Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

ZALAEGERSZEG

2 018 . m á r c i u s 2 8 . , XXV./12.

Kellemes
Húsvéti Ünnepeket kíván
a Szuperinfó Szerkeszt�sége!

Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.

Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap,
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért csók jár, három!

Megbízható. Eredményes. Hazai.

Légy Te is csapatunk tagja
akár fix bér + jutalékért!
Fényképes önéletrajzodat
küld taar.otto@oc.hu címre!
Telefon 06 70 454-0477
Keresse bizalommal tanácsadóinkat, vagy irodánkat!

8900Zalaegerszeg, Munkácsy M. út 1., tel: 0692/334-034
8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 36-38., tel: 0692/318-311

Tudta-e Ön?

Két eredeti
Mona Lisa létezik
Szakértők szerint Leonardo Da Vinci két Mona Lisa képet festett. A
Louvre-ban őrzött híres festménynél valamivel nagyobb az isleworthi
Mona Lisa, amit röviddel az első világháború előtt fedezte fel egy
angol műgyűjtő és a londoni isleworthi műtermébe vitte az alkotást, innen a neve. Művészettörténészek szerint a második is Da Vinci alkotása.

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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Ki találta ki az
óraátállítást?

Ezer -

MESTER

Egyedi bútor, konyhabútor
készítés rövid határidővel

ez az ön hirdetésének
a helye!

06-30/480-3237

www.gorzabutor.hu

Húsvéti foszlós kalács

Benjamin Franklin 1784-ben tett
javaslatot a nyári időszámításra,
akkor még csupán a gyertyákkal akartak spórolni, de az első
világháborúig nem állítgatták
át az órákat. 1916. április 30-án
elsőként Németországban vezették be a nyári időszámítást,
hogy a háborúra energiát takarítsanak meg. Mindkét világháború idején alkalmazták a résztvevő országok az óraátállítást,
Amerika még a háborúba belépése előtt átállt a nyári időszámításra. Honatyájuk ötlete
pont az USA-ban okozta a legnagyobb káoszt, igaz csak 1945
és 1966 között, ugyanis egyes
államok átálltak a nyári időszámításra, míg a többi nem.

Hozzávalók:
- 60 dkg finomliszt
- 3 dl tej
- 3 dkg élesztő
- 2 tojássárgája
- 15 dkg porcukor
- 2 cs vaníliás cukor
- mazsola ízlés szerint,
de el is hagyható

Módosítás és önellenőrzés
a netes kitöltővel

- csipet só
- 4 dkg olvasztott vaj

Legkényelmesebben a netes kitöltővel módosítható
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített szja-bevallási tervezet, sőt a tavalyi bevallás
önellenőrzése is ezen a felületen a leggyorsabb.

- 1 citrom és
1 narancs héja

Kenéshez:
-1 tojássárgája
-1 ek tej

Elkészítés:
A tejet 1 ek cukorral meglangyosítjuk, majd belemorzsoljuk az élesztőt és felfuttatjuk. Közben
a lisztet egy edénybe mérjük, hozzáadjuk a sót,
tojás sárgákat, cukrot és vaníliás cukrot, belereszeljük a citrom és narancs héját, az élesztős tejet és elkezdjük összegyúrni.
Amikor félig összeállt a tészta, akkor hozzáadjuk a vajat és összeállítjuk a tésztát, majd kb. 10
percig dagasztjuk. Akkor jó, amikor szép hólyagos a tészta és nem ragad. Ha ragadna, akkor
kevés lisztet még adjunk hozzá. Gombóccá formázzuk, kevés liszttel megszórjuk, letakarjuk és
duplájára kelesztjük.
A megkelt tésztát enyhén átgyúrjuk és megformázzuk. Összefonhatjuk 3-as, 4-es és akár 6-os
fonással is. Akár két kisebb kalács is kijön be-

