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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

Vajdán, nagy panellakás eladó, 
kisebbre cserélhető. TN Tel: 
06/20/824-3437

K I A D Ó

1,5 szobás lakás kiadó. Tel: 
06/30/979-5174

S Z O L G Á L TAT Á S

Szőnyegtisztítás Felsőfokon 
garanciával. Ipari vegytisztítás, 
portalanítás, atkátlanítás ingye-
nes szállítás Tel: 06/20/447-2726

Lomot elszállítok. Tel: 
06/20/293-0908

Tetőszerkezetek készítése, bádo-
gozás, tetőfedés, gipszkartonozás 
rövid határidővel. Hívjon bizalom-
mal. Tel: 06/70/322-3406

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

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

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

Háztartásigép-javítás: mosó-
gépek, hűtők, mikrók javítása 
garanciával, hétvégeken is. Tel: 
06/30/234-7380

Költöztetést, fuvarozást vállalok. 
Tel: 06/20/293-0908

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

I N G AT L A N

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNNYAL 
RENDELKEZIK: TR 

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNNYAL 
NEM RENDELKEZIK: TN

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

Eladó, Takácsi központjában, 
tehermentes, 2,5 szobás beépí-
tett cserépkályhás komfortos 
családi ház, garázzsal. Irány-
ár: 5,7 M Ft TN Tel: 06/89/356- 
145

Családi ház eladó. TN Tel: 
06/20/326-7299

Öreghegyben művelt kert, össz-
komfortos faházzal eladó. Tel: 
06/30/254-1810

3 szobás felújított lakás azonnal 
beköltözhetően az Igalon eladó. 
TN Tel: 06/20/264-1943

Pápán 6000 m2 építési terület 
eladó. Tel: 06/20/980-4165

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.

Eladó Pápa belvárosában egy 
többlakásos, üzleti célra is alkal-
mas, felújítandó családi ház.
Irányár: 35 M Ft Érd: +36/30/361-
3486 csehiotto@t-online.hu

Bakonyjákón felújításra szoruló 
kétszobás családi ház gyönyörű 
környezetben eladó. Irányár 3,9 
M Ft TN Tel: 06/70/454-5250

Csendes nyugodt környezet-
ben könnyűszerkezetes ame-
rikai konyha nappali három 
hálós családi ház eladó. Irányár: 
14,99 M Ft. TN Tel: 06/70/454- 
5250

Belvárosban kétszintes nappa-
li három hálószobás ikerházrész 
garázzsal, udvarral eladó. Irány-
ár: 19,9 M Ft TN Tel: 06/70/454- 
5250

Budapesti kisebb lakást vásárol-
nék készpénzért. Lehet felújítan-
dó is. Tel:+36/70/949-0944

Belvárosban, nagypolgári ház-
ban nívósan kialakított első eme-
leti amerikai konyha nappali két 
hálós cirkófűtésű lakás eladó. TN 
Tel: 06/70/454-5250

Lakást vennék garázzsal Fáy, Bar-
tók ltp-n, Liszt F. utcában. Tel: 
06/70/328-0225

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

Nemesszalókon rendezett tel-
ken szépen felújított családi ház 
eladó: Irányár: 6 M Ft. TN Tel: + 
36/70/454-5251

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

Öreghegyben 2573 m2 alapterü-
letű telek eladó. Irányár: 2,2 M Ft. 
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

Új építésű, 99 m2 alapterületű, 
3 szoba + nappalival rendelke-
ző családi ház eladó. TN Tel: + 
36/70/450-5555

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

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. J Á R M Ű

Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel: 
06/70/669-7777

Mitsubishi 14,5 LE kistraktor 1 
méteres talajmaróval 260 üzem-
órával eladó. Tel: 06/30/659-9667

T Á R S K E R E S É S

Hölgy komoly társát keresi. Tel: 
06/70/524-2352

Hölgy páromat keresem 55 éves 
korig. Tel: 06/30/469-2277

V E G Y E S

Olvasott könyvet veszek, kész-
pénzzel fizetek, házhoz megyek. 
Tel: 06/70/452-7716

Kukorica vetőmagok: Dekalb, 
Pioneer, Syngenta janu-
árban akciósan rendel-
hetők házhozszállítással. 
www.kukoricavetomag.hu 
Tel:06/20/980-4449

