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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Húsvétra süteményét 
március 26-ig tudja megrendelni!

VIZES
FALAK

Utólagos
szigetelése

lemezpréseléses
technológiával!

www.vizeshazfalak.hu

06-30/458-7717
06-20/246-2502
06-74/467 355

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.

Ingyenes
felmérés!

Utólagos
szigetelése

lemezpréseléses
technológiával!

VIZES
FALAK

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.
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Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 (Autóbuszállomás)
www.volantourist.hu  

www.facebook.com/volantourist

VOLÁNTOURIST 
UTAZÁSI IRODA 
AJÁNLATAI

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK
 és m�emlékvárosok 

Máj. 17-21.(Pünkösd) 86.900,-Ft/f�
Barangolás LENGYEL FÖLDÖN 

Jún. 26-Júl. 1. 114.900,-Ft/f� 
DOLOMITOK és DÉL-TIROL 

gyöngyszemei Júl. 4-7. 67.900,-Ft/f� 
Sorrentói � szerenád - DÉL-ITÁLIA 
gazdagon Júl. 8-14. 109.900,-Ft/f�

Üdülés Dél-Dalmáciában 
DUBROVNIK-MONTENEGRÓ 

Júl. 9-15. 134.900,-Ft/f�
HANZA városok - 

BALTI TENGER-FRANKFÖLD 
Júl. 20-28. 179.500,-Ft/f�

BULGÁRIA gazdagon 
- Üdülés a Naposparton (félpanzió) 

154.900,-Ft/f�
SZICÍLIA a sokarcú sziget 

pihenéssel kombinálva 
Aug. 2-11. 199.900,-Ft/f�

KECSKÉS 
AUTÓSZERVIZ
TÍPUSFÜGGETLEN  AUTÓSZERVIZ   

- PONYVÁS 
- SIMA PLATÓS 
   (MÁR NAPI 3.800,-FT-TÓL 
   BÉRELHET�K��
- BILLENCS UTÁNFUTÓK 
- NAGY TEHERBÍRÁSÚ 
  ÉS AUTÓSZÁLLÍTÓ TRÉLEREK 

AUTÓMOSÁS

GUMISZERELÉS

KIPUFOGÓ ÉS VONÓHOROGSZERELÉS

ÜREGES ALVÁZVÉDELEM

ÚJ SZOLGÁLTATÁS: 

TÉLI SÓMOSÁST VÁLLALUNK! 

Zeg., Orsolya tér 10.  
06-92/511-562, Mobil: 06-20/368-5006

BÉRELHET� ÉS MEGVÁSÁROLHATÓ 
UTÁNFUTÓK A KECSKÉS M�HELYBEN� 

Bankkártyás fizetési 
lehetőség, kártyás 
étkezési UtalVányt 

elfOgaDUnk!

Rendkívüli akció!

Parasztmájas 1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1049 Ft/kg
Sajtos virsli 1199 Ft/kg
Parasztkolbász 1599 Ft/kg
Körmendi extra Sonka 1799 Ft/kg
Csirke farhát 209 Ft/kg
Csirke szárny 529 Ft/kg
Csirke egészben 619 Ft/kg
Csirke comb 619 Ft/kg

HúSvéti ajánLatunK 03.05-04.02.
Füstölt csülök 1149 Ft/kg
Füstölt sódér 1399 Ft/kg
Füstölt angolszalonna 1499 Ft/kg
Főtt angolszalonna vcs. 1499 Ft/kg
Füst.tarja -Főtt tarja vcs. 
 1599 Ft/kg
Füst.kolozsvári 1599 Ft/kg
Főtt császárszalonna vcs. 1599 Ft/kg
Füst.comb -Főtt comb vcs. 
 1699 Ft/kg
Füst.hagyományos parasztsonka 
 1699 Ft/kg
Füst.hagyományos parasztlapocka 
  1659 Ft/kg

TOP Áras Termékek
Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó 99 Ft/kg
Sertés máj 319 Ft/kg
tarja csont nélkül 1279 Ft/kg
Hosszú Karaj csontos 1099 Ft/kg
Zsír 1 kg 699 Ft/kg
véres-májas hurka lédig 899 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs. 999 Ft/kg
tepertőkrém 250 g/dob 1716 Ft/kg  

 429 Ft/db

Érvényes: 2018. március 19-től április 1-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, 
az ÁFA-t tartalmazzák!

