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Csóton 3 szobás családi ház 
nagy telekkel eladó. Tel: 
06/20/323-6530
Pápa Öreghegyben szőlő, gyü-
mölcsös, hétvégi házzal eladó. 
Tel: +36/20/315-0551
Pápán a Vasút utcában épí-
tési telkek eladók. Tel: 
06/30/204-0396
Pápán a Tókertben 600 m2-es 
építési telek eladó. Irányár: 5,6 
M Ft Tel: +36/70/454-5253
Pápán a Millenniumi park 
közelében a Táncsics utcá-
ban eladó, működő üzlethelyi-
ség, amely akár családi házzá 
is alakítható. Irányár: 14 M Ft 
Tel: +36/70/454-5253
Közép utcában kiadó 300 
m2 es üzlethelyiség. Havi 
bérleti díj: 300.000 Ft, de 
megvételre is ajánlom! Tel: 
+36/70/454-5253
Deák Ferenc utcában 
17 m2-es üzlethelyiség 
eladó. Irányár: 9,9 M Ft Tel: 
+36/70/454-5253
Öreghegyben 36 m2-es 
lakóház v. hétvégi ház 
eladó. Irányár: 3,5 M Ft Tel: 
+36/70/454-5253 
Pápán a Tókertben, a Fiumei 
utcában, 2 szobás családi ház 
eladó. Irányár: 11,9 M Ft Tel: 
+36/70/454-5253
Wesselényi utcában 1,5 szo-
bás, egyedi fűtésű, felújított, 
Első emeleti, erkélyes lakás 
eladó. Irányár: 11,9 M Ft Tel: 
06/70/454-5253
Készpénzes vevő ügyfeleim-
nek keresek családi házat 20 
M Ft-ig, társas házi lakáso-
kat 2- 3 szobásat, felújításra 
szoruló is szóba jöhet. Ha van 
Önnek ilyen vagy más eladó 
ingatlanja, kérem, az alábbi 
telefonszámon keressen, szí-
vesen segítek az eladásban. 
06/70/454-5253 
Vásárolja meg a Fáy lakótelep 
egyik első emeleti lakását! 70 
m2 alapterület + 4 m2 erkély 
+ garázs! Irányár: 17,9 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5251
Még megtekinthető a belvá-
rosi 97 m2 alapterületű lakás. 
Az igényesen felújított, kiala-
kított közös udvar rende-
zett. Irányár: 23,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
Azonnali készpénzfizetéssel 
keresek lakást, vagy családi 
házat. Tel: +36/70/450-5555

Vajda Péter lakótelepen 58 
m2 alapterületű, első eme-
leti, erkélyes lakás eladó. 
Irányár: 15,2 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
Pápán garázst vennék. Tel.: 
06/70/410-5681
Közel a Belvároshoz, a Várkert-
hez, csendes utcában eladó ez 
a családi ház. Tulajdonosa fel-
újította, a polgári stílust meg-
hagyva. 125 m2 alapterülettel, 
kis udvarral. Irányár: 24 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5251
A Fáy lakótelep csendes, 
parkosított részén találha-
tó téglaépítésű társasházban 
eladó egy 58 m2 alapterüle-
tű magasföldszintes, erkély-
lyel, garázzsal is rendelkező 
lakás. Irányár: 16 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
Építési telket keresek. Tel: 
+36/20/954-9398
Hitelügyintézés, ingyenes ban-
ki-kalkulátor. Szabó Erika (Ott-
hon Centrum Ingatlaniroda) 
Tel: +36/70/454-5251.
Ugodi ingatlant ajánlok figyel-
mébe azoknak, akik szeretik a 
vidéki életformát. Itt a lehető-
ség ezt megvalósítani. A ház 
870 m2-es telken helyez-
kedik el, 175 m2 alapterü-
letű. Irányár: 12,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251 
Építési telek a Tókert közelé-
ben. Nagysága 672 m2. Ár: 3,8 
M Ft. Tel: +36/70/454-5251
Összközműves építési telek a 
város kedvelt részén eladó. 
Nagysága: 687 m2. Ár: 6,95 
M Ft. Tel: +36/70/454-5251
Bástya utcában felújítandó 
családi ház eladó. 137 m2 
alapterület. Irány: 17,9 M Ft. 
Tel: +36/70/454-5251
Belvároshoz közel, 16 m2 
alapterületű garázs eladó. 
Irányár: 3,49 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
Petőfi utcában 49 m2-es 
közös udvaros kis lakás 
eladó: Irányár: 8,5 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251
4 lakásos társasházban eladó 
egy földszinti 64 m2 alapte-
rületű lakás. Iá: 10,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