lőle. A fonáshoz az elosztott tésztát kisodorjuk
és összefonjuk a kívánt módon. Ha nagy tepsire tesszük, akkor oldalra fog terülni, ha kisebb
és magasabb falú tepsibe, formába tesszük, akkor magas lesz.
A tojássárgáját elkeverjük a tejjel, majd lekenjük
a kalács tetejét.
A sütőt 180 fokra, alsó-felső sütéssel előmelegítjük. A sütő aljába tegyünk egy kisebb edénybe,
tepsibe vizet. Ha a sütő bemelegedett, akkor
újra lekenjük a kalács tetejét és betoljuk a forró sütőbe. Kb. 45-50 perc alatt készre sütjük. Ha
nagyon pirulna a teteje, akkor takarjuk le alufóliával. Ha kisebb kalácsokat készítünk, akkor kevesebb idő is elég.
Jó étvágyat!

Az áfa fizetésére kötelezettek és az őstermelők, bevallási tervezetüket a legegyszerűbben az
e- SZJA felületen egészíthetik ki és módosíthatják,
ezek nélkül a lépések nélkül az ő tervezetük nem
válik automatikusan bevallássá május 22-én. A
többi adózónak nincs teendője, ha a tervezet számaival egyetért.
Ha a tervezetben vis�szaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz min-

denképpen meg kell adni
bankszámlaszámot vagy
postacímet, attól függően, hogy az egyén miként
szeretné megkapni az ös�szeget.
Az ügyfélkapusok az új
„LEKÉR” funkcióval az
e-SZJA portálon letölthetik a tavaly benyújtott
16SZJA, valamint az idén
benyújtott 17SZJA bevallást, megkönnyítve
ezzel a személyijövedelemadó-bevallás javítását és esetleges önellenőrzését.
Érdemes minél előbb ügyfélkaput nyitni, mert így
azonnal elérhetővé válik az szja-bevallási tervezet és a módosítás néhány
gombnyomással kényelmesen, otthonról is elintézhető.
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Állás
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

GYŐR-MOSON-SOPRON
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.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

Több műszakos munkarend

06 70 315 8492

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000-200000 Ft

nettó

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 639 9920
/nyugatimelo

Zalaszentgróti élelmiszer boltunkba, boltvezetőt és boltvezető helyettest felveszünk. Érdeklődni a 06-30-635-2289 telefonon lehet.

BETANÍTOTT
dolgozókat keresünk Győr-MosonSopron megyei partnerünkhöz. Magas bér, ingyenes
szép
szállás, utazás térítés.
www.jobmotive.hu
06/30-511-4219.

Zalaegerszeg
Göcseji úton 51 m2-es felújítandó, erkélyes, elsőemeleti.
lakás, liftes házban eladó!
Telefon:06-30/442-3710
Zalaegerszeg-Hatházán
2 szobás társasházi lakás
garázzsal, pincével eladó.
Telefon:06-30/378-4288
Családi ház

Ozmánbükben kicsi lakóház kerttel, sok gyümölcsfával eladó. 70/772-9692
92/950-333

alkal-

mas terület eladó. Érdeklődni:
06-30/690-0214

06-20-404-6878

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 pozíciókba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
RAKTÁROS
HULLADÉKKEZELŐ

érek
Amit kínálni tudunk:
Alapórab l!
• Versenyképes juttatások
-tó
• Műszakpótlékok (18-22 h 40%, 22-06 h 35%)
985 Ft/h
• Béren kívüli juttatások (cafeteria, jelenléti bónusz)
• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén kifizetésre kerülnek
(szombat 100%, vasárnap 150%)
• 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) vagy állandó éjszakás
(22-06 h) munkarend
• Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg, Zalaegerszeg,
Körmend, Sárvár, Szombathely irányából és vonzáskörzetükből)
• Sikeres munkatárs ajánlás esetén ajándékutalvány juttatás
• Saját állományban való alkalmazás
Feltételek:
• Betanított munkás esetén: min. általános iskolai végzettség, tesztíráson való
megfelelés
• Raktáros esetén: min. általános iskolai végzettség
Előny, de nem feltétel: targoncavezetői jogosítvány
• Hulladékkezelő esetén: min. általános iskolai végzettség, targoncavezetői
jogosítvány
Jelentkezés munkaidőben (08:00-16:00 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
Vegyes

