűzpiros ruhától! • ne öltözz talpig feketébe 
se • ne legyen se közönséges, se túl szexi, amit választasz.
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Ahány menyasszony, annyiféle 
TE MELYIK VAGY?
Ahány szín fellelhető a szivárványban, annyira sok 
izgalmas személyiség lakozik bennünk, nőkben. 
Talán felismersz magadról pár jellemzőt az 
alábbi személyiségjegyek között, ami segíthet a 
menyasszonyi ruha kiválasztásánál.
Romantikus: Te vagy az örök álmodozó típus, 
aki amellett, hogy érzékeny, őszinte, lágyszívű 
és hűséges is. Szereted a romantikus filmeket, 
falod a Jane Austen könyveket, és legszívesebben 
minden percedet a szerelmeddel töltenéd. 
Szereted a kényeztetést, az apró meglepetéseket, 
vacsorához a gyertyafényt. Szívesen hordasz 
lenge, szellős, sokszor virágmintás ruhát, de kedveled a csipkés holmikat is. A Te ideális választásod a nagy Igen kimon- 
dására a vintage stílusú csipkés sellő-, vagy habos menyasszonyi ruha. A fátyol semmiképpen sem maradhat el. 
Klasszikus: A szíved helyett inkább az eszedre hallgatsz, mert szereted a jól megtervezett, átlátható dolgokat. Okos és érzékeny 
nő vagy, akit leginkább figyelmességgel és udvariassággal lehet levenni a lábáról. Szereted a kifinomult, nőies stílust, a le- 
tisztult, elegáns ruhákat hordod legszívesebben. Nem követed vakon az éppen aktuális trendeket. A Te ideális választásod 
a fehér ruhás, fátyolos, uszályos menyasszonyi ruha. 
Vagány: Bevállalós, életvidám kalandor vagy, aki ráadásul magabiztos. Aki a szívedet meg akarja hódítani, valami különlegessel 
kell, hogy előálljon. Lázadó, különc természeted az öltözködéseden is visszatükröződik. Extravagáns és sportos ruhadarabokat 
hordasz leginkább. A menyasszonyi ruha kiválasztásánál nem engedsz beleszólást, nagyon egyedi elképzelésed van, a 
legszívesebben te magad terveznéd meg. A fehér-fekete vagy valami élénk szín belecsempészése az igazi találat.
Díva: Ha belépsz valahova, minden szempár rád szegeződik. Vonzerőd megkérdőjelezhetetlen, de nem feltétlenül a klasszikus 
szépségideált testesíted meg. Igazi sztártípus vagy. Szereted a csillogást, alapvető színeid a burgundivörös, a lila, s hasonló 
intenzív színek, de a fekete-fehér összeállítás is a kedvenceid között szerepel. A nagystílű, luxus esküvő nem is kérdéses a 
Te esetedben. A kalap vagy toll fejdísz kitűnő kiegészítő a feltűnően csillogó menyasszonyi ruhádhoz. 
Hippi: Legszívesebben tennél egy időutazást a ’60-as ’70-es évekbe. Művészlélek vagy, szeretsz anyukád vagy nagyid 
ruhásszekrényében turkálni. A Te esetedben a természetesség a kulcsszó. A vidám, meleg színek a fő jellemzők ruházko- 
dásodban. A feltűnő divatékszereket ugyanúgy kedveled, mint a hajpántot. Alapdarabod a farmer. A menyasszonyi ruhádnál 
lágy, lenge, üdeséget sugárzó anyaggal a természetességed még inkább hangsúlyt kap. Fátyol helyett stilszerűen virágko- 
szorút választasz.
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Nyitva: H-P 10.30-15.00, Szo 10.30-14.00

Tel.: 06/30/558-6345, 06/30/298-9296

Ültetés az esküvői vacsorán
Mitől lesz igazán jó egy esküvő? A csodaszép dekorált helyszín, és a kulináris élmények mellett a jó hangulat adja meg az esküvő sava-borsát. Ennek 
feltétele a jó társaság. Ne bízzuk a véletlenre vendégeink elhelyezését a vacsorán. Készítsünk ülésrendet, és mint a dekoráció része függesszük ki az étterem 
bejáratához, valamint helyezzünk ültető kártyákat, az asztalokra. De kit és ki mellé ültessünk...?
Függetlenül attól, hogy milyen ültetési módot választunk, egy biztos, hogy az ifjú pár a díszhelyen ül az esküvőn, a főasztalnál középen. A díszhelyet rendszerint 
dekoráció jelzi. A vőlegény jobb oldalán ül a menyasszony, majd mellette a hagyományok szerint, a vőlegény apja, a menyasszony anyja és végül egy tanú. 
A vőlegény másik oldalán pedig édesanyja ül, mellette a menyasszony apja a másik tanúval. Ültethetjük a házaspárokat egymás mellé is, ez esetben viszont 
arra figyeljünk, hogy a hölgyek és urak felváltva helyezkedjenek el az asztalnál. Amennyiben az eskető papot / lelkészt is vendégül látjuk, akkor mindenképpen 
a fiatal párhoz közeli tisztelethelyre ültessük. 

