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I N G AT L A N
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNNYAL 

RENDELKEZIK: TR 
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNNYAL 

NEM RENDELKEZIK: TN

Pápán, Korona utcában, tégla-
épületben, társasházi, I. eme-
leti 1+fél szobás 38 m2-es 
garzonlakás ½ tulajdonjoga 
befektetési célra eladó. Tel: 
06/30/944-1582
Németországban, Passau 
közelében városi, lakóparki 
1 szobás lakás csodás pano-
rámával, 13,8 M Ft-ért teljes 
ügyintézéssel eladó. A lakás 
jól kiadható. Munkalehető-
ségek, egyetemek, sí kör-
nyék. Tel: 06/30/206-5920, 
+49-17676867515
Bakonyjákón tetőtér beépíté-
ses családi ház szép környe-
zetben eladó. Irányár: 17 M Ft 
TN Tel: 06/70/454-5253
Zrínyi utcában udvari, felújí-
tásra szoruló lakás, garázzsal 
eladó. Irányár:4,8 M Ft TN Tel: 
06/70/454-5253
Táncsics utcában működő 
üzlethelyiség eladó. Irány-
ár:16 M Ft TN Tel: 06/70/454- 
5253
Közép utcában 3 szoba, nap-
pali +étkező+konyha 130 m2 
-es igényes lakás, +üzlethe-
lyiség a lakás alatt eladó. 
Irányár: 26 M Ft TN Tel: 
06/70/454-5253
Csóton 2 szoba konyha + 
étkezős családi ház, mellék-
épületekkel, nagy kerttel, fel-
újított állapotban 1288 m2 
területen eladó. Irányár: 6 M 
Ft TN Tel: 06/70/454-5253
Eladó Vaszaron új építésű 1 
szintes családi ház, 3 szoba, 
étkező, nappali, konyha, dupla 
garázs és házi vízművel 1481 
m2 telken. Irányár: 15,7 M Ft 
TN Tel: 06/70/454-5253
Kétszintes, - külön bejáratú 
- családi ház eladó az Erzsé-
betváros egyik csendes utcá-
jában. Irányár: 15,9 M Ft. TN 
Tel: +36/70/454-5251
Belvárosi, közös udvaros 2 
szobás 47 m2 alapterületű 
lakás eladó. Irányár. 6,8 M Ft. 
TN Tel: +36/70/454-5251

Eladó jó állapotban lévő tóker-
ti családi ház. Irányár: 16,9 M 
Ft. TN Tel: +36/70/454-5251
Belvárosban 2 szobás + étke-
zős első emeleti lakás eladó. 
Irányár: 8,7 M Ft. TN Tel: 
+36/70/454-5251
Belvárosi 62 m2-es 2 szobás 
+ étkezős első emeleti lakás 
eladó. Irányár: 8,9 M Ft. TN Tel: 
+36/70/454-5251
137 m2 alapterületű csalá-
di ház eladó a Belvárosban. 
Irányár: 17,9 M Ft. TN Tel: 
+36/70/454-5251
Öreghegyben 2573 m2-es 
mezőgazdasági telek eladó. 
Irányár: 1,8 M Ft. TN Tel: 
+36/70/454-5251
Építkezők figyelem! Eladás-
ra kínálunk a város frekven-
tált részén építési telkeket. 
Már csak három maradt: 849 
m2, 904 m2 és 1299 m2. Tel: 
+36/70/454-5251
Szeretne a Bakonyban élni? 
Nézze meg Németbányán 
ezt a szép környezetben lévő 
családi házat. Alapterülete 93 
m2. Irányár: 15,9 M Ft. TN Tel: 
+36/70/454-5251
Tókertben eladó egy jó állapot-
ban lévő családi ház. Alapte-
rülete: 84 m2. Irányár: 13,9 M 
Ft. TN Tel: +36/70/454-5252

K I A D Ó

Garázs kiadó Pápa, Vajda ltp.9. 
Tel: 06/30/901-2367
Vajda ltp. 10. I. emeleti. 69 
m2-es téglalakás kiadó! Érd: 
06/30/901-2367
Garázs kiadó Pápa belvárosá-
ban a Beke utcai garázssoron. 
Tel: 06/20/475-2695
Vaszaron szoba kiadó, 5.000 
Ft. e-mail: lottok@freemail.hu
Garázs kiadó Korona u. 
44-ben. Tel.: 06/30/939-9308