Fehér hízók, mangalicák, 
nem táposak eladók. Tel: 
06/30/607-5167

Levágott hajat copfot vásá-
rolok, készpénzfizetéssel Tel: 
06/30/665-1223

Malacok eladók. Tel: 
06/30/241-5814

Régi pénzt, pénzgyűjteményt, 
pengőt, forintot, koronát, külföl-
di és magyar pénzeket, Ferenc 
József/Horthy kitüntetést vásá-
rolok. Hívjon bizalommal! 
06/70/306-5352

Eladó katlan+üst, jobbos tea-
tűzhely, kerékpárok, számlálós 
taposó, sarok étkezőgarnitúra. 
Tel: 06/89/313-691

Malacok eladók. Tel: 
06/30/315-5125

Magas áron vásárolok dunnákat, 
párnákat, öreg bútorokat, régi 
bolti berendezéseket, festmé-
nyeket, porcelánokat, faliórákat, 
hagyatékból maradt régi tárgya-
kat. Tel: 06/30/469-1461

Hízott sertések eladók. Tel: 
06/30/981-0416

Tűzifa! Parkett hulladék 12.000 
Ft/m3 eladó. Tel: 06/30/981-0416
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Juditék túljártak 
a telefonos csaló eszén
Olyannyira, hogy kis híján le is buktatták 
a rendőrségen. Olvasónk tanulságos 
története következik, mondhatni kötelező 
olvasmány. Bárkivel megtörténhet!

Juditékat egy kellemes, barátságos hangú férfi hívta fel kedden kora este azzal, 
hogy egy Volkswagen Polo típusú személyautót nyertek a Telenor sorsolásán. 
Az autót a pápai Tesconál vehetik át, de előbb át kell utalniuk az áruházban lévő 
pénzküldő szolgáltatással százezer forintot. Amint megérkezik a pénz, öt perc után 
már át is vehetik az autót - mondta a csaló, ám Juditéknak gyanússá vált a történet. 
- Gyanús volt, hogy este telefonáltak, akkor már az üzletek nincsenek nyitva, de az 
is, hogy folyamatosan szóval tartottak és nem engedték, hogy letegyük a telefont. 
De természetesen az előre utalás volt az, ami leginkább elgondolkodtatott minket 
- mondta el Judit. Felhívták a telefontársaságot, miközben párja folyamatosan 
beszélt a csalókkal. A Telenor természetesen közölte, hogy nem sorsoltak ki autót. 
Ezután felvették a kapcsolatot a Pápai Rendőrkapitánysággal, miközben a csalókkal 
elhitették, hogy már úton vannak és viszik a pénzt. A rendőrök azt javasolták a 
párnak, hogy próbáljanak személyes találkozót kérni a telefonálóktól, akik azt 
mondták, ha befizetik a pénzt, öt perc után találkoznak és átadják a nyereményautót. 
Juditék azt mondták a csalóknak, hogy már befizették az összeget, akik egy 10 
jegyű számot kértek, mellyel egy Western Union fiókban levehették volna azt, mint 
utóbb kiderült. A csalók látták, hogy nem érkezett meg a pénzt, így nem sikerült 
lebuktatni őket, de Judit kiemelte, a pápai rendőrök nagyon segítőkészek voltak, 
mindent megtettek, amit lehetett.

Judit elmondta, azért osztotta meg a történetet, hogy mások is okulhassanak 
belőle, hiszen egy nyereményautó csábítása sokakat arra sarkallhat, hogy ne 
foglalkozzanak a gyanús körülményekkel és engedve a csalók meggyőző erejének, 
elutalják a kívánt összeget.  (SZZS)

LEGYEN JÓL INFORMÁLT! OLVASSA AZ INFOPAPA.HU FRISS HÍREIT!

Halálozás
 

Hoffmann József (1945) 
Laczkó József (1945) 
Sudár Imre (1929) 
Nagy Zoltán (1943) 
Farkas Ernőné sz. Böröczki Karolin (1953) 
Englert Gyula Lajosné sz. Sörensen Mária (1941) 
Vizer Lajosné sz. Andrási Julianna (1932) 
Peng Gyuláné sz. Szélingr Gizella Irén (1929) 
Sarmon Kálmán (1934) 
Unger Miklós (1942) 
Szentgyörgyi István (1929) 
Bebők Mihály (1940) 
Ármán Péter (1938) 
Szabó Józsefné sz. Adorján Erzsébet (1953) 
Győri Tamás Rudolfné sz. Begidsán Ibolya (1955) 
Hegedüs Lajos (1939) 
Janás Antal Károly (1934) 
Hőgye Iván (1945) 
Birkás Istvánné sz. Toki Mária (1944) 
Nagy Jánosné sz. Süle Ida (1926) 
Rozman Károly József (1947)