függetlenül. Házhoz megyünk!
Tel.: +36-70/669-7777
UTB, univerzal román gyár700

telek eladó 8 M Ft-ért. Tel.:

tású

traktort

üzemképtelen

vásárolnék
állapotban

is.Tel:06-30/588-3687

Extra minőségű
használtruha

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

Vásárolok régi bútorokat,
disznóvágási felszereléseket,

+36-30/9292-622

dunnákat, párnákat, szarvas-

Zalaegerszeg-Vorhotán 1300

agancsot /engedéllyel ren-

m2-es családi ház építésére

delkezőtől,

alkalmas terület eladó! ÉrdekOktatás

Művelésre alkalmas terület

Bolti

kiadó, vagy eladó. Érdeklőd-

Szakács,

ni: 06-30/690-0214

Vendéglátásszervező,

Ü d ül ő , h é tv é g i h á z

Erzsébethegyen

összkom-

fortos kis házikó 2x35m2
szőlővel eladó. 6,2 millió.
Telefon:06-20/808-3500

Egytengelyes
nős

pótkocsit

gyári

eladó,

Boltvezető,

Cukrász,

Ven- társának. Csak SMS! Telefon:
déglátó üzletvezető, Vendég- 06-70/298-9863
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637- 65 éves elvált férfi kere4750.

www.minervakft.hu si párját. 176/85. Telefon:

(E-000909/2014/A001-A011)
Szol g á lt a t á s

getelése acéllemezes beprébille-

Társkeresés

Pincér, 58 éves férfi keres hölgyet

Vizes-salétromos falak szi-

vásárolnék.

Tel:06-30/588-3687

hagyatékból/

06-70/322-2437

lődni: 06-30/813-2763

Jármű

is

Bővebb információ:

LeAtHer, VALue of nAture

tóját megvásároljuk, állapottól

m2-es, strandközeli építési

Telek

Méhészkedésre

felszolgálókat,
szakácsokat, pizzaszakácsot,
konyhai kisegítőt,
főzőasszonyt, kézilányt,
szobaasszonyt
és recepcióst,
éves állásra,
kiemelt bérezéssel.
A szállás megoldható.
A fényképes
önéletrajzokat az
info@kehidakustanypanzio.hu
e-mail címre várjuk.

Készpénzért autóját, teherau-

Vonyarcvashegyen

Zalaegerszegen a Kertvárosban 3 szobás 80 m2-es földszinti cirkófűtéses lakás eladó.
Érd: 06-30/829-9574

a Kehida Termál mellett,
teljesen új építésű

étterem és

Apró
Lakás

Kehidakustányban

www.jobmotive.hu
konyha keres

/nyugatimelo

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

CNC gépkezelőket keresünk sárvári munkahelyre. Hosszútávú, bejelentett
munkalehetőség kiemelten
magas bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy igényes, díjmentes szállás
biztosított. 06-70/5272554, femmunka.eu@
gmail.com

Zalaegerszeg,
Európa tér

Zalaroad Útépítési és
Fenntartási Kft. gyakorlattal
rendelkező
nehézgépkezelőt, valamint kőműves szakembert azonnali kezdéssel felvesz. Telefon:06-30/519-5628.

INGATLANIRODA alkalmazottat keres fő vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/650-6088.

06-30/214-3432
V á ll a l k oz á s

Terhessé vált cégét megvá-

seléssel, 21,5 éves garanciá- sároljuk! Magas tagi kölcsön,
val! Telefon:06-30/293-8685, magas házipénztár előnyben!
www.drfal.hu

Érd.: 06-30/345-4724.