EXtRa SERtéSHúS aKCiÓnK! 
KiváLÓ MinŐSéGŰ SERtéSBŐL!

CenTrum ÁruhÁz zalaegerszeg, kovács károly tér 5. 
Tel: 30/565-0599 nyitva: h-P: 6:30-17:30, szo: 7:00-12:00

VÁsÁrCsarnOk zalaegerszeg, Piac tér 
Tel: 30/432-5874 nyitva: k-szo: 6:00-12:30, szo: 6:00-11:20
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MESTER
Ezer-

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

KEMÉNYFA BRIKETT
ELADÓ

Prémium minőség 

Gazdaságos fűtés

„EGERSZEG-BRIKETT”

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

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

Egyedi bútor, konyhabútor 
készítés rövid határidővel

 06-30/480-3237 
www.gorzabutor.hu 

Új ügyfélszolgálati 
irodát nyitottunk a

Zalaegerszeg, 
Kossuth Lajus utca 61-63.

szám alatt!

Önéletrajzát küldje a 
peter.abraham@allianztanacsado.hu

email címre!

Ügyfélszolgálati
 munkatársat keresek
• biztosításközvetítôi

 gyakorlat elôny
•  fix munkaidô 

• alap + jutalék

Új rovat
a Szuperinfóban!

2018. március 21�t�l 
ÁLLÁSBÖRZE címen 

indítjuk új rovatunkat, 
ahol keretes hirdetés formájában 

várjuk ügyfeleink állást kínáló hirdetéseit!
További információ hirdetési tanácsadóinknál: 

Sólyom Zoltánné Gyöngyi 06 20 354 5686 
�mbrózy Em�ke 06 20 256 1861

állásbörze

GyóGyszertári 
üGyeletek

Idén már csaknem 5 millió 
embernek készít a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV), 
külön kérés nélkül szemé-
lyijövedelemadó-bevallási 
tervezetet. 

Az „Ügyfélkapusok” már egy 
hete hozzáférnek a terveze-
tekhez, akinek nincs ügyfél-
kapuja, még csaknem egy 
hétig, március 19-éig kér-
heti a tervezet postázását. 
Eddig csaknem félmillióan 
éltek ezzel a lehetőséggel, a 
legtöbben sms-eztek. 
Az szja-bevallási tervezet a 
tavaly megszerzett jövedel-
mekről szóló kimutatás, me-
lyet a munkáltatók, kifizetők 
által megadott adatokból ál-
lít össze a NAV. A hivatal ki-
számítja a jövedelmet terhe-
lő adót, számításba veszi az 
év közben levont adóelőle-
get és a figyelembe vett 
kedvezményeket. Az adó-
bevallási tervezetben sze-
repel mindezek egyenlege, 
ami lehet nulla, még fize-
tendő adó vagy az ügyfél-
nek visszajáró összeg.
Akinek van ügyfélkapuja, 
a NAV által elkészített adó-
bevallási tervezetet már 
most megnézheti, és szük-
ség esetén módosíthatja 

vagy kiegészítheti a www.
nav.gov.hu-ról és a www.
magyarorszag.hu-ról elér-
hető weboldalon. 
Ha valaki a tervezet elérhe-
tősége előtt elkészítette és 
benyújtotta az szja-beval-
lását a 17SZJA nyomtatvá-
nyon, akkor a NAV által ké-
szített bevallási tervezetet 
figyelmen kívül hagyhatja.
 Az ügyfélkapuval nem ren-
delkező ügyfelek március 
19-éig, többek között levél-
ben, SMS-ben vagy a NAV 
honlapján kitölthető űrla-
pon kérhetik, hogy a hiva-
tal az adóbevallási terveze-
tet nyomtatott formában 
küldje el. Eddig csaknem 
félmillióan kérték a terve-
zet postázást, mintegy 50 
ezerrel többen, mint tavaly 
ilyenkor. 
 Március 19-e után a terve-
zet már csak személyesen 
kérhető a NAV ügyfélszol-
gálatain, vagy ügyfélka-
punyitás után bármikor 
hozzáférhető elektroniku-
san is.
 További információ a www.
nav.gov.hu/szja/szja oldalon 
olvasható vagy általános tá-
jékoztatás kérhető a NAV In-
fóvonalán, a 1819-es tele-
fonszámon.

Március 19. a határidő

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.