T Á R S K E R E S Ő

160/64/65 független Úr keresi 
Hölgy párját, tartós kapcsolat-
ra. Tel: 06/30/312-7183

J Á R M Ű

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

S Z O L G Á L TAT Á S

Szobafestést, mázolást, 
tapétázást, lépcsőház felújí-
tást, laminált parkettarakást 
vállalunk. Tel: 06/70/556- 
4029
Lomot elszállítok. Tel: 
06/20/293-0908
Duguláselhárítás bontás nél-
kül, garanciával, hétvégén is. 
Tel: 06/20/426-0222
Szőnyegtisztítás Felsőfokon 
garanciával. Ipari vegytisztí-
tás, portalanítás, atkátlanítás 
ingyenes szállítás Tel: 
06/20/447-2726
Szőrmekikészítés, szőrmék, 
bőrkabátok tisztítása, javítá-
sa, béléscsere. Bárány-, bir-
ka-, vadbőrök. Irhamellé-
nyek termelői áron kapha-
tók. Birkabőr autó üléshuza-
tok. Horváth László nyersbőr-
kikészítő. Pápa Dózsa György 
u. 10. Tel: 06/89/311-043, 
06/70/221-1877
Redőnykészítés, javí-
tás, faredőny, szalagfüg-
göny, szúnyogháló, harmo-
nikaajtó gyártás, ablakszi-
getelés. Tel: 06/89/314-595, 
06/20/338-5554
Szőnyegtisztítás, kárpit-
tisztítás ipari technológiá-
val. H-P 8:00-16:00-ig. Tel: 
06/20/589-9793
Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, forgalmazás Mosó-
gép, mosogatógép, hűtő javí-
tás. Krokovics 06/30/234-
7380, 06/70/311-3387
Szobafestést, mázolást, 
tapétázást vállalok. Tel: 
06/30/427-6014
Cserépkályhák, kandallók, 
kemencék építése, javítása. 
Tel: 06/70/326-5436

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: Lapterjesztő

Hagyatékot veszek. Tel. 
06/20/293-0908

V E G Y E S

Lakókocsit vásárolnék! Álla-
pottól függetlenül, telepí-
tési célra. Tel: 06/30/736- 
4450
Vemhes kocasüldő, anya-
disznó, vágásra eladó. Tel: 
06/70/290-0631
Letojt tyúkok eladók. Tel: 
06/70/264-9700
Figyelem! Vásárolok hagyaté-
kot, bontószéket, gyalupadot, 
régi bútorokat, tollat, szarvas-
agancsot, vadászhagyatékot, 
kis és nagy mennyiségben 
vashulladékot, színesfémet. 
Érd:06/20/350-5765
Star Wars Legok eladók. 
Bontatlan 2008-as ritkasá-
gok, gyűjtői készletek: Tel: 
06/30/793-6989
Tojótyúkok eladók, 500 Ft/db. 
Tel: 06/30/483-5698
Tűzifa eladó. Tel: 06/30/612-
7679
Vágnivaló nyulak, vala-
mint 18 hónapos tojótyúkok 
eladók Pápán a Kishegyben. 
Tel: 06/89/322-244
200 l-es mélyhűtőláda eladó. 
Tel: 06/20/215-8963
Tűzifa! Parkett hulladék 
12.000 Ft/m3 eladó. Tel: 
06/30/981-0416
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e-Szja: idén már a munkáltatók 
helyett is a NAV számol 

2018-ban a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak is 
automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 
akik korábban munkáltatójuktól kérték az adómegállapítást. 