Anyakönyvi hírek

Születés
Szücs Bence - Szalai Szonja: Barnabás 
Nyári Róbert - Bogdán Ramóna: Fernandó 
Dózsa Zoltán - Kolisznicsenkó Szilvia:  
Kamilla Boglárka 
Jónás Árpád - Ponty Éva: Csenge Luca 
Spacsek Róbert - Hufnágel Erika Brigitta:  
Elizabet Erika

Házasságkötés
Dobos Tamás - Papp Mónika 
Regovics Péter - Császár Zsuzsanna
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ÁLLÁS 
OKTATÁS

Kineziológia tanfolyam indul 
február 18-án, Bach-virágte-
rápia február 4-én, Szimbó-
lumterápia 25-én. Tibeti hang-
tál tanfolyam márciusban. Kéz-
láb akupresszúra, AFT és Akup-
resszúra tanfolyamok. Család-
állítás havonta. Tel: 06/20/944-
0984, www.mariannatourist.hu, 
mariannatourist@t-online.hu

Á L L Á S

Asztalost felveszünk! Beta-
nított és nyugdíjas kollega 
jelentkezését is várjuk! Tel: 
06/30/2040-396

CNC forgácsolókat, gépbeál-
lítókat keresünk hosszútáv-
ra, kiemelt bérezéssel. szak-
munka01@gmail.com Tel: 
06/70/633-0463.

Önállóan dolgozni tudó kőmű-
vest és kőműves munkához 
értő embereket alkalmaznék 
hosszú távra. Tel: 06/30/616- 
5787

Hangosítói és egyéb műsza-
ki feladatok ellátására közép-
szintű műszaki végzettséggel 
a Jókai Mór Művelődési és 
Szabadidő Központ munka-
társat keres. Szakmai önélet-
rajzokat várjuk 8500 Pápa, 
Erzsébet liget 1. (89/313-482) 
címen, vagy E-mailben: jmk@
jmkpapa.hu.

Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel: 00-43-664-599-
96-95, 06/30/313-3516Pápá-
hoz közeli telephelyünkre cso-
magológépekhez gyakorlattal 
rendelkező kezelőt keresünk. 
Telefonszám: 06/89/558- 
010

O K TAT Á S

Matematikából, fiziká-
ból korrepetálás általá-
nos iskolások részére. 
Tel:06/20/981-9000

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)

Ajkai autóipari cég keres mun-
kavállalókat 3 illetve folyama-
tos műszakos munkarendbe, 
betanított és szakképzetséget 
igénylő munkakörökbe, hosz-
szútávra. Ingyenes céges járat 
biztosított. Jelentkezni lehet: 
irodavp@opuswoerk.eu vagy 
06/70/610-0064. Csörgessen 
meg, visszahívjuk!

Felületkezelőt, lakkozót kere-
sek. Tel: 06/20/216-3923 18.00 
óra után.

Asztalos műhely munkatársat 
keres. Tel: 06/20/216-3923 
18.00 óra után.

Könyvelőt keresünk. Jelent-
kezni fényképes önéletrajz-
zal a szerkesztőségben. Jelige: 
Könyvelő
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A sikeres interjúért
Gratulálunk, ezek szerint már behívtak interjúra! Ahhoz azonban, hogy ezt 

követően is jól teljesíts érdemes alaposan felkészülni az alkalomra. Jelen 

cikkünkben összegyűjtöttük hogyan érdemes készülni:

Kutatás

Miután behívtak egy interjúra az első lépés, hogy kutatást végzünk: ösz-

szegyűjtjük a háttér-információkat a cégről, valamint az iparágról amely-

ben tevékenykedik. A munkaadó arra számít, hogy ismered a vállalatot 

ahová jelentkezel és tudod, hogy miért passzolnál oda. Fel kell készül-

nöd olyan kérdésekre, minthogy „Mit tudsz a vállalatunkról?” vagy hogy 

„Miért szeretnél itt dolgozni?”.

Ha ismerjük még a vállalat múltbeli tevékenységét és tudjuk, hogy milyen 

jövőbeli tervei vannak, akkor még sikeresebben tudjuk igazolni, hogy mi-

lyen hozzáadott értéket tudunk nyújtani a vállalat számára.