IMPRESSZUM
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PROGRAMAJÁNLÓ
Moziműsor
Cinema City
03.29-04.04

Nyúl Péter
14:30 16:30
10:30 12:30

Maya, a méhecske – A mézcsata (MB) 6
13:00 17:30
11:00 (kivéve szerda)

Bosszúvágy
(MB)
18
20:00
22:30 (kivéve hétfő-szerda)

Lajkó– Cigány az űrben (MB)		
18:30

Vörös veréb
19:30

16

Ready Player One (MB) 12
DIGITÁLIS 3D
17:00
19:45 (kivéve hétfő, szerda)
22:10 (csak csütörtök, szombat-vasárnap)
11:30 (kivéve szerda)
Ready Player One		
14:15 (kivéve vasárnap)
19:45 (csak hétfő)

12

Ready Player One (F/SUB) 12
14:15 (csak vasárnap/only Sunday)
19:45 (csak szerda/only Wednesday)
22:10 (csak péntek/only Friday)
Sherlock Gnomes (MB)
6
DIGITÁLIS 3D
11:40 (kivéve csütörtök, vasárnap, szerda)
Sherlock Gnomes (MB)
6
11:40 (csak csütörtök, vasárnap)
Nap nap után
13:30 18:00

(MB)

12

Tomb Raider
(MB)
12
DIGITÁLIS 3D
15:30
20:30 (kivéve kedd)
22:15 (kivéve hétfő-szerda)
Tomb Raider
(MB)
20:30 (csak kedd)

12

(MB)

6

(kivéve szerda)

(MB)

Valami Amerika 3. (MB)
15:00

18

ÁPRILIS 5. csütörtök 18.30
Tari Annamária pszichoterapeuta
Szeress engem jobban! című előadása
ÁPRILIS 7. szombat 20.00-23.30
Leander Kills „Élet a halál előtt”
lemezbemutató turné
Kapunyitás: 19.00
Vendég: Nomad

16		
ÁPRILIS 11. szerda 18.00
A Magyar Költészet Napja alkalmából a
Magyarucca és a Keresztury Dezső VMK közös
rendezvénye

Art Mozi
Március 29 – április 4.
16.30 Sherlock Gnomes
magyarul beszélő,
amerikai-angol családi
animációs film
rendező: John Stevenson

Áprilisi úti cél: Írország
Előadó: Schneidler Viktor

(6)		

18.15 Lajkó, Cigány az űrben (12)		
magyar fekete komédia (90 perc)
rendező: Lengyel Balázs
szereplők: Keresztes Tamás,
Gyabronka József, Papadimitriu Athina,
Trokán Anna, Trokán Nóra, Szirtes Ági,
Máté Gábor

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

20.00 A legsötétebb óra
(12)		
magyarul beszélő, angol életrajzi
dráma (125 perc)
rendező: Joe Wright
szereplők: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas,
Ben Mendelsohn, Lily James
Március 31– április 1.
13.30 Szárnyas fejvadász 2049
(12)
magyarul beszélő, amerikai-kanadaiangol film (164 perc)
rendező: Denis Villeneuve
szereplők: Harrison Ford, Ryan Gosling,
Jared Leto
Keresztury Dezső VMK:
Pihe Ovi csütörtökönként 9.00 – 12.00
Közösséghez szoktató, ovi-ízelítő foglalkozás
kisgyermekek számára, 2 éves kortól.
ÁPRILIS 3. kedd 18.00-19.30
Világjáró

ÁPRILIS 7. szombat 18.00
ABBA SHOW
Polyák Lilla és Janza Kata műsora
ÁPRILIS 19. csütörtök 14.00-18.00
Termelői és kézműves vásár
ÁPRILIS 26. csütörtök 19.00
Nyitott Akadémia - Pál Ferenc
Sokak kedvence, Pál Feri ezúttal
a férfi-nő kapcsolatok
területére kalandozik.
A párkapcsolati kommunikáció
és konfliktuskezelés jellegzetes hibáiba
és igazoltan sikeres megoldási lehetőségeibe
vezeti be a hallgatóit.
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Bö�r K�faragó Kft. - Pacsa

Munkáinkra garanciát vállalunk!

