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A városi fúvószenekar tartott újévi
koncertet a megyeszékhelyen

PKOCSIVEZETŐ

egerszeg/Zalaszentiván

erszegre és Zalaszentivánra keresünk
és száraz áruterítő fuvarfeladatra tgk
vezetőket, azonnali kezdéssel.
Szombaton tartotta fennállásának 25. újévi koncertjét a 44 éve működő Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar. A Városi Hangversenyés Kiállítóterembe gyűlt közönség először klasszikus
újévköszöntő keringőket,

el: C vagy CE kategóriás jogosítvány
+ GKI kártya.

Zalaszentiváni
raktárunkba
kínálunk:
Stabil cégnél,élelmiszer
hosszútávú
keresünk
napi
4
órában
munka, kiemelkedő fizetéssel.

1 főaztakarító
letrajzokat
alábbi címreszemélyzetet.
várjuk

Magyar Kultúra Napja vetélkedő
GyerMekkórház

Január 23-án, szerdán 14
órától vetélkedő programot
szerveznek az általános iskoGyerekek gyógyítottak plüssmackókat is
la felső tagozatosai számára
az Izsák-iskolában. Céljuk,
abban a kórházban, ami vasárnap nyílt
hogy ráirányítsák a figyel- vészeti életünk értékeire,
iskola multifunkcionális
meg azhaegészségfejlesztési
irodában. Itttermet múltunkra, hagyomá- zánk szépségeire, anyanyelme ad
otthont. Minden
a gyerekek oldott
hangulatban,
szakem-érnyainkra, kulturális és mű- vünkre. A rendezvénynek az deklődőt szeretettel várnak.

félelMek nélkül

GÉPKOCSIVEZETŐ
Zalaegerszeg/Zalaszentiván
Zalaszentivánra keresünk

hűtött és szárazés
árutérítő
fuvarfeladatra
tgk
Zalaegerszegre
Zalaszentivánra
keresünk
hűtött és
száraz áruterítő
vezetőket,
azonnalifuvarfeladatra
kezdéssel. tgk
vezetőket, azonnali kezdéssel.
248364

Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány

Feltétel: C vagy
CE kategóriás
+ GKI
kártya. jogosítvány
+ GKI kártya.

mok, de a Trónok harcából is
hallhattunk betétdalt. A fellépésre Sopronból, Pécsről,
Szombathelyről is érkeztek
haza régi tagok. Legközelebb a városi farsangon és
március 15-én ad koncertet
az együttes.
zaol.hu

Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú
Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú
munka, kiemelkedő
kiemelkedő fizetéssel.
fizetéssel.
munka,
A máriatövist
az ókorban az
is is-alábbi
kövek,címre
ekcémavárjuk
és pikkelysömör,
Önéletrajzokat
Önéletrajzokat
az
alábbi
címre
várjuk

berek irányítása mellett, mégis játékosan
gyógyíthatták kedvenceiket és győzhették le az orvosi rendelőkkel szembeni félelmeiket.
forrás: zaol.hu
A BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY KFT.

zalacsébi munkavégzési hellyel pályázatot hirdet az alábbi munkakörben:

Máriatövist a Májnak
karrier@ruditrans.hu

227436

merték, a 15. században pedig a fáradtság és daganatos betegsébencésekkarrier@ruditrans.hu
rájöttek, hogy különö- gek gyógyítására is.
sen mérgezések esetén gyógyí- A máriatövis gyógyászatban altó hatású, de csak évszázadokkal kalmazott termése tartalmazkésőbb, a 18. század gyógyítói za legfontosabb hatóanyagát,
elevenítették fel újra ezt az indi- a szilimarint, mely tulajdonkációt, kezdték el mélyrehatób- képpen három flavonoid keve-

A ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszegre
FESTŐ
beszerzés és kivitelezés területére

regtelenítő szervünket, a májat
ELvÁRÁSOK:
szakirányú végzettség (festő, mázoló),
a mérgektől, hogy
egyrészt serprecíz,
felelősségteljes
munkavégzés. (Csak 1 műszakban, délelőtt!)
kenti a mérgek
lebontását,
más-

MÉRNÖK munkatársat keres.

Ideális jelöltünk:
AMiT
NYújTuNK:
hosszú
bejelentett, biztos állás és versenyképes jövedelem.
részt
aktivizálja
a májsejtek
gyó- távú munkalehetőség,
•
felsőfokú
gyító mechanizmusait, és az új
jelentkezzépítőmég vagy
ma! építészmérnöki végzettség
• önálló munkavégzési képesség
májsejtek képződését.
Az önéletrajzokat levélben és e-mailben egyaránt várjuk!

247236
247450

227436

Jelentkezéseket a
karrier@ruditrans.hu
címre várjuk.