Felnőtt és GyerMek üGyelet helye

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

Március 17. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi
KÖZTÁRSASÁG U. 55. 92/510-113 14:00-08:00

Március 18. Hegyalja Gyógyszertár
HEGYALJA U. 43. 92/510-642 08:00-07:30

Március 19. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros
SZÉCHENYI TÉR 2. 92/511-610 18:30-08:00

Március 20. Göcsej Gyógyszertár
GÖCSEJI U. 49. 92/596-913 18:30-08:00

Március 21. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 15:30-07:30

Március 22. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán
LANDORHEGYI U. 4. 92/312-391 18:00-07:30

Március 23. Kristály Gyógyszertár
TÜTTŐSSY U. 6/B. 92/321-807 18:00-07:00

Március 24. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó
BERZSENYI U. 9. 92/510-086 14:00-08:00
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állás

Apró
K i a d ó  i n g a t l a n

Zalaegerszeg belvárosában 47 
m2-es lakás bútorozatlanul albér-
letbe kiadó! Tel:06-70/629-3723

C s a l á d i  H á Z

gyenesdiáson, központi helyen, 
fafödémes, nádtetős paraszt-
ház piaci ár alatt, 9,9 M Ft-
ért eladó kis telekkel. Tel.: 
+36-30/298-4499

t e l e K

Vonyarcvashegyen 700 m2-es, 
strandközeli építési telek eladó 8 
M Ft-ért. Tel.: +36-30/9292-622

Ü d Ü l ő ,  H é t V é g i  H á Z

Zalaegerszeg, Gógánhegyen lak-
ható hétvégi ház eladó. Telefon: 
06-30/401-8434

J á r m ű

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

Összkerekes, 19 Le Isaki kistrak-
tor 3 pontos, elől-hátul hidrauli-
ka. Fűthető fülkével, 300 literes 
permetezővel, feljavítás előtti, de 
kipróbálható állapotban eladó. 
Tel:06/30/659-9667

O K t a t á s

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-
lyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

s Z O l g á l t a t á s

Konyha-szobabútor, tolóaj-
tós szekrények. Felújítás par-
kettázás, tükörfényes küszöb 
készítés, asztalosmunkák. 
Tel.:06-30/905-1522

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
BetanÍtOtt dolgozókat 
keresünk Győr-Moson-
Sopron megyei partnerünk-
höz. Magas bér, ingyenes 
szép szállás, utazás térítés. 
06/30-511-4219.

CnC gépkezelőket kere-
sünk sárvári munkahely-
re. Hosszútávú, bejelentett 
munkalehetőség kiemelten 
magas bérezéssel. Utazá-
si költségtérítés vagy igé-
nyes, díjmentes szállás biz-
tosított. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com

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

Extra minőségű
használtruha
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esztergályos, CNC eszter-

gályos és hegesztő mun-

katársat felveszünk azon-

nali belépéssel. Jelentkez-

ni: salamon.gabor@hofeka.

hu címen, vagy +36-20/402-

2726 telefonszámon

KFt. keres azonnali kezdéssel 

CO-hegesztőket és szerkezet-

lakatosokat Nagykanizsára. 

Nettó:1500-1600.-Ft. órabér-

rel. Utazás, napi előleg megol-

dott. T:06/30-681-9655.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Vizes-salétromos falak? 
Átütő megoldás acéllemez-
zel, 21,5 év garanciával! Tele-
fon:06-30/293-8685, www.
drfal.hu

V e g y e s

3,5 tonnás furgonnal áruszál-
lítást, teherfuvarozást vállalok 
Zala megyében (belföldön is). 
Telefon:06-30/443-2852

Vásárolok régi bútorokat, disz-
nóvágási felszereléseket, dun-
nákat, párnákat, szarvasagan-
csot /engedéllyel rendelkezőtől, 
hagyatékból/ 06-70/322-2437

Vásárolok bizsukat, hagya-
tékot, ezüstöt, bontóasztalt, 
gyalupadot, dunnát, fateknőt, 
saját részre szarvasagancsot. 
Értesítésre házhoz megyek. 
Ramosné, 06-30/979-8398, 
06-74/465-699.

á l l a t

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 
650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

Könyvelőt - másodállásban 
egyéni vállalkozásomhoz -  
alkalmaznék adóbevalláskor. 
Ingatlanforgalmazás isme-
rete előny. zalaiingatlanok@
gmail.com

Zalaegerszegi Társasház vál-
lalkozó házfelügyelőt keres. 
Érdeklődni: 06-30/622-7505 
telefonon.

