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újítandót is, jelzáloggal terhelt is lehet. 

Telefon.:+36-30/397-1781

Zalaegerszegen kertvárosi 55 

m2-es, felújított lakás eladó. Érdek-

lődni: +36-30/638-9068 telefonon 

Zalaegerszegen Gasparich úton, 

gázas, első emeleti, 1 szobás lakás 

eladó! Irányár: 6 900 000,-Ft., Tele-

fon:  +36-30/301-2826

Zalaegerszeg belvárosban 3 hálószo-

bás, 97 m2-es 3. emeleti, cirkós lakás 

eladó! Irányár: 16 900 000,-Ft., Tele-

fon: +36-30/301-2826

Budapesti kisebb lakást vásárolnék 

készpénzért. Lehet felújítandó is. Tel.: 

+36-70/949-0944

Zalaegerszegen belvárosi vagy 

kertvárosi 1,5-2 szobás lakást kere-

sek max. 3. emeletig, ár megegye-

zés szerint, állapottól függően. Tel.: 

+36-20/973-4169

Belvárosi, új építésű  igényes, modern 

berendezéssel eladó egy 105 négy-

zetméteres lakás saját kerttel, gépko-

csi beállóval. Tel.: +36-20/298-1142

Városközponti, egyedi cirkófűté-

ses 76 négyzetméteres , 10 éves 

lakás nagy nappalival eladó. Tel.: 

vel, 2 szobával, teljes felszereltség-

gel eladó. Telefon.: 06-92/328-044, 

+36-30/945-8773

Zalaegerszegen Pózvai körforga-

lomnál közművekkel ellátott ipar-

terület eladó vagy kiadó. Tel.: 

+36-70/451-4900

140 négyzetméteres üzlethelyiség 

eladó Zalaegerszeg Tüttőssy utcá-

ban.  Telefon: +36-70/451-4900

C s a l á d i  h á Z

Osztrák határtól 20 km-re, Rábata-

másiban 4 szobás, 25 éve épült 150 

négyzetméteres  családi ház eladó. 

(Pince és két kocsis beálló, termő 

gyümölcsfák.) Irányár: 14,9 millió Ft. 

Tel : +36-20/977-8288.

Zalaegerszegen nappali + 3 szobás, 

igényes, cirkófűtéses, családi ház, 

különálló 50 négyzetméteres  dupla 

garázzsal, parkosított területtel 19,9 

M Ft., eladó. Tel.: +36-20/298-1142

l a k á s

ausztriában, Karintiában 30 - 90 nm-

ig lakások eladók, visszabérlési lehe-

tőséggel! Tel.: +43/6763608053

lakást keresek Zalaegerszegen, fel-

+36-20/298-1142

kertvárosi, kettőszobás, dupla erké-

lyes, igényesen felújított lakás, ala-

csony rezsivel 9,9 M Ft-ért  eladó. 

Tel.: +36-20/298-1142

kertvárosi új építésű 135 négyzetmé-

teres  luxus lakás igényesnek eladó. 

Tel.: +36-20/298-1142

kiad-bérel

90 négyzetméteres üzlethelyiség Zala-

egerszeg belvárosban, Tüttőssy utcá-

ban kiadó. Tel.: +36-70/451-4900

Zalaegerszegen és Egervá-

ron kiadó bútorozott lakást, házat 

keresek. Tel.: +36-30/791-0950., 

+36-70/944-5060

O k t a t á s

társastánc tanfolyam indul 

Zalaegerszegen  2017. febru-

ár 12-én  (vasárnaponként) Tel.: 

+36-30/340-0860

kineziológia tanfolyam indul feb-

ruár 18-án, Bach-virágterápia feb-

ruár 4-én, szimbólumterápia 25-én. 

Tibeti hangtál tanfolyam március-

ban. Kéz-láb akupresszúra, AFT és 

Akupresszúra tanfolyamok. Csa-

ládállítás havonta. +36-20/944-

Apró
Z a l a  m e g y e i  a p r ó

hosszú távra keresünk villanyszere-

lő és vízvezeték-, fűtésszerelő kollé-

gákat kiemelt bérezéssel, juttatások-

kal Keszthelyről és környékéről. Érd.: 

