Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

ZALAEGERSZEG
Boldog Nőnapot Kívánunk!
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Szuperinfó Szerkesztősége

Kéri János:
NőNapi KöszöNtő
tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
a nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
összetartja.
szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Képalá címmel
hirdetnek
pályázatot
Képalá címmel a sajtófotó és irodalom viszonyát, a képekben rejlő történeteket kutató irodalmi
pályázatot hirdet a 36. Magyar
Sajtófotó Kiállításhoz kapcsolódóan a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és a Margó Irodalmi Fesztivál. A szervezők 10
szerzőt kértek fel, hogy írjanak
rövid prózát az exponáláskor lezárt történetekből. A kiírók emellett nyílt pályázatot is hirdettek,
amelyre a kiválasztott fotók inspirálta, 1500 karakteres kisprózai alkotásokat várnak a jelentkezőktől. A pályázók március 22-ig
küldhetik be pályaműveiket. A
felkért szerzők írásait, valamint
a nyílt pályázat nyertesének szövegét április 5-én a díjátadón, a
Robert Capa Kortárs Fotográfiai
Központ rendezvénytermében
(volt Tivoli Színház) olvassák fel.
A meghívásos pályázaton részt
vevő írók művei emellett olvashatóak lesznek a Könyvesblog és
a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ weboldalán is. MTI

Óraátállítás
Nyári időszámítás kezdete:
2018. március 25. vasárnap
hajnalban 2:00 órakor 3:00
órára kell előreállítani az órát
Téli időszámítás kezdete:
2018. október 28. vasárnap
hajnalban 3:00 órakor 2:00
órára kell visszaállítani az órát.

A z akció m egjelenés��l 2018. m árcius 31-ig érvényes!

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

2018. 03. 01-tôl 03. 31-ig a nem akciós
termékek vásárlási értékének

15%-át kupon formájában visszaadjuk!*
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KEMÉNYFA BRIKETT
ELADÓ

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.

m
Prémiu
és
gos fűt
á
s
Gazda

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 2.
+36-70/383-6133

„EGERSZEG-BRIKETT”
Telephelyi ár:
65,-Ft /kg
1 raklap (960 kg) telephelyi ár:
60.000,-Ft
1 raklap (960 kg) házhozszállítással: 65.000,-Ft

www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

g
minősé

A HALLÁSROMLÁS SÚLYOS
KÖVETKEZMÉNYEKKEL
JÁR
Magán
y

Tel.: 0036/20/332-8648
www.facebook.com/kemenyfabrikett

Bizony
talansá
g

Raklapos, hálós
tûzifa kedvezõ
áron készletrõl
kapható!
Viszonteladókat is kiszolgálunk!

Építőanyag telephelyünk:
Zalaegerszeg,Teskándi u. 1.
Telefon: 92/511-747 06-30/476-1003

Telephelyünkön a rakodás biztosított!
Akció ideje megjelenéstől február 28-ig ill. a készlet erejéig.

Ha túl sok
répát adnak
a lónak...
Ha túl sok sárgarépával etetik a lovat, szőre narancssárgás lesz. Ez azonban csak napi
1,5 kilogrammnál több répatakarmány adásakor fordul
elő. Ha a mennyiséget csökkentik, visszatér a ló szőrzetének eredeti színe. Ez a jelenség
az embereknél is megfigyelhető: ha valaki rendszeresen túl
sok sárgarépát eszik, bőre sárgás vagy narancsos árnyalatot
vesz föl.

Vészhelyzet
NE KOCKÁZTASSON!
KERÜLJE EL A SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKET!
Vegyen részt ingyenes hallásvizsgálaton
2018. április 6-ig*
VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ SZALON
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 58.

Bejelentkezés: 06-30/448-3397
06-92/707-625
* Az akció 2018. április 6-ig tart, a hirdetés
felmutatásával érvényes.

www.victofon.hu

LeATHer, VALue of nATure
A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém megye
határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.
Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
Amit kínálni tudunk
Alapórab
érek
• Versenyképes juttatások
985 Ft/h
-t
ól!
• Műszakpótlékok
• Béren kívüli juttatások (cafeteria, jelenléti bónusz)
• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén
kifizetésre kerülnek
• 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h)
vagy állandó éjszakás (22-06 h) munkarend
• Ingyenes céges buszjárat
• Sikeres munkatárs ajánlás esetén ajándékutalvány
juttatás
• Saját állományban való alkalmazás
Feltételek
• Min. általános iskolai végzettség

További kérdés esetén keressen bennünk bizalommal munkaidőben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Cím: Seton Hungary Kft., 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com
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Állás

