ZALAEGERSZEG

2 017. j a n u á r 2 6 . , XXIV./4.

2

MTI Fotó: Kallos Bea

2017. január 26.

SEGÍTS VELÜNK
A SZINYEISEKNEK!

Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társadalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

Digitális Nemzedékért Egyesület
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019
közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség:

https://www.paypal.me/digitnemzedek

Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.

Apró
zala megyei apró

Hosszú távra keresünk villanysze-

relő és vízvezeték-, fűtésszere-

helyi lakásra cserélhető. Tel:

Tüttőssy utcában.

06-30/302-8691

+36-70/451-4900

Telek

Telefon: lakás eladó! iár: 6 900 000,-Ft., +36-70/944-5060
+36-30/301-2826
Zalaegerszeg belvárosban 3 háló-

Családi ház

Balatonboglár, 1600 m²-es, lakó-

Osztrák határtól 20 km-re,

övezeti telek eladó. Irányár 29 Rábatamásiban
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szobás,

millió Ft. Akkor fizet, amikor a 25 éve épült 150 m²-es csaházat felépíti. +36-20/970-3046 ládi ház eladó. pince és két
www.ingatlan.com/20954958

szobás, 97 m2-es 3. emeleti, cirkós lakás eladó! iár: 16 900 000,Ft., +36-30/301-2826
Kiad-bérel

kocsis beálló, termő gyümölcs-

Egy főiskolás lány részére szoba
Bazita toposházi utcában 8350 fák. Irányár: 14,9 millió. Tel : kiadó konyha+ fürdőszoba haszjuttatásokkal Keszthelyről és körm²-es építési telek eladó. Érd.: +36-20/977-8288.
nálattal. Érdeklődni: +36-30/952nyékéről. Érd.: +36-70/331-6151
+36-30/443-7016
9874 (délelőtt 9:00-11:00, délLakás
Telek
Keszthely
legszebb
Ing a t l a n
Ausztriában, Karintiában 30 - 90 után 16:00-18:00)
részén, 1100 m2, Balatonnál
eladó. Napsugár 12. Épület 100 Szenterzsébet hegyen házhely, nm-ig lakások eladók, vissza- Zalaegerszegen, belvárosi 28

lő kollégákat kiemelt bérezéssel,

m2. Összközműves. 15,6 M Ft. szőlő, gyümölcsös, ikerpincével, bérlési lehetőséggel!
+36-30/3511-500
2 szobával, teljes felszereltség- +43/6763608053
Telek Keszthely legszebb részén,

Tel.: m2-es, klimatizált üzlethelyiség hosszútávra kiadó. Érd.:

gel eladó. Érd.: 06-92/328-044, Lakást keresek Zalaegerszegen, +36-30/946-5400

belvárosban, park mellett 531 m2, +36-30/945-8773

felújítandót is, jelzáloggal terhelt 90 négyzetméteres üzlethelyi-

eladó. Hanczók-Csók saroktelek. Zalaegerszegen Pózvai körforga- is lehet. Tel.:+36-30/397-1781

O kt a t á s

Társastánc tanfolyam indul a

Goldmark Károly Művelődési
Központban 2017. február 13-án
(hétfőnként) T: +36-30/340-0860
Kineziológia

tanfolyam

indul

február 18-án, Bach-virágterápia február 4-én, szimbólumterápia 25-én. Tibeti hangtál tanfolyam márciusban. Kézláb akupresszúra, AFT és Akupresszúra tanfolyamok. Családállítás havonta. +36-20/9440984, www.mariannatourist.hu,
mariannatourist@t-online.hu
Növény

ség Zalaegerszeg belvárosban, KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb,

Nagykanizsán, a belváros szí-

lomnál közművekkel ellátott ipar- Zalaegerszegen kertvárosi 55 Tüttőssy utcában kiadó. Tel.: Pioneer, Syngenta januárban
akciósan rendelhetők házhozszálterület eladó vagy kiadó. Tel.: m2-es, felújított lakás eladó. +36-70/451-4900

vében, az Erzsébet tér sarkán

+36-70/451-4900

3 szobás, egyedi fűtésű lakás

140 négyzetméteres

eladó értékegyeztetéssel keszt-

helyiség eladó Zalaegerszeg gázas, első emeleti, 1 szobás keresek. Érd.: +36-30/791-0950,