GRÁNIT SÍRKÖVEK

Telefon: 06-30/400-26-53, 06-30/85-36-192
Telephely: Pacsa, Kossuth u.14. További képek honlapunkon.
Sírkert: Pacsa, Deák F. u. 40. www.boorkofarago.hu

PEDIKŰRÖST keresek
éves állásra (télen kiemelt
fizetéssel, lakhatással).
Hévízi, 17 éve működő szalonba.

Este: +36-30/214-1093

Gadácsi Autóház Kft.

Az egész évben
nyitva tartó keszthelyi

INDULÓ KÉPZÉSEK

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

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETŐ,
E-00803/2014/A001

EMELŐGÉP-KEZELŐ

kiemelt bérezéssel felvesz

Fórumok

a mentorprogramban
Országszerte mintegy 20
helyszínen folytatódnak
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén megkezdett mentor programjának
„kiscsoportos” foglalkozásai. A fórumokra előzetesen regisztráló kezdő vállalkozások az adózással
kapcsolatos szabályokról,
teendőkről, határidőkről
kaphatnak információt.

A

mentorálással a NAV
egy újabb szolgáltatást indított el, amiben a támogatásra, segítségre
helyezi a hangsúlyt. Havonta
átlagosan mintegy tízezer vállalkozás kezdi meg tevékenységét, s a tapasztalatok szerint
sokan nincsenek tisztában az
adózási szabályokkal; ebben
segít a mentorprogram.
A NAV minden induló vállalkozással felveszi a kapcsolatot az Ügyfélkapun, illetve a
Cégkapun keresztül, a megalakulásuktól számított 30 napon belül. A hathónapos men-

torprogramban való részvétel
ingyenes, csupán regisztrálni
kell a tájékoztató levélben található linken.
A havonta megrendezendő
csoportos fórumokon a NAV
szakemberei bemutatják az
elektronikus szolgáltatások
és a kiemelt adónemek kezdő
vállalkozókat érintő szabályait. A személyes mentoráláskor
a kijelölt mentor a NAV nyilvántartásában szereplő információk alapján segít többek
között a bevallás javításában,
kiegészítésében és felhívja a
figyelmet az esetleges hiányosságokra is.
A NAV az új szolgáltatását úgy
alakította ki, hogy a program
alkalmazkodni tudjon a felmerülő vállalkozói igényekhez.
A jövőben folytatódnak a „kiscsoportos” fórumok, melyeken a kezdő vállalkozások első
kézből értesülhetnek a szabályokról és a NAV gyakorlatáról. A rendezvényeken a telefonos ügyintézéshez egyedi
PIN-kód is igényelhető.

E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ

KONYHAFÔNÖKÖT
SZAKÁCSOT
KÉZILÁNYT
TAKARÍTÓNÔT

HATÓSÁGI VIZSGA
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület,
Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159,

Szállást biztosítunk.
Jelentkezni: 06 30 245 3094, vagy
vadaskertcsarda@t-online.hu

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala@t-online.hu,
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Tisztelt Támogatónk!
Alapítványunk a múlt évben is több kórházi dolgozó
továbbképzését, eszközök, mûszerek beszerzését,
az osztályok felújítását illetve kórházi
rendezvényeket támogatott, melyben
nagy szerepe volt az 1% felajánlásoknak.
Adójával kérjük, idén is támogassa
Alapítványunkat és a Keszthelyi Kórházat!
Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány
Adószám: 19275873-2-20
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Gyógyszertári ügyeletek
Valódi
��r��l
35-50-es
méretig

Megérkeztek tavaszi modelljeink!