Bejárónőt keresek Zalaegerszegen, megbízható, gyakorlott, nemdohányzó, fiatalos hölgyet (alkalomszerűen) E-mail:takaritoasszony@
gmail.com.
INGATLANIRODA alkalmazottat keres fő vagy másodállásban
(alapbér+jutal
ék).06-30/650-6088.
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000-200000 Ft

nettó

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 315 8492
/nyugatimelo

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000-200000 Ft

nettó

+cafetéria/hó

BETANÍTOTT
dolgozókat keresünk Győr-MosonSopron megyei partnerünkhöz. Magas bér, ingyenes
szép szállás, utazás térítés.
06/30-511-4219.
CNC gépkezelőket keresünk sárvári munkahelyre. Hosszútávú, bejelentett
munkalehetőség kiemelten
magas bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy igényes, díjmentes szállás biztosított. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 639 9920
/nyugatimelo

Zalaegerszegi Társasház vállalkozó házfelügyelőt keres. Érdeklődni: 06-30/622-7505 telefonon
Sopronkövesdre Munkaerőkölcsönzés keretében, azonnali belépéssel biztonságiövösszeszerelő kollégákat keresünk. Versenyképes bérezés,
céges buszjárat, ingyenes szállás lehetőség. Információ és
jelentkezés: 06-70/608-6252
vagy
06-70/773-6273
www.jobmotive.hu

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

GYŐR-MOSON-SOPRON
www.jobmotive.hu
MEGYE

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000 Ft-tól

nettó

próbaidő után akár

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 315 8492
www.jobmotive.hu

/nyugatimelo

Jármű

Szolgáltatás

Készpénzért
autóját,
teherautóját megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777

Konyha-szobabútor, tolóajtós szekrények. Felújítás parkettázás, tükörfényes küszöb
készítés, asztalosmunkák.
Tel.:06-30/905-1522

Oktatás

Bolti eladó, Boltvezető,
Szakács, Cukrász, Pincér,
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70/6374750.
www.minervakft.
hu
(E-000909/2014/
A001-A011)

Extra minőségű
használtruha

Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.30
Szo:9.00-13.00

Vásárolok

Zalaegerszeg,
Európa tér

Apró
bizsu-

Redőnyjavítás! Új redőnyök és egyéb árnyékolástechnikai eszközök szerelése, javítása garanciával!+36-70/553-9384

kat, hagyatékot, ezüs-

Vizes-salétromos falak?
Átütő megoldás acéllemezzel, 21,5 év garanciával!
Telefon:06-30/293-8685,
www.drfal.hu

tésre házhoz megyek.

12 ha-os virtuális kalászos gyomirtó és
gombaölő csomag:
Granstar® SuperStar NEW + Rubric® + Trend® 90

töt, bontóasztalt, gyalupadot, dunnát, fatek-

AT

AC

nőt, saját részre szarvasagancsot.
Ramosné,

LA

MIL

KA

Értesí-

APR
NARGÓ
FO

06-30/979-

8398, 06-74/465-699.

Becsületes,

Vegyes

ható

Olvasott könyvet veszek,
készpénzzel
fizetek, házhoz megyek.
+3670-452-7716

sek,

megbíz-

Hölgyet
kortól

J

LA

GA

Társkeresés

kere-

függetle-

nül, párkapcsolat céljából, hosszabb távra.
Telefon:06-30/736-9621

Granstar® SuperStar Pack
Hatékony és gazdaságos kalászos technológia
egy csomagban.
További információ: www.fmcagro.hu

Telefon: 06-20/943-8622

Az ® jellel jelölt termék az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkaneve.
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Ruhán átlátó
kamerát
dobott piacra
a Sony

Egy zsiráf
magassága...

Egy zsiráf magassága akár a 6 métert is elérheti. Maximális futási sebessége
60 km/h. Az emberre is veszélyes lehet egy feldühödött zsiráf, mivel egyetlen rúgással meg is ölheti.

A Sony 1998-ban 700.000
olyan videokamerát dobott
piacra, amelyek érzékelték az
infravörös fényt. A szemfüles
vásárlók azonban hamar felfedezték, hogy ha nappal használják az éjjel látó objektívet,
átlátnak az emberek ruháin.
Ez elsősorban a sötét vékony
ruhadaraboknál működött,
mint például a fürdőruha. A
cég visszahívta ezeket a kamrákat és módosított az objektíven, azonban többen rájöttek, hogy hogyan lehet ezeket
a módosításokat visszaállítani, így a ruhán átlátó kamerák
százai elérhetőek az interneten. A Sony a módosított készülékekért nem vállal felelősséget. Persze ezeknek az
infravörös kameráknak több
előnye van, mint hátránya: a
tűzoltóknak segít átlátni a füstön, sok éjjel vezetőnek is segít, a hadsereg is használja, no
meg a természetfilmesek.