Alsóvárost kedvelők figyel-
mébe ajánlom ezt az igénye-
sen felújított 4 szoba + hall + 
nappalival rendelkező családi 
házat. Irányár: 27,9 M Ft. Tel: 
+36/70/454-5251

K I A D Ó

Belvárosban, Deák Ferenc 
utcában 58 nm-es felújított 
lakás március 1-től hosz-
szú távra kiadó. Bérleti díj 
100.000 Ft + 30.000 Ft közös 
költség + rezsi. 2 havi kaució 
szükséges. Érd: 06/70/454- 
5253

J Á R M Ű

Készpénzért autóját, teherau-
tóját megvásároljuk, állapottól 
függetlenül. Házhoz megyünk! 
Tel: 06/70/669-7777
Toyota Corolla kombi 1992-
es, friss műszakival, megkí-
mélt, karbantartott jó állapot-
ban eladó. Irányár 320 000 Ft 
Tel: 06/20/475-0121.

S Z O L G Á L TAT Á S

Tetőjavítás, gipszkartonozás, 
villanyszerelés, ácsmunkák. 
Számlaképes vállalkozó. Érd: 
06/30/962-3997
Nyílászáró, redőny, szú-
nyogháló. Ingyenes fel-
mérés! Kedvező ár! Tel: 
06/20/481-8124

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
Szőnyegtisztítás Felsőfokon 
garanciával. Ipari vegytisztí-
tás, portalanítás, atkátlanítás 
ingyenes szállítás Tel: 
06/20/447-2726
Háztartásigép-javítás, klíma-
telepítés, forgalmazás Mosó-
gép, mosogatógép, hűtő javí-
tás. Krokovics 06/30/234-
7380, 06/70/311-3387
Szőnyegtisztítás, kárpit-
tisztítás ipari technológiá-
val. H-P 8:00-16:00-ig. Tel: 
06/20/589-9793

Redőnykészítés, javí-
tás, faredőny, szalagfüg-
göny, szúnyogháló, harmo-
nikaajtó gyártás, ablakszi-
getelés. Tel: 06/89/314-595, 
06/20/338-5554
Víz-, gáz-, központifőtés-sze-
relés. Tel: 06/70/221-7741

V E G Y E S

Vörös tojótyúkok eladók. 500 
Ft/db. Tel: 06/70/453-6009
Mangalica, fehér hízók eladók. 
Tel: 06/30/607-5167
Figyelem!! Vásárolok hagyaté-
kot pincétől a padlásig. Bontó-
széket, gyalupadot, régi búto-
rokat, tollat, fateknőket, kis 
és nagy mennyiségben vas-
hulladékot, színesfémet. Érd: 
06/20/804-2771
Malacok eladók. Tel: 
06/30/315-5125
Tracon elektric érvéghüvely 
fogók, 1 db oszlopos fúró-
gép Tip: FO-13 eladók. Tel: 
06/20/214-2504
18 hónapos tojótyúkok eladók 
Pápán a Kishegyben. Tel: 
06/89/322-244
Minőségi keményfa brikett 8 
kg-os zsákokban eladó, 55 Ft/
kg. Tel: 06/20/974-0176
Németjuhász kölykök eladók. 
Tel: 06/20/572-8783



A VEMKH Pápai Járási  Hivatal Foglalkoztatási Osztály állásajánlatai
Karbantartó

Motorkarbantartó-, javító és 
értékesítő 

Egyszerű ipari foglalkozású
Élhajlító gépkezelő

Temetkezési dolgozó
Operátor

Szobafestő
Gyermekfelügyelő

Gyermekgondozó,- nevelő

Színházi szervező
Játékmester/segédszínész 

Színházi díszítő
Bélfeldolgozó

Szakács
Virágbolti eladó (virágkötő)