248361

Előnyt jelent: zalaszentiváni lakos.
karrier@ruditrans.hu

polkákat hallhatott a 60 tagú zenekartól, melynek legfiatalabb tagja 10, legidősebb
64 éves. A hangverseny második felében ismert filmzenék és slágerek csendültek
fel, köztük Vangelis-, Morricone-, Leonard Cohen-szá-

• jó szervező
és kommunikációs
készség
Postázási cím: 8996 Zalacséb, Széchenyi
u. 25. E-mail:
jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu
• döntési képesség
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Állásbörze
Zalaegerszegi mobiltelefon bolt el-

ÁLLÁS

KL-Bau Junior Kft. Építőipari cég ke- adó munkatársat keres éves állásra.
res ácsot, kőművest, segédmunkást. 20/484-7676 Lót-Fut Kft.
*47148*
Tel.:06-30/2379245
*47282*
Nincs
munkád
vagy
váltani
szeKőművest keresünk kiemelt béretnél? Betanított dolgozókat kerezéssel folyamatos Zalaegerszegi
res nemzetközi autóipari cég győri
munkavégzésre. KL-Bau Junior Kft.
és mosonmagyaróvári munkahelyéTel.:30/991-2572
re. Versenyképes fizetés mellé, ca*47276*
feteria-t, szállást, munkába járást,
Vakoló gépre Ügyeskezű szakik jelentkezését várom, magas keresebérelőleget biztosítunk. Érd.: 06ti lehetőséggel. KL-Bau Junior Kft.
70/415-9020 -JOBmotive Kft.
Tel.:06-30/991-0572
*17520*
*47279*

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi keres betanított munkakörbe, biztonsági öv összeszerelő
kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A
szállás és a bejárás megoldott. Kiemelkedő bér mellett, 13. havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 0670/600-9021 -JOBmotive Kft.-

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-magyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár és Sopron környéki)
autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz (betanított, lakatos, targoncás, CNC-s,
hegesztő, stb.), ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, utazást, valamint bérelőleget és hosszú távú munkát biztosítunk. Érdeklődni
8-20 óráig a 06-70/639-9920 számon. -JOBmotive Kft.-

*17504*

*17490*

A Georgikon Tanüzem Nonprofit
Kft. keszthelyi szarvasmarha telepére 2 fő tehenészeti dolgozót keres. Bentlakás megoldott,
mezőgazdasági gépkezelő, inszeminátor végzettség előnyt jelent, párok jelentkezését is várjuk. Az alábbi számon lehet érdeklődni: 06-30/539-3299

Győri fémipari partnerünkhöz keresünk betanított munkás, géplakatos, CNC-gépkezelő, autószerelő, villanyszerelő munkakörbe
dolgozókat. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, cafeteria, szállás, munkába járás, hazautazási
támogatás, bérelőleg. Érd.: 06-70/
415-9021 -JOBmotive Kft.*17526*

*30835*

CNC-gépkezelőket

SITFORM
Bútorgyár Bt.

(CNC-gépkezelő vagy gépi forgácsoló
végzettséggel)
(Forgácsoló gépek karbantartására)

Minőségellenőröket

(Forgácsolóüzembe, fémipari végzettséggel)

keresünk sárvári munkahelyre

Nettó 1.600 Ft órabér

csomagoló,
kárpitos
munkakörökbe
Betanítást vállalunk.

247630

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszú távú munkalehetőség
• 50 km körzetből a munkába járás
költsége 100%-ban térített
• Igényes díjmentes szállás
• Akár azonnali munkakezdéssel

felvételt hirdet

247938

Géplakatos karbantartót

Amit ajánlunk:

egyéni bérezés, munkába
járás támogatása
Jelentkezés személyesen a
telephelyen 10:00-12:00 óráig:
Zalaegerszeg, Malom utca 2.
Tel.: 06-92/511-900

Cor-Tex Euro Kft.

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

Nincs járulék...
Az év elejétől nem kell járulékot fizetniük a nyugdíjas munkavállalóknak, csak
a 15 százaléknyi személyi
jövedelemadót - mondta
Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az Echo Tv
csütörtöki adásában. Az államtitkár elmondta, a munkáltatók is kedvező helyzetbe kerültek, hiszen a nyugdíjas munkavállalók után
nem kell megfizetniük a
19,5 százalékos járulékot.

Tállai András megerősítette, hogy a kedvezmények
azokra a nyugdíjasokra is
vonatkoznak, akik részmunkaidőt vállalnak, így a csökkentett jövedelem után sem
kell járulékot fizetnie sem a
munkavállalónak, sem pedig a munkáltatónak. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a munkaerőpiacon
változás történjen, hiszen
szinte minden ágazatban
munkaerőhiány van.