IMPRESSZUM
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Felnőtt és gyermek ügyelet helye

Február 1-től:
A gyermekorvosi ügyeleti ellátás a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. sz. alatti Rendelőintézet épületének földszintjén, a 36-os számú rendelőben,
felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás pedig a 26-os számú
rendelőben történik.
Megközelítés ügyeleti időben a Dózsa-liget felöli
bejáraton lehetséges.
A változás az ügyeleti idő megszokott
rendjét nem érinti,

az ügyeleti ellátás munkanapokon:
16:00 órától, másnap 08:00 óráig,
hétvégén: szombat 08:00 órától
hétfőn 08:00 óráig vehető igénybe.
Mentőszolgálat mentési hívószám: 104.
Ügyeleti idő: hétköznapokon
16 órától másnap reggel 8 óráig.
Munkaszüneti és ünnepnapokon:
az utolsó munkanap
16 órától az első munkanap 8 óráig.

Fogászati ügyelet
Rendelési idő: munkanapokon 16-22 óráig,
pihenőnapokon (szombat, vasárnap)
és munkaszüneti napokon 7-13 óráig.
Helye: Zalaegerszeg, Ola u. 16/d. Telefon: 315-602.
Fogászati ügyelet a városkörnyék és kistérség számára.
Rendelési idő: hétköznap 17-21 óráig, szombat,
vasárnap és ünnepnap 8-12 óráig.
Helye: Zalaegerszeg, Biró M. u. 17.
Telefon: 92/314-329, 70/318-2581. Tel.: 92/321-000.

Gyógyszertári
ügyeletek
Március 7.
Benu Gyógyszertár
Zalaegerszeg Belváros
SZÉCHENYI TÉR 2.
92/511-610 18:30-08:00
Március 8.
Benu Gyógyszertár
Zalaegerszeg Kertvárosi
KÖZTÁRSASÁG U. 55.
92/510-113 18:00-07:30
Március 9.
Benu Gyógyszertár
Zalaegerszeg Kígyó
BERZSENYI U. 9.
92/510-086 18:00-07:00
Március 10.
Benu Gyógyszertár
Zalaegerszeg Interspar
(Szent Ferenc) OLA U. 1-7.
92/511-519 19:30-08:00
Március 11.
Kristály Gyógyszertár
TÜTTŐSSY U. 6/B.
92/321-807 08:00-07:30
Március 12.
Egerszeg Pharma
Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1.
92/596-633 15:30-07:30
Március 13.
Páter Gyógyszertár
BÍRÓ M. U. 38.
92/511-384 17:30-08:00
Március 14.
Szentlélek Gyógyszertár
SÜTŐ U. 1.
92/596-398 15:30-08:00
Március 15.
Zalai Gondviselés Patika
KOVÁCS K. TÉR 4.
92/323-804 08:00-07:00
Március 16.
Egerszeg Pharma
Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1.
92/596-633 14:00-07:00

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.
Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!
Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?
Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok.
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előﬁzetését adjuk ajándékba.
Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal
kerül jutalmazásra.
Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a ﬁgyelem felkeltése.
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Dr. Nowinszky Tibor
bőrgyógyász szakorvos
KESZTHELYEN hétfő, kedd,
csütörtök, péntek 8-18-ig
és TAPOLCÁN minden
szerdán 15-18-ig rendel.

Keszthely, Bercsényi u. 65.
Bejelentkezés: 06 83/510-724,
+36 30/902-9169
www.euromedica.hu

Hévízi fogászati
rendelőbe
asszisztensnők
jelentkezését
várjuk.
Telefon:
+36-30/340-2070

A világ legkisebb
medúzája a legmérgezőbb
Az Ausztrália keleti parti vizeiben honos körömhegynyi
méretű Irukandzsi halásos csípése ellen nincs ellenszer,
ami már 5 perc elteltével hányingert, hányást és egész
testre kiterjedő éktelen fájdalmat okoz. Csípésétől áldozata két hétig is kínok között vergődhet, mire végez vele
a méreg. Az áttetsző gyufafej nagyságú haranggal rendelkező kockamedúzát nehéz kiszúrni a vízben, ráadásul
tapogatói 1 méter hosszúak is lehetnek.