Konyhai kisegítő
Pultos

Gumiipari segédmunkás
Kőműves, burkoló

Építőipari segédmunkás

Lakatos, csiszoló
Zöldterületi kisgép 

üzemeltető
Hálózati szerelő

Segéd közterület-felügyelő
Kistraktorkezelő

Lánctalpas kotrógépkezelő
Szerződéses katona
Lakatos, hegesztő

Ügyintéző
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Á L L Á S

Pápai fatelepre állan-
dó, folyamatos munkára 
hasítógép, -szalagfűrész, 
-motorfűrészelésben jártas 
munkatársat keresek. Tel: 
06/30/305-4668 Hauser
Női pultost keresek, hét-
végi beugrósnak a 
Borsosgyőri sörözőbe. Tel: 
06/70/335-6493
Nagyalásonyi Napközi-ott-
honos Óvoda, állást hirdet 
óvodapedagógusi/óvodave-
zetői munkakör betöltésé-
re: Érdeklődni: 06/30/259- 
0226
Ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kere-
settel. Tel: 00-43-664-599-
96-95, 06/30/313-35-16 
(Pabian & Partner)
Szanyba keresünk nyugdíjas 
takarító hölgyet helyettesítő 
munkára. Tel: +36/70/375-
7870 (Gála1 Kft)
Családi gazdaság, gyakor-
lattal rendelkező traktorost 
keres. Tel: 06/30/616-9773 
Kutasi László

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

Autóbusz-vezetőket kere-
sünk Pápáról. Állandó mun-
kára, szerződéses járat-
ra! Érd: hétfőtől-péntekig 
8.00-16.00 Tel: 06/88/213- 
368
Dabronyi Napköziotthonos 
Óvoda, állást hirdet óvo-
dapedagógusi munkakör 
azonnali betöltésére: Érdek-
lődni: 06/30/278-1204 
vagy 06/20/292-1117 

CNC-gépkezelőket, kar-
bantartó géplakatoso-
kat, minőségellenőrö-
ket keresünk sárvá-
ri munkahelyre, autó-
ipari alkatrészeket 
gyártó partnerünkhöz. 
Hosszútávú munka-
lehetőség, kiemelten 
magas bérezéssel (Net-
tó: 1.600 Ft órabér), 50 
km-es körzetből 100%-
os utazási költségtérí-
tés, távolabbról érke-
ző kollégáknak igényes 
díjmentes szállás bizto-
sított. 06/70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.
com (Cor-TexEuro Kft.)

O K TAT Á S

Bolti eladó, Boltvezető, 
Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Arany-
kalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06/70/637-
4750. www.minervakft.
hu (E-000909/2014/
A001-A011).
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Születés
Gulicz László– Mihály Zsófia: Léna
Szanyi István– Bunász Erika: Olívia

Eigner Szilárd – Rákli Zsófia: Dominik
Kovács Zsolt – Siklósi Krisztina:  

Regő Sebestyén
Kutasi Tamás – Kölkedi Marietta: 

 Levente
Ungvárszki Gábor – Károlyi Heléna 

Hajnalka: Benjamin Gábor

Házasságkötés
Szöllősi András - Béres Mariann

Szabó Arnold - Illés Viktória
Ivády Gergely - Bokor Barbara 

Anna

Anyakönyvi 
hírek

Halálozás
Béri György (1956)

Kovács Árpád (1946)
Jákli Józsefné sz. Pordán Mária (1930)
Berecz Sándorné sz. Major Lidia (1934)

Fehér Józsefné  
sz. Petyánszki Terézia (1930)

Vig Sándor (1941)
Verrasztó Sándor (1950)

Pék Gyuláné sz. Szelthoffer Mária (1931)
Zábrák Sándor (1957)

Zakar Ferencné  
sz. Kovács Erzsébet Éva (1940)

Farkas Gyuláné  
sz. Viszló Erzsébet (1940)

Horváth László Zoltán (1950 )
Horváth Ottóné  

sz. Domonkos Veronika Mária (1935)
Szekér Sándorné sz. Nagy Piroska (1947)

Horváth Lászlóné  
sz. Vincze Piroska (1940)

Helebrand Pálné sz. Kiss Mária (1935)
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A TE ESKÜVŐI TORTÁD
A torta felvágása mindig a lagzi egyik legvártabb pillanata, ami a vőlegény és a menyasszony első kenyértörését 
szimbolizálja, ezért is nagyon fontos, hogy a számunkra legmegfelelőbb cukrászdát válasszuk, és a legnagyobb 
megelégedéssel és örömmel szeljük fel házaséletünk első közös tortáját. Manapság nem elég, hogy ”csak” finom legyen 
a torta, a különböző ételérzékenységgel rendelkezőkre is oda kell figyelni! Az esküvői tortád a legfőbb dekorációs eleme 
lesz a nagy napnak!
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Tel.: 06/30/558-6345, 06/30/298-9296