A munkavállalóknak idén januárban már nem kell nyilatkozniuk arról, 
kérik-e, hogy munkáltatójuk készítse el szja-bevallásukat, mert megszűnt 
a munkáltatói adómegállapítás. A NAV számukra is összeállítja a 2017-re 
vonatkozó szja-bevallási tervezetet. Ehhez semmilyen kérelmet nem kell 
benyújtani.  
A tervezet, akár az adózó közreműködése nélkül is – ha nincs szükség 
kiegészítésre, javításra – 2018. május 22-én érvényes személyijövedelemadó-
bevallássá válik. Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. 
március 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé 
teszi. 
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a tervezet postázását 
levélben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy a NAV honlapján elérhető 
űrlapon, formanyomtatványon (BEVTERK), továbbá telefonon, a 1819-es 
hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon. 
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési 
dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszó
közééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan, idén 
is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.
Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV honlapján, illetve 
ügyfélszolgálatain már most elérheti a 17SZJA nyomtatványt. Az új webes 
kitöltő felület 2018. január 8. óta elérhető a NAV honlapjáról (www.nav.
gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról (www. magyarorszag.hu).

Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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„Ez a hely az én hazám
Itt jöttem én világra
Remélem nem hiába.”

2018: Jól indul
A fenti sorok Mindannyiukat köszöntik abból az alkalomból, 

hogy a képzeletbeli Idővonat oldalán a 2018-as évszámmal – im-
már bő két hete - befutott a mi városunkba is.

Jól kezdődik az új esztendő a pápaiak és környékbeliek számá-
ra, rendszeresen TÁNCHÁZ lesz ugyanis a városban. A tánc – ha-
tását tekintve – talán csak a szerelem érzéséhez hasonlítható, mely 
köztudottan még a nagyfeszültségű áramütésnél is erősebb érzéseket kelt bennünk. Ám a fent említett jó hírhez még ráadás is jár. 
Az új esztendőben „kaput nyitó” TÁNCHÁZAT a méltán ismert Müller házaspár, Müller Anita és Müller Zoltán többszörösen kitün-
tetett táncpedagógusok neve fémjelzi. Továbbá – az általuk még 1990-ben elindított – Tánc-Lánc Művészeti Alapiskola tanárai a prog-
ram további szervezői. 

Ha van valaki, aki esetlegesen még soha nem hallotta a Tánc-Lánc nevét, nos egy csapásra „képbe kerül”, ha meghallja, ez egy olyan 
iskola, ahova egyáltalán nem kötelező járni, színültig megtöltik mégis a tanulni vágyók a művészeti alapiskola táncóráit. 

S egyébként pedig mindazok, akiknek csupán egyetlen alkalommal is volt lehetőségük arra, hogy a Tánc-Lánc próbáján vagy be-
mutatóján részt vegyenek, nos ők egyöntetűen vallják, káprázatosan sodró lendületű, fergeteges hangulatú közösségi élmény része-
sei lehettek.

Egy identitás és értékválságos korban, mely sok esetben a hanyatlás jeleit mutatja, a Tánc-Lánc az élet kultúrájáról, szépségeiről, ér-
tékeiről mesél szenvedélyes szeretettel, mégpedig - a magyar néptánc oktatás legigényesebb hagyományait követve - a néptánc nyel-
vén. S közben élőként, elevenként jelenik meg előttünk az a Kárpát-medencei kulturális örökség, melyet elődeink hagytak ránk. Sze-
münk láttára ölt testet mindaz, amit Babits Mihály az alábbiakban így fogalmazott: „Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget ka-
pott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem 
őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét. De 
mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni.”

Az első TÁNCHÁZAT 2018. február 16-án Pápán a HEMO-ban tartják 
Vendég: Boráros Pál és a Pántlika zenekar

Polgár Gabriella - belpolitikai újságíró
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Á L L Á S
Idős édesapám étkeztetésé-
hez (ebéd és vacsoraidőben) 
látogatót keresek a pápai kór-
házba. Tel: 06/70/772-6970
CNC gépkezelőket keresünk 
sárvári munkahelyre. Hosszú 
távú, bejelentett munkalehető-
ség kiemelten magas bérezés-
sel. Utazási költségtérítés vagy 
igényes, díjmentes szállás biz-
tosított. Tel: 06/70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com
Kétműszakos munkarend-
be irodák, szociális létesít-
mények takarítására pápai 
telephelyre 8 órás takarító-
nőket keresünk. Jelentkezni 
a 06/70/608-1346-os tele-
fonszámon. Nyugdíjasok is 
jelentkezhetnek.
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel: 00-43-664-599-
96-95, 06/30/313-3516.
Keverőüzembe keresünk 
targoncavezetői engedély-
lyel rendelkező kollégá-
kat, mielőbbi kezdéssel. Érd: 
06/89/511-274 
Hollandiába hentest kere-
sünk. Tel: 06/70/606-7960, 
+31/62/289-7396
Öreghegyi telekre, szőlőgon-
dozásban jártas személyt 
keresek. Bérezés megegyezés 
szerint. Tel: 06/70/657-0895