Dr. Pál Marianna Maja
felnőtt- és gyermek
bőrgyógyászat

- anyajegyek ellenőrzése
dermatoszkóppal
- elektrocauterizáció
(fibrómák, szemölcsök)
- cryoterápia
(szemölcsök, haemangioma)
- arcsimítás
(botox, hyaluronsavas feltöltés)
RENDEL:
Hévíz, Petőfi S. u. 7. alatt
(P&B Lézer-sebészet rendelőjében)

Rendelési idő:
szerda 15-18 óráig
Telefon:
+36 30 339 5976

Dr. Bertus Mihály

plasztikai sebész, sebész,
traumatológus főorvos

8380 Hévíz, Petõfi u. 7.
Tel./Fax: 83/340-864,
+36 30/9274-256

• INTIMPLASZTIKA • Mellkorrekció,
hasplasztika, zsírleszívás, botox kezelés
• Fül-, orr-, szemhéj-, arcplasztika
• Anyajegyek, bõrdaganatok, hegek kimetszése
• Szemölcs, benõtt köröm lézeres eltávolítása
• Ráncfeltöltés

RENDELÉSEK: Hévíz, Petõfi u. 7.
hétfõ 10-15, kedd: 10-12, szerda: 10-12, péntek: 10-17-ig
Zalaegerszeg, Tompa u. 5., szerda: 17-19-ig
Nagykanizsa, Csengery u. 13., Csütörtök: 15-17 óráig
bmlaser@t-online.hu • www.plasztikabertus.hu

Nap mint nap a mosolyokért!

Nincs nap fog nélkül...
Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!

• Ajánlatunk alsó állcsontra
teljes fogtalanság és
fogínysorvadás esetén is!
• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.
• Saját protézissel rögtön, új protézissel
akár 48 óra alatt kész.
EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS,

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Dr. med. dent. Szőke Ádám

Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de
Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le
a bevándorlás útjában
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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A BORKERESKEDÉS

Tisztelt Partnereink
ELKÖLTÖZTÜNK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 201�. 02. 05-t�l
Szerkeszt�ségünk és Ügyfélszolgálatunk
ÚJ HELYEN, a Kossuth utca 45-49. szám alatt,
a Zalai Hírlap Ügyfélszolgálata mellett található
(oldalsó bejárattal).

Várjuk Önöket szeretettel!

Viccsarok
Kristálygömb
Jósnő ül a kristálygömb
előtt és mondja a kuncsaftnak:
- Látom, hogy két gyereke van.
- Azt maga csak hiszi. Ös�szetörheti a kristálygömbjét, ezek szerint nem ér semmit, mert nekem három
gyerekem van!
- Azt maga csak hiszi...

Nászútról
Az újdonsült férj a nászútról az alábbi táviratot küldi
édesanyjának:
„Nagyon jól érezzük magunkat. A Mariska egy tündér! Boldog vagyok!”
Az anya elolvassa a táviratot, majd vállat von, s megvetően kijelenti.
- Szép kis dolog! Máris megtanította hazudni a férjét...

Új címünk:

ERAMI
Fehérnemu
Zalaegerszeg,
Kazinczy tér 5.

Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3. az Autóklubnál • Tel.: 06-30/946-0957

AJTÓ ABLAK
REDŐNY RELUXA
JÓ MIN�SÉG

JÓ ÁRON
www.bakibau.hu

06-30/335-7566
Zalaegerszeg,
Ady út 4.
nyitva tartás:

H-P 6.30-tól 19.30-ig
Szo: 07.00-tõl 13.00-ig

Akciós termékeink:

Palini Fokhagymás felvágott. . . . . . . . . . . . . . . . 799 Ft/kg
Nyári Turista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 Ft/kg
Füstölt Főtt Tarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1499 Ft/kg
Kolozsvári Szalonna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1399 Ft/kg
Palini Soproni felvágott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Ft/kg

N�NAPI AKCIÓ!

Min�en n�i termék 20 � enge�ménnyel 2018. március 7-8-9-én.

9900 Körmend,
Rákóczi út 154.

Üzletünkben mindig friss sertéshús kapható!
Az akció 2018. 03. 08-tól 2018. 03. 14-ig tart.

Időpont: 2018.03.09.Péntek 8-16 h
2018.03.10. Szombat 8-12 h

Tavaszi Áradás az ADA-nál!
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A világ legnagyobb
szépsége
- Asszonyom, mondták már
magának, hogy Ön a világ
legszebb nője?
- Még nem.
- Gondoltam...

Elköltöztünk
a Centrum Áruházból!

2017-es friss folyóboraink:

Irsai Olivér száraz 2017
Olaszrizling száraz 2017
Zöldveltelini száraz 2017
Kékfrankos Rozé száraz 2017
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Óra
- Hány óra van magánál
Jean?
- Hat, uram!
- Jean, akkor adjon el ötöt,
nekünk egy óra is elég.

Az emberek 95%-a ír olyat...
Az emberek 95%-a ír szöveges üzenetek formájában
olyat, amit képtelenek lennének személyesen kimondani.

•
•
•
•

ÜLŐGARNITÚRÁK, SZÓFÁK, RELAX FOTELEK, ÜLŐKÉK vására az ADA-nál!

Maradék szövetek már 199 Ft/m és 900 Ft/m ártól!
Maradék bőrök: 1200 Ft/m2 áron. Darált szivacs 1400 Ft/zsák. Amíg a készlet tart!