23,3 M Ft. +36-30/3511-500

érdeklődni: +36-30/638-9068

Zalaegerszegen és Egerváron

üzlet- Zalaegerszeg, Gasparich úton, kiadó bútorozott lakást, házat

lítással. www.kukoricavetomag.
hu Tel.:+36-20/980-4449
Szo l g á l t a t á s
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Állás

A Külügyminisztérium felhív-

postaládákba való kihordásá-

ja a külföldi munkára jelentke-

ra keresünk munkatársakat Vas

zők figyelmét, hogy saját érde-

és Zala megye területére. Előny:

keik védelmében minden eset-

tároló helyiség, számlaképesség,

ben előzetesen ellenőrizzék a hir-

saját gépkocsi, hasonló tapaszta-

detések valós tartalmát, a mun-

lat. Jelentkezés módja: 9-16, tel:

kaügyi központoknál tájékozódja-

+36-20/613-5896

nak, hogy bejegyzett magán-mun-

Betanított dolgozókat keresünk

kaközvetítőről van-e szó, a mun-

kiemelt bérezéssel mosonma-

kaközvetítőnek ne adjanak pénzt,

gyaróvári és győri munkahelyünk-

és a munkaszerződést csak akkor

re. Szállás, étkezés, utazás bizto-

írják alá, ha a tartalmát megértet-

sított. +36-70/354-9321

ték és elfogadják.

Zalaegerszegi

Otthoni

Hitel ügyintézése, hitel kivál-

nyel, bárszekrénnyel eladó. Tel.: SUZUKI SWIFT, 2002-es, jó állapo-

tás, hitel optimalizálás, fix tör-

+36-70/451-4900

lesztővel, állami támogatással.
Fundamenta Iroda 8900 Zalaegerszeg, Tüttössy u.7. Tel.:
+36-70/600-5799
Gerincproblémák, mozgásszer-

tú, 5 ajtós, 156ezer km, téli-nyá-

egyben, ri gumikkal eladó. I.á.: 330.000Ft.
vagy külön részenként eladó. +36-30/561-2979

Motoros

bőrruha

+36-20/809-7513
Jármű

Üdülés
Keszthelyen a Balaton parttól 600

vi megbetegedések kezelése, Készpénzért autóját, teherautóját m-re elhelyezkedő családi háznál
csont-ízületek helyreigazítása, megvásároljuk, állapottól füg- szobák kiadók. A hálószobákhoz
speciális Japán masszázs-terá- getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: külön fürdőszoba tartozik. Szállás díja: 6.000.-Ft/éj/2 fő, pótágy:
piával! Gyógy-masszázs! Idő- +36-70/669-7777
pont egyeztetés szükséges! Tel.:
+36-20/354-6387
Feleslegessé vált cégét meg-

Vespa PK 125-ös, 1990-es évjá-

ratú, fehér automatika sérülten eladó. Ár 95.000.-Ft. Tel.:

3.500.-Ft/éj, mosatás: 2.000.-Ft/
szoba (egyszeri költség) Amen�nyiben a gyermek (1 fő), a szü-

lőkkel alszik, akkor nem kell utávásároljuk! Magas házipénz- +36-70/451-4900
na szállásdíjat fizetni! Idegenfortár, tagi kölcsön előnyben.
Autóját, teherautóját készpénzért
galmi adó: 18 év felett: 410.-Ft/
+36-30/345-4724
megvásárolnám, állapottól fügfő/éj További információ, foglalás:
Eg y é b
getlenül. Z.Z auto Teskánd Tel.:
Tel.: +36-20/243-0633
Panasonic színes TV működőké- +36-70/267-4752
Társkereső
pes 20.000 forintért gépkönyvvel, Autóját azonnali készpénzfizetávirányítóval elvihető Zalaeger- téssel korrekt áron megvásárol- Csinos hölgy partnert keres zala-

szegről. +36-30/634-3209

juk. Papi - Car KFT 8900 Zala- egerszegi 50-60 év körüli kb.