Március 28. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kabay KOSSUTH U. 29-33. 92/312-389 20:00-07:00
Március 29. Hegyalja Gyógyszertár HEGYALJA U. 43. 92/510-642 18:00-08:00
Március 30. Paracelsus Gyógyszertár CSÁNY TÉR 1. 92/510-049 08:00-07:00
Március 31. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/ ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 14:00-08:00

Zalaegerszeg, Kossuth u. 19-23 �Kossuth-�et��i saro��
Tel.: 06-92/320-385

Április 1. Szentlélek Gyógyszertár SÜTŐ U. 1. 92/596-398 08:00-08:00
Április 2. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi KÖZTÁRSASÁG U. 55. 92/510-113 08:00-07:30

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.

Egy lakás van
az Eiffel-torony tetején
Az 1889-ben felépült toronyban 300 méteres magasságban a fémtraverzek
között van egy kis apartman. A tervező saját magának építtetett a híres
toronyba egy titkos lakást, amit kitapétáztatott
és bútorokkal otthonosan berendezett, sőt még
egy zongorát is elhelyezett
benne. Az egyik szobában
egy kis laboratóriumot alakított ki magának, meteorológiai megfigyelések céljára. Gustave Eiffel sokszor
fogadott itt illusztris ven-

dégeket, például Thomas
Edisont. Az akkori elit búsás összegekért ki akarta bérelni a lakást, de Eiffel megtartotta magának.
Egészen 2015-ig zárva volt
a nyilvánosság előtt az Eiffel-torony titkos lakása,
amiben Eiffel és Edison viaszfiguráit helyezték el.

Április 3. Kristály Gyógyszertár TÜTTŐSSY U. 6/B. 92/321-807 18:00-07:30
Április.4. Páter Gyógyszertár BÍRÓ M. U. 38. 92/511-384 17:30-08:00
Április 5. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán LANDORHEGYI U. 4. 92/312-391 18:00-07:30
Április 6. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó BERZSENYI U. 9. 92/510-086 18:00-07:00
Április 7. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kabay BERZSENYI U. 9. 92/510-086 14:00-08:00
Április 8. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/ ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 08:00-07:30
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Zalaegerszeg,
Bartók Béla u. 55.
(Zrínyi úti benzinkúttal
szemben)

Tel.: 06-92/599-047, 06-20/931-9359

*

AUTÓT-KÉSZLETRÕL-

Nyitva: hétf�t�l-péntekig 8.00-12.00, 13.00-17.00

Az egyik legrégebbi márkafüggetlen szerviz a városban!

Tevékenységeink:
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS HELYBEN!
• GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS •

• klímatöltés és javítás
• lengéscsillapító és
fékhatás mérés
• futómű ellenőrzés
és állítás
• eredetiségvizsgálat
• motordiagnosztika
• olajcsere

EXTRA KEDVEZMÉNNYEL!

*

* Hirdetésünk nem minõsül ajánlattételnek. Részletek a kereskedésben.

“HA NÁLUNK JÁR, JOBBAN JÁR!”

Zala utca 8/a.
Suzuki Szántó 8900 Zalaegerszeg,
www.suzukiszanto.hu
Tel.: 92/511-220

Az autónak is
öröm a tavasz

Gépjárműflottáját is modernizálja
a Magyar Honvédség
Új személygépjárműveket
állított hadrendbe a Magyar
Honvédség.
A Zrínyi 2026 honvédelmi és
haderőfejlesztési program
keretében beszerzett 250 új
Suzuki Vitara típusú gépjárművet hétfőn mutatták be
Budapesten, a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisán.
Simicskó István honvédelemi miniszter beszédében elmondta: a most beszerzett
terepjárókkal 20 éves átlagéletkorú járműveket váltanak le. Hozzátette: a honvédség gépjárműparkjának
modernizációja folytatódik, összesen 550 új járművel váltják le a régi flottát. A

járműveket a honvédség valamennyi alakulatánál használják majd - ismertette a miniszter.
A tárcavezető beszédében
felidézte: a Magyar Honvédség az elmúlt 25 évben létszámát, eszközparkját tekintve is leépült. Márpedig
- jegyezte meg - ha a Magyar