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 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
•  Versenyképes juttatások
•  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 munkaidő-
ben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhe-
tőségek 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

LeATHer, VALue of nATure

Alapórabérek 985 Ft/h-tól!

 interjúra felutazás támogatása
 nt 150-200 ezer Ft kereseti 

lehetőség
 cafeteria, bónusz + prémium

 fizetési előleg (max. 40 000 Ft/hó)
 utazási támogatás
 ajánlási prémium

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

SZERELŐKET
FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT

ANYAGGAZDÁLKODÓKAT
FELÜLETKEZELŐ OPERÁTOROKAT

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-62298/2013, NAIH-62300/2013 NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013

 +36 20 350 5734

AKCIÓ!
�árcius 1-t�l �1-ig 

ügyfélszolgálatunkon leadott,
 készpénzben kifizetett 
apróhirdetések árából 

15% engedményt adunk!
Szuperinfó ügyfélszolgálat Zalaegerszeg, Kossuth utca 45-49.

apróhirdetés
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Csokis-bAnános MuFFin

Elkészítés:
Egy üvegtálban a banánokat villával összetörjük, hozzáadjuk a tojássárgákat, a cukrot és a kókuszchi-

pet. Beleszórjuk a liszteket, a sütőport, a citromlét, mogyorókrémet, kakaóport, olvasztott vajat, a tejet 

és jól összekeverjük. 15 percig állni hagyjuk, és végül beleforgatjuk a kemény habbá vert tojásfehérjét.

A masszát, merőkanál segítségével, szilikonos muffin formákba, vagy muffinpapírral kibélelt formák-

ba töltjük.

Előmelegített sütőben, 190 fokon, 20 perc alatt felemelkednek, és jól átsülnek. Banánchipsszel díszítjük.

Jó étvágyat!

Hozzávalók:

- 10 dkg barna rizsliszt

- 10 dkg mandulaliszt

- 15 dkg mogyorókrém (lm gm)

- 1 dkg kakaópor

- 2 db banán

- 5 dkg nádcukor

- 1,5 dl laktózmentes tej

- 2 db tojás

- 8 dkg margarin (lm)

- 2 tk sütőpor (gm)

- csipet só

- citromlé

- 1 marék kókuszchips

- szárított banánchips

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 
www.titzala.hu * E-mail: titzala@t-online.hu 

Tel./fax: 92/510-159 Mobil: 30/588-1069, 30/477-6070
Nyilvántartási szám: 20-0212-05  *  Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület

Élethosszig tartó tanulás!
Szerezzen képesítést,

gyarapítsa tudását tanfolyamainkon!

Befektetés
a jövőbe!

A TIT Öveges József Ismeretterjesztő
és Szakképző Egyesület

az alábbi OKJ-s képzéseket
indítja 2013-as árakon:

• Targoncavezető
•  Emelőgépkezelő
    (kivéve targonca)

• Földmunka-,
    rakodó- és
    szállítógép kezelő

• Targoncavezető
•  Emelőgépkezelő
    (kivéve targonca)

• Földmunka-,
    rakodó- és
    szállítógép kezelő

Jelentkezés és regisztráció:

INDULÓ KÉPZÉSEK

TARGONCAVEZETŐ,

EMELŐGÉP-KEZELŐ

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ

TIT Egyesület, 
Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./Fax: 92/510-159, 
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala@t-online.hu, 
Honlap: www.titzala.hu 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

E-00803/2014/A002

HATÓSÁGI VIZSGA
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A001

E-00803/2014/A003
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Hévízgyógyfürdő 
és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 
+36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu 
www.spaheviz.hu

•	 4 órás Tófürdő belépő = Egész napos Tófürdő belépő
•	 	ásványvíz kóstolási lehetőség és szakmai tájékoztató 
  a Tófürdő központi épületében fürdővendégeink részére
•		idegenvezetés, találkozó: Tófürdő főbejárat 
 információs pult, időpontok: 10:00, 11:00, 13:00

 Élje át a 
gyógyító víz 

csodáját, 
ne hagyja ki
 különleges 

ajánlatunkat!

Töltse a Víz Világnapját 
a Hévízi Tófürdőn!

 Nyitvatartás:
Nyitás: 9.00

Pénztárzárás: 16.30
Fürdési idő vége: 17.00

Fürdőzárás: 17.30

2018.03.22.