+36-70/331-6151

Vásárolok hagyatékot, ezüstöt, bon-

tóasztalt, gyalupadot, dunnát, fatek-

nőt, bútort, festményt és órákat. Érte-

sítésre házhoz megyek. Ramosné, 

+36-30/979-8398, 06-74/465-699

tulajdonostól eladó Letenyén egy 

egyszintes, 135 m2-es + tágas 

garázs, háromszobás, két fürdőszo-

bás luxusház nagyon igényes anya-

gokkal és kivitelezéssel, háztartá-

si helyiséggel 1497 m-es szép, par-

kosított kerttel, teljes berendezéssel 

áron alul. Tel.: +36-30/298-4499

Vonyarcvashegyen új építésű (építés 

alatt), kétszintes, háromszobás csalá-

di ház/nyaraló kis telken 19,9 M Ft-ért 

eladó. Tel.: +36-30/9292-622

Nagykanizsán, a belváros szívé-

ben, az Erzsébet tér sarkán 3 szo-

bás, egyedi fűtésű lakás eladó érték-

egyeztetéssel keszthelyi lakásra cse-

rélhető. Tel: 06-30/302-8691

Nettó 135-190 ezer Ft közötti bérek-

kel gyári betanítottakat és szakmun-

kásokat felveszünk Zalaegerszeg-

re, nettó 150-200 ezer Ft között 

Sárvárra, Szombathelyre és Szent-

gotthárdra. Céges busz, ingye-

nes szállás vagy albérlet támoga-

tás van! Tel:+36- 20/401-7059, 

+36-70/428-3744, engedélyszám: 

49765-1/2008-5100595

t e l e k

aranyoslap közelében 771 négy-

zetméteres, megművelt  telek, fém 

konténerrel, kedvező áron eladó. 

Aszfaltos út, víz, villany, szenny-

víz van, buszmegállók közel. Tel.: 

+36-20/466-0152

Bazita Toposházi utcában 3850 négy-

zetméteres építési telek eladó. Érdek-

lődni.: +36-30/443-7016

i N g a t l a N

szenterzsébet - hegyen ház-

hely, szőlő, gyümölcsös, ikerpincé-

 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi 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.
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Állás

0984, www.mariannatourist.hu, 

mariannatourist@t-online.hu

papírfonó tanfolyam Zalaegerszegen! 

A jelentkezők megtanulhatják a papír-

fonás technológiáját, attól, aki ezt  

Zalaegerszegen elindította. Heti 3 órá-

ban 10 alkalom 14.000.-Ft. Németh 

Tiborné (Ica) Tel.: +36-30/391-9626

s Z O l g á l t a t á s

hitel ügyintézése, hitel kiváltás, 

hitel optimalizálás, fix törlesztővel, 

állami támogatással. Fundamenta 

Iroda 8900 Zalaegerszeg, Tüttössy 

u.7. Tel.: +36-70/600-5799

gerincproblémák, mozgásszervi 

megbetegedések kezelése, csont-

ízületek helyreigazítása, speciális 

Japán masszázs-terápiával! Gyógy-

masszázs!  Időpont egyeztetés szük-

séges! Tel.: +36-20/354-6387

munkavédelmi és tűzvédelmi szol-

gáltatás keretében vállalom doku-

mentációk készítését, tanács-

adást, megbízotti feladatok ellátá-

sát. Amennyiben kutat keres jog-

szabályok rengetegéből, hívjon. Tel.: 

+36-30/631-0918

e g y é B

rusztikus szekrénysor (Műbútor) 

újszerű állapotban, TV-szekrény-

nyel, bárszekrénnyel eladó. Tel.: 

+36-70/451-4900

motoros bőrruha egyben, 

vagy külön részenként eladó. 

+36-20/809-7513

á l l a t

8 hónapos mopsz kan oltva, 

chippelve könyök áron eladó. 

Tel.: +36-30/570-3889

J á r m ű

készpénzért autóját, teherautóját 

megvásároljuk, állapottól füg-

getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 

+36-70/669-7777

Vespa PK 125-ös, 1990-es évjá-

ratú, fehér automatika sérül-

ten eladó. Ár: 95.000.-Ft. Tel.: 

+36-70/451-4900

autóját, teherautóját készpénzért 

megvásárolnám, állapottól füg-

getlenül. Z.Z auto Teskánd Tel.: 

+36-70/267-4752

autóját azonnali készpénzfize-

téssel korrekt áron megvásárol-

juk. Papi - Car KFT 8900 Zala-

egerszeg, Hock János u. 67. Tel.: 