A VEMKH 
Pápai Járási  Hivatal 

Foglalkoztatási 
Osztály állásajánlatai

Textilipari gép kezelője
Bőrkészítő- és feldolgozó 

gép kezelője
Takarító

Baromfigondozó
Állatgondozó 

(szarvasmarha telep)
Állatgondozó (lovarda)

Kertészeti kisegítő
Készülékszerelő

Villanyszerelő
Szakács

Anyagmozgató
Termékcsomagoló

Varró
Targoncavezető

Rakodó gépkezelő
Lánctalpas kotrógépkezelő
Autószerelő/Gumiszerelő

Nyílászáró beépítő
Recepciós

Fogászati asszisztens
Gyógyszertári asszisztens

Gyógyszerész
Szociális gondozó

Csecsemő- és 
kisgyermeknevelő

Gazdasági ügyintéző
Munkaügyi előadó

Pénzügyi számviteli 
ügyintéző

Készletkezelő/
adminisztrátor

Könyvelő
Mérlegképes könyvelő

Valutapénztáros
Tárlatvezető

Szerződéses katona

Pápához közeli telephelyünkre 
betanított munkást felveszünk. 
Targoncavizsga előny! Jelent-
kezés a 06/89/558-010 tele-
fonszámon. 
Szakképzett szakácsot, gyakor-
lott futárt keresünk. Vitafit Étte-
rem és Kávézó. Tel: 06/70/518-
4063, 06/70/420-9762. Nem 
mindegy, hol dolgozol!
Sofőrt keresünk élőállat szál-
lító nyerges szerelvényre. Tel: 
06/30/348-8230
Fogorvosi rendelőbe, fogászati 
asszisztenst vagy fogtechnikust 
keresek. Lehet kezdő is. Elvá-
rás: jó kézügyesség és kommu-
nikációs készség. Előny: jogo-
sítvány, német nyelvtudás. Tel. 
06/20/515-3614

O K TAT Á S
Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendég-
látó üzletvezető, Vendéglátó 
Eladó, Aranykalászos Gazda 
OKJ tanfolyam. Tel: 06/70/637-
4750. www.minervakft.hu 
(E-000909/2014/A001-A011)
Metamorf- masszázs tanfolyam 
Veszprémben január 28-án. 
Bach- virágterápia február 
2–4. Szimbólumterápia febru-
ár 24–25. Kineziológia március 
3. Érdeklődni: 06/20/944-0984,  
mariannatourist@t-online.hu, 
www.mariannatourist.hu 
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Anyakönyvi 
hírek

Születés
 Antal Gábor – Palatin Annamária  -  Áron Gábor

dr. Varga Gyula – Lükkön Tímea  -  Bence
Papp Zsolt – Gergely Annamária  -  Botond

Horváth Zsolt – Póczik Karola  -  Janka
Karvas Ágoston – Varga Petra  -  Zsanett

Sáfrány Norbert – Birkás Ilona  -  Anna Olívia
Szilvási Roland Csaba  -  Steiner Dóra  -  Liliána Csenge

Házasságkötés
Mészáros Alex – Simon Szabina KatalinHalálozás

 
Németh Endre    (1962)

Mikóczi Ferenc József    (1957)
Visi Attila     (1949)

Simon Józsefné sz. Mészáros Anna    (1940)
Horváth Rudolf    (1926)

Bogdán Tamásné sz. Bogdán Vilma    (1940)
Fejes László Ferenc    (1940)

Mátics László    (1977)
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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.