Zalaegerszeg, Balatoni u. 1. McDonald's-al szemben
Keszthely, Kossuth L. u. 77. Főpostával szemben 

Szabad parkolás az udvarban!

fehérnemű, 
harisnya, zokni 
szaküzletek

2018. március 12-24-ig
Minden KO-GO női és 
férfi hálóruha és köntös

30%
engedménnyel 
vásárolható 
üzleteinkben.

A kedvezmények nem összevonhatók.

100% minőségi 
magyar termék!

Tisztelettel értesítem Zalaegerszeg városa és vonzáskörzete
nagyközönségét, hogy keszthelyi üzletünk után

megnyitottuk zalaegerszegi halboltunkat a
Deák tér 4. szám alatt,

a Piaccsarnokkal szemben!
Egész évben friss halakkal, tengeri különlegességekkel várjuk Önöket.

Megtisztelô támogatásukat kérve, Balogh Sándor
A keszthelyi halas.

Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig 7.00-14.00, hétfô szünnap.
Tel.: 06-30/216-1008 • A facebook elérhetôség: Balatoni Halak Boltja

MEGNYÍLT A HALBOLT EGERSZEGEN!

Néhány szó rólunk.
1991-ben nyitottuk halbol-
tunkat Keszthelyen, családi
vállalkozásban. Az üzlet –
tekintettel az állandó minô-
ségi friss hal választékunk-
ra – gyorsan népszerû lett
a vásárlók körében.
Két év múlva a jelentkezô
igényeket kielégítendô, el-
kezdtünk tengeri halakat
és különlegességeket for-
galmazni, majd importálni,
feldolgozni, csomagolni.
Rövidesen saját csomagolt
termékeinket kezdtük el for-
galmazni néhány hipermar-
ket lánc felé 7 tenger és Bella
Mare márkanév alatt. A ter-
mékek rendkívül sikeresek
lettek, ebben a szektorban
piacvezetôek vagyunk Ma-
gyarországon Apránként
fejlesztettük keszthelyi fel-

dolgozó és tároló kapacitá-
sunkat, mára a megye egyik
legnagyobb kapacitású
hûtôházával rendelkezünk.
Mindig az volt számunk-
ra a legfontosabb, hogy a
lehetô legjobb minôségû
áruval lássuk el vásárlóin-
kat, legyen az kisnyugdíjas,
balatoni étterem, hipermar-
ket-lánc vagy éppen export
partner. Több alaklommal
vezettünk be Magyarorszá-
gon újdonságnak számító
halakat, különlegességeket.
Beszerzéseinket a legjobb
halászati vállalatoktól, fel-
dolgozó üzemekbôl, ter-
melôktôl eszközöljük Ma-
gyarországról, és a tengeri
halat illetôen mintegy 30
országból.
Én a Balatonon nôttem fel,
már néhány évesen kapcso-

latba kerültem a vízzel és
halakkal.
Szenvedélyesen horgászom
– állítólag nem is rosszul.
A halakról igyekeztemmeg-
tanulni mindent, amit lehet,
ehhez minden alkalmat
megragadtam úgy külföldi
üzleti útjaim során, mint az
öreg halászoktól a parton.
Mára elmondhatom, hogy
értek egy keveset hozzá, és
kedves Vásárlóinknak a leg-
messzebbmenôkig segítek,
ha ezt igénylik.
Mindig úgy gondoltuk,
hogy csak azt a halat sza-
bad eladni, amit magunk is
szívesen megennénk. Ezen
nem fogunk változtatni a
jövôben sem.
Szeretettel várjuk Önöket
Zalaegerszegi üzletünkben.

Megrendelés száma: 0000536735

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton küldjük meg Önnek a fenti megrendeléséhez kapcsolódóan a vev  által kért korrektúráról szóló bizonylatot. Kérjük hagyja jóvá vagy jelezze az 
esetleges módosítási igényeit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy korrektúrákat a hirdetési anyagokon a megjelenési nap el tti nap reggel 9 óráig áll 
módunkban végrehajtani. Amennyiben nem érkezne Önt l visszajelzés, a csatolt hirdetési anyagot nyomtatásra késznek tekintjük. 

Következ  megjelenés: 2017.12.01.