+36-30/245-6702

sUZUki SWIFT, 2002-es, jó álla-

potú, 5 ajtós, 156ezer km, téli-

nyári gumikkal eladó. Irányár.: 

330.000.- Ft. +36-30/561-2979

Ü d Ü l é s

keszthelyen a Balaton parttól 600 

m-re elhelyezkedő családi háznál 

szobák kiadók. A hálószobákhoz 

külön fürdőszoba tartozik.   Szál-

lás díja: 6.000.-Ft/éj/2 fő, pótágy: 

3.500.-Ft/éj, mosatás: 2.000.-Ft/

szoba (egyszeri költség) Ameny-

nyiben a gyermek (1 fő), a szü-

lőkkel alszik, akkor nem kell utá-

na szállásdíjat fizetni! Idegenfor-

galmi adó: 18 év felett: 410.-Ft/

fő/éj További információ, foglalás: 

tel.: +36-20/243-0633

t á r s k e r e s ő

Csinos hölgy partnert keres zala-

egerszegi 50-60 év körüli kb. 180 

cm magas férfi személyében. 

Tel.: +36-20/569-2929

munkára keres csinos lányo-

kat 19 éves kortól, top kereset-

tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95., 

+36-30/313-35-16

pala-, és lapostető szigetelés-

ben jártas munkatársakat kere-

sek márciusi kezdéssel. Tel.: 

+36-70/515-8040

a SOM-TEL  KFT  CALL-CENTER  

operátor  munkatársakat  keres 

6-7-8 órás munkaidőben. Szük-

séges készségek: kimagasló kom-

munikációs és meggyőző készség, 

felhasználói szintű számítógépes 

ismeret. Munkavégzés helye: Zala-

egerszeg, Kossuth Lajos utca 7. IV. 

emelet. Tel.: +36-30/776-2414

Zalaegerszegi Ingatlanforgalma-

zó keres  fiatal női munkavállalót,  

jó kommunikációs  készséggel, 

részmunkaidőben jelentős kereseti 

lehetőség. Tel.: +36-30/285-5555

a Külügyminisztérium felhív-

ja a külföldi munkára jelentke-

zők figyelmét, hogy saját érde-

keik védelmében minden eset-

ben előzetesen ellenőrizzék a hir-

detések valós tartalmát, a mun-

kaügyi központoknál tájékozódja-

nak, hogy bejegyzett magán-mun-

kaközvetítőről van-e szó, a mun-

kaközvetítőnek ne adjanak pénzt, 

és a munkaszerződést csak akkor 

írják alá, ha a tartalmát megértet-

ték és elfogadják.

Veszprém megyei középvál-

lalkozás hosszú távú munká-

ra hőszigetelő, ipari bádogos 

szakaembereket keres. Tel: 

+3670/266-0001

alkalmazottat felvesz ingatlaniro-

da fő vagy másodállásban (alapbér 

+ jutalék). Tel.: +36-30/334-5262

ausztriai Nightclub hostess 
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BOND – az ékszerek világa 

Valentin napi ezüstékszer akció ⋆ 2017. február 1-14. 
Vásároljon ezüst szettet 10% kedvezménnyel!

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 9/B 
tel: 92/323-733, 20/312-4652

A Bond Zrt. nemesfém-kereskedelmi  partnere a Zenit-Ker Kft.
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EZ A CSODA CSAK
24 ÓRÁIG TART!

Meriva
akár 3 599 000 Ft-ért*

Corsa
akár 2 799 000 Ft-ért*

Mokka
akár 4 499 000 Ft-ért*

Február 3-4
8-20 óráig

KIVÉTELES KEDVEZMÉNYEK KIEMELT MODELLJEINKRE

Ne maradjon le, ajánlatunk  csak február 3-án és 4-én érvényes!
Szeretettel várjuk  reggel 8 óra és este 8 óra között mindkét napon!

OPEL FLEXCARE 2+2 ÉV GARANCIA!
Az ajánlat a 2017.02.03 - 02.04. 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 i l lusztráció.  Fogyasztás (vegyes):  4,4-8,3  l /100km, Co2 kibocsátás (vegyes):  109-210 g/km.