Honvédség nem rendelkezik
megfelelő képességekkel,
tudással és eszközparkkal, az
„állam is gyengül, kiszolgáltatottá válik”. Ezért hirdették meg a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési
programot, melynek megvalósítását is megkezdték mondta.
MTI

Az autók tavaszi felkészítése jóval könnyebb mulatság,
mint a téli, a hirtelen beköszöntött jó idő remek alkalom, hogy elgondolkozzunk
a teendőkön.

A

tavaszi és téli felkészítés közös eleme
a gumicsere, a tartós napsütés és tíz fokot közelítő nappali hőmérséklet
ellenére azonban egyelőre
érdemes a polcokon vagy
raktárakban hagyni a nyári abroncsokat. Alapszabály,
hogy a csere időpontjának
megválasztásához végig kell
gondolni autózási szokásainkat. Ha főleg éjszaka vagy
hajnalban használjuk az autót, vagy olyan külföldi helyszínre készülünk, ahol lehet
még hó, akkor még várni
kell. De ha valaki csak és kizárólag nappal autókázik, be
lehet vállalni a cserét, mert
melegben gyorsabban kopik a téli gumi, és a tapadása sem ideális.
Felszerelés előtt érdemes átvizsgálni a nyári gumikat, a

profilmélység (2 milliméternél kisebb profilmélységű
abroncsot nem szabad feltenni) mellett ellenőrizzük
a gumik életkorát is, az ötévesnél idősebb abroncsok
ugyanis már veszítenek tapadásukból.
Kényelmes lenne, ha a gumicserével véget érne a
tavaszi felkészítés, de bőven van teendő ezen kívül is. Télen sokan messziről kerülik az autómosókat,
több havi kosz gyűlik ös�sze az autókon - itt van végre az alkalom egy alapos
mosásra. Az alvázra különösen oda kell figyelni:
fontos, hogy a szennyeződések, a sós lé maradéka
a legkisebb résekből is eltűnjön, mert a sótartalmú
kosz hosszú távon szétmarhatja az autót. A karosszériát először nagy nyomással, majd finom szivaccsal
is érdemes tisztítani, sikálás közben észrevehetjük a
kisebb sérüléseket.
origo.hu
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Viccsarok
Nyugtalan alvás
Az iskolaorvos kérdezi:
- Hány órát alszol, Móricka?
- Ötöt, hatot.
- Az bizony kevés. És legalább nyugodtan alszol?
- Sajnos, nem! Minden kicsengetés előtt felébredek!
A pénztárca
Zsebtolvajt állítanak elő:
- Meg ne próbálja elhitetni
velem, hogy azért vette el
ezt a pénztárcát, mert azt
hitte, hogy a magáé! - ordít
rá a delikvensre az ügyeletes. - Láthatta, hogy ez más
valakinek a pénztárcája!
- A pénztárca igen. De a
bankjegyek olyan ismerősnek tűntek!

A hiénakutyák
a legsikeresebb vadászok

A hiénakutyák jóval sikeresebb vadászok az oroszlánoknál, próbálkozásaik
80% jár zsákmányejtéssel,
az oroszlánoknál csak a támadásaik 30%-ában szerzik
meg a kiszemelt prédát. A
hiénakutyák a leopárdnál,
a gepárdnál, de még a hiénáknál is eredményesebb
ragadozók, 55km/h-s átlagsebességüket kilométereken át képesek tartani. Napi 3 kg húsra van szüksége
a skót juhász méretű állatnak, amit csapatmunkával
meg is szereznek, ritkábban
nélkülöznek, mint a többi
nagytestű ragadozó. Főként

közepes termetű antilopot
fogyaszt, de a gnút, zebrát
és akár a kafferbivalyt is elejti. Szociális készségük rendkívül fejlett, ez prédaejtés
alatti kommunikációjukban
is megmutatkozik, valamint
hogy a zsákmányból szükségleteik felett lakmároznak,
hogy a maradékot felöklendezve táplálják a kicsinyeket
és a sérült falka tagokat. A ragadozók sorában a legsikeresebb vadászati stratégiára
az amerikai hadsereg is felfigyelt. Az afrikai vadkutyák
támadó alakzatait és taktikáját helikopteres követéssel tanulmányozták.