Megrendelés 1, 200x137 mm (Méretarány 100%)

Keszthely, Arany J. u. 24. • Tel.: 83/315-087
Nyitva tartás: hétfő - péntek  8 - 17,  szombat 8 - 13

Zalaegerszeg, Deák tér 4. • Tel.: 06-30/216-1008
Nyitva tartás: kedd - péntek 7 - 14 szombat 7 - 12

alatt található üzleteinkben.

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:
Március 15-én zárva tartunk,

Március 16 - 17 -én rendes nyitvatartás.
Március 30-án, Nagypénteken rendes nyitvatartás,

Március 31 -én zárva tartunk.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

Minden kedves vásárlónkat szeretettel várjuk

8360 Keszthely, Tapolcai út (az Alpha Park mellett)
Tel.: 83/511-040 info@gadacsi.hu • www.gadacsi.hu

KIA SPORTAGE
WINTER EDITION

6 299 000 Ft-tól

> NAVIGÁCIÓ

> ÜLÉSFŰTÉS

> KORMÁNYFŰTÉS

> KÉTZÓNÁS KLÍMA

FEDEZZE FEL

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 6,3-6,7 l/100 km, CO2-kibocsátás (vegyes): 119 - 177 g/km
Minden üzemanyag-fogyasztási adat az Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK rendeletével összhangban 
elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok 
nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását illetően.
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MoziMűsor
Cinema City
03.15-03.21

Tomb Raider (MB) 12
15:00
20:00 (csak hétfő)

Tomb Raider (MB) 12 
DIGITÁLIS 3D
12:30 (csütörtök-szombat)
17:30
20:00 (kivéve hétfő, szerda)
22:30 (csak csütörtök, szombat)

Tomb Raider (F/SUB) 12
12:30 (csak vasárnap/only Sunday)
20:00 (csak szerda/only Wednesday)
22:30 (csak péntek/only Friday)

Nyúl Péter (MB) 6
10:30  12:30 (kivéve hétfő-szerda)
14:30 16:30  18:30

15:17 To Paris/ A párizsi vonat 
(F/SUB) 16
20:30
22:30 (csütörtök-szombat/Thursday-
Saturday)

Bosszúvágy (MB) 18
20:10 (kivéve hétfő, szerda)
22:30 (csütörtök-szombat)

Death wish / Bosszúvágy (F/SUB)  
18
20:10 (csak hétfő/only Monday)
20:30 (csak szerda/only Wednesday)

Hivatlanok 2. – Éjjeli préda (MB) 18
22:20 (csütörtök-szombat)

Vándorszínészek (MB) 12
11:15 (kivéve hétfő-szerda)

The shape of water / A víz érintése 
(F/SUB)  16
18:00 (csak szerda/only Wednesday)

Vörös veréb (MB) 18
14:10  19:40

Éjszakai játék  (MB) 16
15:45

Fekete párduc  (MB) 12 
DIGITÁLIS 3D
11:30 (csütörtök-szombat)
17:00 (kivéve kedd)

Fekete párduc  (MB) 12
11:30 (csak vasárnap)
17:00 (csak kedd)

Valami Amerika 3. (MB) 16  
 
13:30 
18:00 (csak szerda)

Ferdinánd (MB) 6
10:10 (kivéve hétfő-szerda)

Art Mozi
Március 15 – 21.

16.15  Sztálin halála (16)   
francia-angol vígjáték  (106 perc)
rendező:  Armando Iannucci
szereplők: Jason Isaacs, Olga Kurylenko, 
Steve Buscemi

18.15  Dunkirk (16)    
magyarul beszélő, amerikai-angol-francia
történelmi dráma  (106 perc) 
rendező: Christopher Nolan
szereplők: Tom Hardy, Kenneth Branagh, 
James D’Arcy

20.15  Tomb Raider (12)   
 magyarul beszélő, amerikai akciófilm  
(118 perc) 
rendező: Roar Uthaug
szereplők: Alicia Vikander, Walton Goggins, 
Dominic West

MÁRCIUS 15.-18. 14.00-16.00
Magyar Filmnapok
Válogatás az elmúlt időszak legsikeresebb ma-
gyar filmjeiből: Kincsem, A Pál utcai fiúk, Buda-
pest Noir, Aurora Borealis – Északi fény

Keresztury Dezső VMK:
Pihe Ovi csütörtökönként 9.00 – 12.00
Közösséghez szoktató, ovi-ízelítő foglalkozás 
kisgyermekek számára, 2 éves kortól.