Opel Kiss-Gerencsér Autóházak

www.opel.kiss-gerencser.hu

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

2016

Meriva Selection 1.4 100 LE 
Klíma és hangzás csomag, metálfény
Új Astra-K Selection 1.4 100 LE 5a
Multikormány, tempomat, metálfény
Astra Sedan Enjoy 1.6 115 LE
Enjoy plusz csomag, alufelni, metálfény
Mokka Enjoy 1.4 140 LE metálfény,
Enjoy+ csomag, érintő képernyő, tolatókamera, 
Zafira Enjoy 1.4 140 LE
Edition plusz csomag, metálfény
Zafira Innovation 1.6 200 LE
OPC Line csomag, bőr kárpit, metálfény
Insignia Drive 1.6 CDTI 136 LE
New Driver csomag

4 382 000

5 025 000

5 210 000

6 492 000

8 127 000

9 845 000

9 805 000

792 000

675 000

1 061 000

1 102 000

2 137 000

2 355 000

2 815 000

3 590 000

4 350 000

4 149 000

5 390 000

5 990 000

7 490 000

6 990 000

listaár kedvezmény vételár 
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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.

Jelentkezés és érdeklődés:
job.zala@flextronics.com

Telefonon hétfőtől péntekig 8:00-16:00 (06-80) 201-112 (ingyenesen hívható)

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

– operátor*
(8 általános iskolai végzettséggel, 2, 3, 4 műszakos munkarendben)

– gépkezelő operátor*
 (legalább szakmunkás végzettséggel, 4 műszakos munkarendben)

– raktáros* 
(legalább szakmunkás végzettséggel, OKJ-s targoncavezetői engedéllyel, 2 műszakos munkarendben)

– mérnökségi technikus
(elektronikai végzettséggel, irodai munkarendben)

A *-gal jelölt munkakörökbe munkatársaink kölcsönző partnerünkön keresztül kerülnek felvételre.
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A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk: 
Pannontej Zrt. 8900 Zalaegerszeg, 
Platán sor 6. vagy allas@pannontej.com

GÉPBEÁ LLÍTÓ
Fő feladatok:
•  gépek folyamatos és 

biztonságos működtetése
•  mérlegek beállítása, 

számítógépes adatgyűjtés
•  hibaelhárítás, kisebb 

karbantartások elvégzése
•  anyagmozgatás targoncával

Elvárások:
•  középfokú végzettség
•  számítógépes ismeretek
•  műszaki affinitás
•  érvényes targoncavezetői 

jogosítvány
•  önálló, karakán személyiség
•  zárt munkakörnyezetben való 

munkavégzés képessége

Amit kínálunk:
•  havi prémium
•  törvényi előírásnál magasabb 

műszakpótlék
•  8 300 forintos havi nettó 

juttatás
•  munkatárs ajánlási program
•  kedvezményes 

tejtermékvásárlási lehetőség
•  előrelépési lehetőség
•  munkáltatói hozzájárulás 

önkéntes nyugdíjpénztárba 
való belépés esetén

•  13. havi fizetés

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.
ZALAEGERSZEGI TELEPHELYÉRE 
új munkatársat keres többműszakos 
munkarendbe az alábbi munkakörbe:

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.
ZALAEGERSZEGI üzemébe új 
munkatársat keres többműszakos 
munkarendbe az alábbi munkakörbe:

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk: 
Pannontej Zrt. 8900 Zalaegerszeg, 
Platán sor 6. vagy allas@pannontej.com

SAJTKÉSZÍTŐ
Fő feladatok:
•  a sajtgyártáshoz szükséges 

berendezések, eszközök 
előkészítése

•  formázási feladatokban való 
közreműködése

•  sajtok présből való kiszedése
•  sajtok csomagolása, mérése, 

érlelő konténerekbe rakása

Elvárások:
•  középfokú végzettség
•  zárt helyen való 

munkavégzés képessége
•  több műszakos munkarend 

vállalása
•  jó fizikai erőnlét 

Amit kínálunk:
•  havi prémium
•  törvényi előírásnál 

magasabb műszakpótlék
•  8 300 forintos havi nettó 

juttatás
•  munkatárs ajánlási program
•  kedvezményes 

tejtermékvásárlási lehetőség
•  előrelépési lehetőség
•  munkáltatói hozzájárulás 

önkéntes nyugdíjpénztárba 
való belépés esetén

•  13. havi fizetés
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FESTMÉNYVÁSÁR
ZalaegersZeg, Apáczai Csere 

János Műv. Központ Aula, Apáczai tér 5.
február 06. hétfő 11-18 óráig 
február 07. kedd   9-17 óráig
Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu

Szeretne InGYen utAznI?
www.szekelyerno.hu