A skót könyvei
A skót sorra pakolja le a
könyveket a polcról egy
dobozba. Megkérdezi a felesége:
- Hát te, mit csinálsz?
- Jönnek vendégségbe
McDermot-ék.
- Na és? Gondolod, hogy ellopják a könyveket?
- Nem. Felismerik.
Albérlet
Egy nő albérletet keres.
Meg is találja az igazit, olcsó is, kényelmes is, csak
egy nagy folt van a plafonon. Megkérdi a nőt, aki ki
akarja neki adni a szobát.
- Mi az a folt a mennyezeten?
- Hát, tudja, itt Ön előtt egy
kémiaprofesszor lakott, aki
mindenféle vegyszerrel kísérletezett.
- Ja, akkor az egy vegyszer!
- Dehogy! Az a professzor.

Karbantartó
Kézi összeszerelő
Ponthegesztő| Forrasztó
Autóipari beszállító vállalatunkhoz határozatlan idejű szerződéssel saját állományba
több műszakos munkarendbe azonnali
kezdéssel új munkatársakat keresünk.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
8900 Zalaegerszeg,
Wlassics Gy. u. 13.
92/550-930
Andrea.Tuboly@hu.eckerle-gruppe.com
www.eckerle-gruppe.com

A hang a vízben 4x gyorsabban terjed
A hang terjedési sebessége a levegőben átlagosan 340 m/s,
édesvízben 4x olyan gyorsan 1435 m/s-al, sós vízben még ennél is gyorsabban 1500 m/s-al terjed. A szilárd anyagok még
jobban vezetik a hangot, az összes anyag közül a gyémántnak
a legnagyobb a hangsebessége, mintegy 18 000 m/s.

Rendkívüli akció!

Centrum ÁruhÁz zalaegerszeg, Kovács Károly tér 5.
Bankkártyás fizetési
tel: 30/565-0599 nyitva: h-P: 6:30-17:30, Szo: 7:00-12:00
lehetőség, kártyás
étkezési UtalVányt
VÁSÁrCSarnoK zalaegerszeg, Piac tér
elfOgaDUnk!
tel: 30/432-5874 nyitva: K-Szo: 6:00-12:30, Szo: 6:00-11:20

ExtratOP Áras tErmékEk
Zsír 1 kg
699 Ft/kg
Lecsókolbász
799 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
Főtt comb vcs.
1699 Ft/kg
Füstölt darabolt comb 1699 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna
1699 Ft/kg

Cserkészkolbász
Virsli műbeles
Parasztmájas
Soproni-Olasz-Löncs
Sajtos virsli
Parasztkolbász
Körmendi extra Sonka
Csirke farhát
Csirke szárny
Csirke egészben
Csirke comb

949 Ft/kg
999 Ft/kg
1039 Ft/kg
1049 Ft/kg
1199 Ft/kg
1599 Ft/kg
1799 Ft/kg
259 Ft/kg
569 Ft/kg
669 Ft/kg
669 Ft/kg

toP ÁraS terméKeK
Sertés fehércsont
5 Ft/kg
Sertés láb hátsó
99 Ft/kg
Sertés máj
319 Ft/kg
Apróhús 70%
899 Ft/kg
Tarja csont nélkül
1279 Ft/kg
Hosszú Karaj csontos 1099 Ft/kg
Érvényes:
2018. április 3. – április 15-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Forintban értendők,
az ÁFA-t tartalmazzák!