MÁRCIUS 24. szombat 9.00-18.00
MÁRCIUS 25. vasárnap 9.00-16.00

Nemzetközi Díszmadár Kiállítás 
Szombaton Húsvétváró Családi Délutánnal 
kiegészülve 
A húsvétvárás a Keresztury VMK-ban szomba-
ton 15.00 órától veszi kezdetét sok játékos fog-
lalkozással. Lesz tojásírás és berzselés, húsvéti 
figurák, díszek készítése és nyuszi simogató.

ÁPRILIS 3. kedd 18.00-19.30
Világjáró
Áprilisi úti cél: Írország
Előadó: Schneidler Viktor

ÁPRILIS 5. csütörtök 18.30 
Tari Annamária pszichoterapeuta Szeress en-
gem jobban! című előadása

ÁPRILIS 7. szombat 20.00-23.30
Leander Kills „Élet a halál előtt” lemezbemuta-
tó turné 
Kapunyitás: 19.00
Vendég: Nomad

ÁPRILIS 11. szerda 18.00
A Magyar Költészet Napja alkalmából a 
Magyarucca és a Keresztury Dezső VMK közös 
rendezvénye

ÁPRILIS 25. szerda 9.30 és 10.45
Mesevarázs
Nefelejcs Bábszínház: Sündisznócska lovagol
Mulatságos mese a hatalmas mackó bácsiról, 
és a kicsi, de annál furfangosabb süniről.

Art Mozi
MÁRCIUS 22. csütörtök 19.00
Dumaszínház
Aranyosi Péter országszerte nagy sikerrel futó 
„Négybetűs szavak” című önálló estjén 
felbuzdulva, új önálló esttel jelentkezett. 
Az új est – ahogy a címe is sugallja – inkább a 
„Provinciákról” érkezett „Borsodiember” 
története, ahol inkább a barátok és cimborák 
sztorijai fognak dominálni.

MÁRCIUS 24-25. szombat-vasárnap 
14.00-19.00
Húsvéti Kézműves Vásár
A helyi kézművesek és termelők minőségi, 
kézzel készített termékeinek húsvéti vására.

ProGrAMAJánló
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lAssAn kitAvAszodunk

AKCIÓ IDEJE: 2018. 04. 08-IG,
ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG.

Megérkeztek tavaszi modelljeink!

Zalaegerszeg, Kossuth u. 19-23 �Kossuth-�et��i saro�� 

Tel.: 06-92/320-385

Valódi 
��r��l 

35-50-es 
méretig

IMPRESSZUM
Lapigazgató: 

Sreit Csaba
Főszerkesztő:
 Heffler György

Szerkesztőség címe: 
8900 Zalaegerszeg, 
Kossuth u. 45-49.

Tel.: 06/20-256-1861,
06/20-354-5686

e-mail: 
zegszuperinfo@maraton.hu

Kiadja: 
Maraton 

Lapcsoport-Multivízió 
Kiadói Kft.

Felelős kiadó:
Heffler György 

és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók 

Nyomdai munkák: 
ADC Hungary Kft.

9163 Fehértó, 
Dózsa György tér 7.

A lap ingyenes.
Megjelenik 30.000 példányban 

Zalaegerszeg 
közigazgatási területén.

Terjeszti a DMH Magyarország Kft.

A Szerkesztőség fenntartja magának a 
jogot az olvasói levelek tartalmának 

szerkesztésére és közlésére.

A nyúl bemegy a boltba, és kér a 
medvétől két répát.
- Nincsen! - válaszolja a medve.
A nyuszika szomorúan elkullog. 
2 óra múlva bemegy a boltba: - 
Két répát kérek!
- Nincs, de ha még egyszer be-
jössz, és kérsz 2 répát, kilapíta-
lak egy kalapáccsal, és a kutyák-
nak adlak vacsorára!!!
A nyuszika elkullog, és 2 óra múl-
va újra bemegy a boltba:
- Van kalapács?
- Nincs.
- És kutyák?
- Azok sincsenek!
- Akkor kérek két répát!

viCCsArok

Ahol máshogy ünneplik 
a nőnapot

Több államban hivatalos ünnep a nőnap, sőt egyes országok-
ban március 8. munkaszüneti nap a nőknek: például Kínában, 
Nepálban, Macedóniában, Madagaszkáron. Bulgáriában és Ro-
mániában általában ezen a napon tartják az anyák napját is. Por-
tugáliában és Olaszországban ekkor férfimentes összejövetele-
ket és vacsorákat rendeznek a nők. A tajvani kormány azonban 
kissé gorombán fejezi ki e napon a hölgyekre való odafigyelést, 
ugyanis ekkor hozzák nyilvánosságra az éves egészségügyi fel-
mérés adatait a hazai nők derékbőségéről.