Az interjú előtt még egyszer nézzük át a cég weboldalán lévő „Rólunk” 

részt, valamint érdemes megnézni a LinkedIn, Facebook, Twitter és 

Google+ oldalát a vállalatnak.

Gyakorlás a tudás anyja

Minél többet gyakoroljuk, annál gördülékenyebben fogjuk venni az inter-

júkat. Érdemes eljátszani az interjúkat egy baráttal vagy családtaggal. A 

szituációs játékot követően kérjük ki a partnerünk véleményét a teljesít-

ményünkről. Segítség lehet, ha videóra vesszük a gyakorlást, mert így 

vissza tudjuk hallgatni a válaszainkat, ráadásul még a testtartásunkat is 

szemügyre tudjuk venni.

Készüljünk fel általános interjúkérdésekből, számos kérdés megtalálható 

az interneten. Ne felejtsük el továbbá, hogy nem csak egy álláshoz sze-

retnénk jutni, hanem ilyenkor tudjuk megfigyelni a munkaadót, hogy ez az 

állás valóban illene-e hozzánk.

Interjútípusok

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, milyen interjúra hívnak be minket, 

hogy kellően fel tudjunk készülni rá. Például eltérően kell készülni egy első, 

másod-, vagy harmadkörös interjúra, továbbá az sem mindegy, hogy sze-

mélyes, telefonos-, vagy videó interjúban lesz részünk. Ráadásul vannak 

csoportos interjúk is, ahol fontos, hogy mind egyéni-, mind csapatszinten 

a legjobbat nyújtsuk.  Még a pontos interjú előtt érdemes tisztázni, ne fél-

jünk megkérdezni a munkaadót, vagy a HR-es kapcsolattartót.

Öltözék

Az első benyomás nagyon fontos az interjú szempontjából és ennek nagy 

része azon is múlik, hogy mit veszünk fel aznap. Férfiak esetén a sötét 

öltöny, nyakkendő, nők esetén pedig sötét szoknya és blúz megfelelő vá-

lasztás lehet. Noha szakmánként eltérőek lehetnek az elvárások, inkább 

túlöltözöttek legyünk!

Az interjú napján

Nagyon fontos, hogy időben érkezzünk az interjúra – ez azt jelenti, hogy 

5 – 10 perccel a kezdés előtt már legyünk ott a helyszínen. Egy nappal 

az interjú előtt már mérjük fel a terepet, ellenőrizzük le térképen, hogy 

pontosan hol van a vállalat, hogyan tudunk odajutni és mennyi időt vesz 

majd igénybe.

Győződjünk meg róla, hogy felírtuk a kapcsolattartó nevét és elérhetősé-

geit. Vigyük magunkkal a nyomtatott önéletrajzunk egy másolatát és ha 

van, akkor néhány olyan munkánkat amelyeket szeretnénk megmutat-

ni. Továbbá készüljünk fel kérdésekkel, amit az interjú végén feltehetünk.

Ne rágózzunk és halkítsuk le a telefonunkat erre az időre!

Maradjunk nyugodtak!

Az interjú ideje alatt próbáljunk meg végig nyugodtak maradni. Ha vala-

melyik kérdést nem értjük elsőre, akkor nyugodtan kérjük az interjúzta-

tót, hogy ismételje meg (főként idegen nyelvű interjúnál hasznos), ill. em-

lékeztessük magunkat, hogy teljesen elfogadható, ha egy-két pillanatig 

gondolkodnunk kell a válaszon.

Ne felejtsük el, ha minél inkább felkészülünk a vállalatból, valamint ha 

gyakoroljuk a szituációt akkor annál magabiztosabban és sikeresebben 

fogjuk  venni az akadályokat az interjú során!      (Forrás: www.cvonline.hu)
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A VEMKH Pápai Járási  
Hivatal Foglalkoztatási 
Osztály állásajánlatai

Hulladékgazdálkodási 
segédmunkás

Gumiipari betanított munkás
Gyártósori összeszerelő

Állatgondozó
Fejő

Traktoros
Bélmegmunkáló

Betanított húsipari munkás
Baromfigondozó

Fodrász
Varró

Szakács
Pék

Lakatos
Villanyszerelő

Festő
Mezőgazdasági adminisztrátor

Vagyonőr
Tehergépkocsi vezető

Műszerész
Játékmester

Tehenészeti telepi műszakvezető
Könyvelő

Szerződéses katona
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