Egyszerre energikus, élénk és lágy, puha: a csodaszép 
korallvörös lett 2019-ben az év színe a Pantone szerint. 
Ez az idei esküvői divatot is jelentősen befolyásolja majd. 
A korallvörös bármilyen stílusú lagzin megjelenhet, legyen 
az tengerparti, boho, rusztikus, romantikus, netán elegáns.
Ha eddig nem tudtátok, hogy milyen szín domináljon a 
menyegzőtökön, ne keresgéljetek tovább! A korallvörös jól 
illik a nagy naphoz, ráadásul most tényleg menő. Igaz, az 
esküvőkön eddig is népszerűek voltak a hasonló árnyalatok. 
A Pantone azért döntött e különleges szín mellett, mert 
a cég szerint minden eddiginél nagyobb szükség van a 
melegségre, a meghittségre. Az árnyalatot a víz alatti 
élővilág növényei, állatai ihlették.

Ruhák, kiegészítők
Ha merész ara vagy, akár korall színű menyasszonyi- 
vagy menyecskeruhát is választhatsz a nagy napra. A 
csodás árnyalatot a cipő- és ékszervásárláskor is érdemes 
fontolóra venni. A koszorúslányok és az örömszülők is 

megjelenhetnek korallvörösben. A vőlegénynek pedig jól állhat a hasonló árnyalatú 
nyakkendő. 

Csokrok, virágok
Ha valahova, hát a menyasszonyi csokorba nagyon könnyű becsempészni a korallvöröst. 
Jól mutat a fehérrel, a sárgával, a mentával és a semleges színekkel. A vőlegény kitűzője 
is lehet hasonló árnyalatú. Az esküvői asztalt pedig már egy-egy szál korallvörös virág is 
nagyon dekoratívvá teheti. Sőt, a virágszirmokat úszó mécsesekhez is felhasználhatjátok.

Textilek, dekorációk, sütik
Játszhattok a korallvörös textilekkel is, hisz az asztalon és a széken is jól mutat ez a szín. 
Megjelenhet az étkészletben, de akár az ételeknél, italoknál is dominálhat. Minden ügyes 
cukrász bámulatos tortakölteményeket, muffinokat, csábító macaronokat készíthet e szín 
felhasználásával. Sőt, nem nehéz ütős korallos koktélt sem keverni. A lényeget azonban 
tartsátok szem előtt: ne erőltessetek semmit, a szín is harmonizáljon a stílusotokkal és 
a helyszínnel is.

A CSODÁS KORALLVÖRÖS AZ ÉV SZÍNE: ÍGY JELENHET MEG AZ ESKÜVŐN
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Az élet egy angolkeringő,
mit eltáncolsz a sírig.
Sorsod csupán attól függ,
hogy kivel táncolod végig.

/Goethe/ 



22019. január 24. Menyegző – A Pápa és Környéke Szuperinfó esküvői melléklete

MENYASSZONYI RUHA, VŐLEGÉNY ÖLTÖNY – A NAGY NAP FÉNYPONTJA
Remélhetőleg csak egyszer kell jól átgondolnod, hogy milyen ruhában szeretnél csillogni életed Nagy Napján, az esküvődön. A menyasszonyi ruhát mindenki 
közelről is szeretné majd látni, rengeteg fénykép készül majd rólatok az esküvői öltözéketekben. A menyasszony és a vőlegény gyönyörű megjelenése 
egy életre megmarad a fejekben! Gondold át, hogy a két főszereplő ruhája színvilágában, stílusában harmonikus legyen! Ne felejtsd el a kiegészítőket! 
Vannak „kötelezők”, amiket babonából mindenképp viselj! Gondold át jó előre, hogy a menyasszonyi ruhához, valamint a vőlegény felöltőjéhez milyen 
cipőt tudsz elképzelni! Az esküvői cipő kiválasztása legalább olyan alapos körültekintést igényel, mint maga az esküvői ruha. És még csak ezután jön 
a többi apróság: esküvői ékszerek, fátyol, táska, kesztyű, koszorúslány ruhák és az a bizonyos menyecske ruha, amiben már bulizhatsz is… Hallgass a 
belső hangodra, Te tudod a legjobban, hogy mi illik a személyiségedhez, miben éreznéd Te magad a legjobban ezen a napon! Inspirálódj sokat és álmodd 
meg a csodás menyasszonyt és vőlegényt a tökéletes öltözetben!



Menyegző
 A Pápa és Környéke Szuperinfó 

esküvői melléklete