2018 tAvAszi divAt
 – hódítAnAk A színek

ViRáGoS Rét
A virágminta már korábban hódító 
útjára indult, viszont eddig egészen 
visszafogottan jelen meg a ruhákon. 
Most az egész outfited virágba bo-
rulhat!

A fARMER Sötét áRnyALAtA
Nincs olyan év, hogy az örök kedvenc 
valamilyen formában ne születne új-
já a tervezők fejében. Idén akkor le-
szel igazán trendi, ha a sötétebb far-
mercuccokra szavazol és most az sem 
szentségtörés, ha tetőtől talpig egy-
színű farmerszettbe bújsz.

KóCoS RojtoK
Ha eddig csak a nyári fesztiválsze-
zonhoz tudtad elképzelni a bohókás 
rojtokat, akkor itt az ideje, hogy újra-
gondold a dolgot! 2018-ban nem csak 
a táskákon, de gyakorlatilag bárhol 
megjelenhetnek ezek a vidám részle-
tek! Bevállalós vagy? Szerezz be egy 
rojtruhát, amivel tuti, hogy minden 

tekintetet magadra vonzol majd a kö-
vetkező buliban!

LEVEnDuLA, 
MinDEn MEnnyiSéGbEn
2018 színe egyértelműen a levendu-
la lesz, szóval az első tavaszi ruha-
darabodat ebben a színben válaszd! 
Ha egyébként is világos a bőröd, egy 
élénk színű rúzzsal tudod ellensú-
lyozni a levendula enyhén sápasztó 
hatását. Ütős kombó!

SZűZiES 
AnGyALKA
Jövőre az egyszerre dögös és ár-
tatlan csipke fehérben fog a legna-
gyobbat szólni, ezért nem is kérdés, 
hogy te is bevesd-e ezt a pasivadító 
trendet. Ha okosan kombinálod – 
mondjuk egy szigorú ceruzaszok-
nyával -, akár az irodában is megáll-
ja majd a helyét.

EGyEnESEn AZ EDZőtEREMbőL
Még soha nem volt ennyire me-
nő edzőcuccokat viselni a kondite-
rem falain kívül. Ráadásul a legújabb 
trendnek köszönhetően szuper női-
es cuccokban vetheted bele magad 
a városba és végre valóra válik az ál-
mod: az outfited egyszerre lesz diva-
tos és kényelmes.
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ÉJSZAKAI VÁSÁRLÁS

HOSSZABBÍTOTT NYITVA TARTÁS

KÜLÖNLEGES AKCIÓK

18-21 óra között

2018. március 17., szombat

15% kedvezmény
 minden termékre!

20% KEDVEZMÉNY
mindenre!

2.000 Ft kedvezmény 
legalább 10.000 Ft feletti

 vásárlás esetén.  

Silan öblítő
többféle, 2775 ml, 428,83 Ft/l

1280 Ft/db helyett 1190 Ft/db

111 mosásra, 10,72 Ft/mosás

8900 ZALAEGERSZEG, Átkötő u. 2.

Tűzijáték  20:50-kor!

A Night Shopping ideje alatt 

10% kedvezményt 
adunk 

a „kézműves 
süteményeink árából.”

KIVÉVE AZ AKCIÓS TERMÉKEKET! 
Az ajánlat kizárólag 

2018. március 17-én 18:00 és 21:00 
között érvényes

 a zalaegerszegi áruházban.

Érvényes a teljes árú termékekre.
Az akció alól kivételt képeznek az ajándékutalvány vásárlás, több 
darabos vásárlás esetén árkedvezménnyel kínált termékek, Conti 

Osvaldo táskák, divatékszerek, idegen márkák és a leértékelt 
reklámtermékek. Készpénzre nem váltható. Más 
akciókkal/kedvezményekkel nem vonható össze.
Érvényes: 2018.03.17-én 18.00 és 21:00h között.

A 15% kedvezmény nem vonatkozik a 
vásárlási utalványokra, könyvekre és DVD-

kre, más ajánlattal nem összevonható. A 
kedvezmény a kasszánál kerül levonásra. 

Az akció csak 2018. március 17-én 
érvényes.