Rusztikus szekrénysor (Műbútor)

egerszeg, Hock János u. 67. Tel.: 180cm magas férfi személyé-

újszerű állapotban, TV-szekrén�- +36-30/245-6702

ben. Tel.: +36-20/569-2929

munka!

generálkivitele-

Reklámtár-

ző cég építésvezető munkatársat

gyak összeállítása stb. Érdek-

keres, 10-15 fő napi irányítására.

lődni emelt díjas telefonszámon:

ÉRD: +36-20/436-8104

06-90-60-36-07 (bruttó 635 Ft/

Veszprém megyei középvállalko-

perc) (http://www.audiopress.iwk.

zás hosszú távú munkára hőszige-

hu; +36-20/910-4517)

telő, ipari bádogos szakaembereket

Rendszeres, vásárt hirdető újság

keres. Tel: +3670/266-0001

4

2017. január 26.

ZALA MEGYEi hirdetések
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CORNER

Országos hálózattal rendelkező cégünk,
Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1.
ékszer és zálogházába,
ékszerbecsüsi
végzettséggel
rendelkező eladót keres.
Fényképpel és telefonszámmal ellátott
önéletrajzot a
hegedus.monika@cornergroup.hu
e-mail-ra kérem továbbítani.
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ZALA MEGYEi hirdetések
PANNONJOB KFT.

Székesfehérvári munkalehetőség!

INGYENES SZÁLLÁSSAL
Br. 160000 Ft alapbér,

40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves
Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003
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Álláslehetőség Zalaegerszegen a Flex-nél!
A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként közel 11 000 munkavállaló
közreműködésével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat
a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen át,
az értékesítés utáni szervizelésig.

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe,
határozatlan idejű szerződéssel, azonnali kezdéssel:
– operátor*

(2, 3, 4 műszakos munkarendben)

– gépkezelő operátor*
(4 műszakos munkarendben)

– mérnökségi asszisztens

(elvárás: érettségi bizonyítvány, angol nyelvtudás)

– mérnökségi technikus

(elektronikai végzettséggel, 4 műszakos munkarendben)

A *-gal jelölt munkakörökbe munkatársaink kölcsönző partnerünkön keresztül kerülnek felvételre.

Jelentkezés és érdeklődés:

job.zala@flextronics.com
Telefonon hétfőtől péntekig 8:00-16:00 (06-80) 201-112 (ingyenesen hívható)

ZALA MEGYEi hirdetések
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létezik jobb módja
az újrahasznosításnak!

Corsa-E Selection 1.2 70 LE 5ajtós
+ Pótkerék

3.500.000

helyett

2.799.000

Corsa-E Selection 1.2 70 LE 5ajtós
+ Klíma, bőr multikormány, tempomat, Rádió-CD

3.856.000

helyett

3.299.000

Astra Sedan 1.6 115 LE
+ Pótkerék

4.761.000

helyett

3.799.000

Astra Sedan 1.6 115 LE
+ metál fényezés, Enjoy csomag, LED menetfény

5.064.000

helyett

4.099.000

Meriva Selection 1.4 100 LE
+ Selection klíma és Sound csomag, pótkerék

4.255.000

helyett

3.599.000

Mokka X Selection 1.6 115 LE
+ Pótkerék

5.100.000

helyett

4.499.000

EGYES MODELLEKHEZ AJÁNDÉK:
METÁL FÉNYEZÉS!

OPEL FLEXCARE 2+2 ÉV GARANCIA!
Az ajánlat a 2017.01.10 - 01.31. között megrendelt gépkocsikra illetve a készlet erejéig
érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, részletekről érdeklődjön autóházainkban.
Fenntartjuk a jogot az ajánlat módosítására illetve visszavonására. A fotó illusztráció.
Fogyasztás (vegyes): 4,4-8,3 l/100km, Co2 kibocsátás (vegyes): 109-210 g/km.

Nem nehéz az elromlott háztartási
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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Opel Kiss-Gerencsér Autóházak

8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 96. Tel: 92/323-875
8800 Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel: 93/518-940
8315 Gyenesdiás, Kereskedok útja 2. Tel: 83/515-030

www.opel.kiss-gerencser.hu
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