Nem illik páratlanul ülni a főasztalnál. Ha fennáll ez a probléma, érdemes csak az ifjú párt ültetni a díszhelyre, esetleg még a két tanút melléjük.
 
Következhet a vendégek ültetése. Az esküvőn a vendégsereg nagyon sokrétű, rokonok és barátok egyvelege, különböző korosztályból. Sokan eme nagy 
napon találkoznak először egymással. Fontos tehát, hogy mindenki megfelelő asztaltársasághoz kerüljön, és jól érezze magát. Ültethetjük a két családot 
vegyesen, így vacsora alatt lehetőség adódik az ismerkedésre a két család közelebb kerülésére. 

Az „U alakú” asztalnál az első székeket a közeli hozzátartozók foglalják el, ezután jöhetnek a 
távolabbi rokonok, és a barátok. A körasztalos ültetésnél pedig a főasztalhoz legközelebb eső 
asztalnál ülhetnek a nagyszülők, közeli családtagok.
Az vendégek ültetésekor arra is figyeljünk, hogy ki kivel ül egymással szemben a vacsora alatt. 
Ne feledkezzünk el az egyedül érkező vendégeinkről sem, igyekezzünk olyan asztaltársasághoz 
ültetni őket, ahol könnyen találnak maguknak beszélgető és táncpartnert! A fiatalokat, és 
táncos kedvű barátainkat célszerű a táncparketthez legközelebb eső asztalhoz ültetni, hogy 
a kellő időben beindulhasson a buli.
Nem árt felkészülni arra az esetre is, ha netán valaki plusz kisérőt hoz magával, akire esetleg 
nem számítottunk. Tartsunk néhány helyet szabadon az asztal végében erre az esetre.

Esküvőnkön dolgozó szolgáltatókat (fotós, videós, zenekar, DJ, stb.) is illik megvendégelni, és 
egy asztalt fenntartani a részükre a vendégtérben.  
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Menyegző
Több száz éves esküvői hiedelmek, szokások 
Esküvője napján valószínűleg még a leggyakorlatiasabb, legrettenthetetlenebb menyasszony is szükségét érezheti, hogy néhány trükkel is bebiztosítsa későbbi 
boldogságát. Ezért majd mindegyik esküvőn találkozni olyan mozzanattal, aminek bizony babona szaga van. De ki is hibáztatná akár a piruló arát, akár a 
lelkes rokonságot, hogy mindent megtesznek a későbbi gondtalan házaséletért? Kultúránként igen eltérőek lehetnek ezek a szokások, babonák, de legyenek 
bár olykor kellemetlenek, esetleg bizarrak, mindenképp jó célt hivatottak szolgálni. Tudva levő, hogy a menyasszonynak az esküvő napján viselnie kell valami 
régit, ami a hajadonságát jelképezi, és valami újat is, hiszen nemsokára új fejezet kezdődik az életében. Nem árt valami kék, hiszen ez a hűség színe, s talán 
valami kölcsönkért, ami a barátok és a család segítségét, támogatását jelenti. Aztán már csak egy pénzérme kell a cipőbe, no meg rozmaring a csokorba 
és a vőlegény gomblyukába. Előbbi anyagi jólétet hoz, utóbbival pedig hűségünkről biztosíthatjuk jövendőbelinket. A gonosz lelkek távoltartása érdekében 
érdemes összetörni néhány cseréptányért és feltétlenül gondoskodni kell a koszorúslányokról is, hiszen ők tévesztik meg az ártó szándékkal a menyasszonyra 
leskelődő boszorkányokat. Hősiességükért a csokordobás a jutalom: az ara a szertartás végeztével a násznépnek hátat fordítva eldobja csokrát, aki pedig 
elkapja, az megy férjhez leghamarabb. A vőlegénynek is akad tennivalója: a nagy napon véletlenül se hagyja őrizetlenül kedvesét, ha ugyanis sikerül valakinek 
megszöktetnie, akkor az azt jelenti, hogy nem érdemli meg őt. Az esküvői torta felszeletelése hagyományosan a pár közös feladata, de nem mindegy, hogy 

közben kinek hol van a keze. A babona úgy tartja, hogy az fogja 
a házasságban a nadrágot viselni, akinek a keze felül volt az 
első szelet torta vágása közben. Ugyanígy érdemes meglesni, 
hogy a megható gyűrűfelhúzás pillanatában megakad-e a 
gyűrű a menyasszony ujján. Ha igen, akkor jaj a szegény 
férjnek.
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