MTI

Elindult az idei eSZJA rendszer

Már minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV honlapján, sőt, akik
teljes egészében maguk készítik bevallásukat, már hozzáférhetnek a 18SZJA
webes kitöltő programhoz.
2019. január 7-étől elérhető a 18SZJA jelű személyijövedelemadó-bevallási
felület. Azok, akik maguk
készítik el bevallásukat,
már használhatják a webes
kitöltő programot is, ami a
www.magyarorszag.hu kormányzati portálon, valamint
a NAV eSZJA oldalán (https://eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az elkészített bevallások kényelmesen, elektronikusan beküldhetők az
Ügyfélkapun át. A bevallást
beküldő adózók nagy része
ezt a megoldást választotta
tavaly. A NAV felület természetesen akkor is alkalmas a bevallás elkészítésére, ha valaki nem az Ügyfélkapun nyújtja be a bevallását. A nyomtatvány továbbra is kitölthető az Általános
Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK), és akár papíron is. A papíralapú kitöltéshez szükséges üres bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató kinyomtat-

ható a NAV eSZJA oldaláról,
illetve beszerezhető a NAV
bármely ügyfélszolgálatán.
Akiknek nem kell elektronikus kapcsolatot tartaniuk a
NAV-val, továbbra is beküldhetik postán bevallásukat.
A NAV ebben az évben
még több adózónak, a magánszemélyeken túl már
az egyéni vállalkozóknak

is készít adóbevallási tervezetet a mezőgazdasági
őstermelőkhöz és az áfafizetésre kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan.
Nekik azonban az adott tevékenységből származó jövedelemmel, illetve az adóhatósági nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal ki kell egészíteniük a tervezetet a beküldés előtt. Az

Századvég: nőttek a bérek
és a foglalkoztatottság
Az utóbbi években jelentősen nőttek a bérek és
a foglalkoztatottság - erről
beszélt Regős Gábor, a Századvég közgazdásza az M1
aktuális csatorna szombat
esti műsorában. Míg 2010ben a 15 és 64 év közöttiek
körében csupán 55,9 százalékos volt a foglalkoztatottság, a legfrissebb adatok szerint már 69,7 százalék, ami
valamivel jobb az EU átlagánál. Hétszázezer ember-

rel többen dolgoznak, mint
8 évvel ezelőtt - mondta a
szakember. A nettó reálbérek - azaz adózott, inflációval korrigált bérek - 2010
óta több mint 40 százakkal
emelkedtek, ez az érték a
megelőző 8 évben csupán 13
százalék volt. Hiába emelkedtek nominálisan a bérek
2002 és 2010 között, ha közben magas volt az infláció
- magyarázta Regős Gábor.

MTI

szja-bevallási és befizetési
határidő egységesen, valamennyi adózóra vonatkozóan 2019. május 20. Saját
adóbevallási tervezetét március 15-től bárki megnézheti az Ügyfélkapun keresztül
a www.nav.gov.hu-ról és a
www.magyarorszag.hu-ról
elérhető eSZJA oldalon. Aki
nem használ Ügyfélkaput,
március 18-ig többféle módon is, adóazonosító jele és
születési dátuma megadásával kérheti a tervezet postázását: SMS-ben (06-30/3444304), a NAV honlapján elérhető web űrlapon, levélben,
formanyomtatványon (BEVTERVK), telefonon, a 1819es hívószámon, valamint az
ügyfélszolgálatokon (SMSben ezt a formát kell alkalmazni: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn).
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén
is lehet rendelkezni elektronikusan és papíron is.

IMPRESSZUM
Lapigazgató:
Peszleg Judit
Főszerkesztő:
Heffler György
Szerkesztőség címe:
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth u. 45-49.
Tel.: 06/20-256-1861
06/20-354-5686
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 fenntertja magának
a jogot az olvasói levelek tartalmának
szerkesztésére és közlésére.
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Apróhirdetések
AUTÓ

Autókat vásárolunk bontásra, elszállítás és hivatalos igazolás kiállítása ingyenes. 06-20/4455-665
*25088*

Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól függetlenül.
Házhoz megyünk! Tel.: +36-70/6697777
*66543*

Masszázstanfolyam indul Zalaegerszegen 2019. január 25.-én.
Svéd frissítőmasszázs 39.000 Ft
Nyirokmasszázs: 42.0000 Ft Reflex
talpmasszázs: 42.000 Ft. Külföldi munkavállalásra is alkalmas tanúsítvánnyal. Érd: 0670/369-8655
*47505*

TÁRSKERESÉS

Készpénzért bármilyen utánfutóját, la- Társkereső Iroda országos adatbáziskókocsiját, autóját, büfékocsiját meg- sal, leinformált ügyfélkörrel, szakértői
segítséggel. Telefon: +36-30/8730-266
vásárolom. 70/424-7820.
*48060*

*47042*

67 éves férfi keres megbízható, függetÁLLAT
len hölgy partnert oda költözéssel, aki
Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 700 a tevékenységébe is segíteni. Jogosítvány előny! Tel.: 06-70/303-9708
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382
*47076*

*47723*

OKTATÁS

VEGYES

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező,
Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750; www.minervakft.hu (E-000909/2014/A001-A011)

Könyvek, régi kiadásúak több féle, eladó! Érdeklődni: 06-20/226-6705
*47716*

Mindenféle régiséget, bútorokat, dunnákat, párnákat, disznóvágási felszereléseket, szarvasagancsot /engedéllyel
*96059*
rendelkezőtől, hagyatékból/ vásárolok.
Élelmiszer-, vegyiáru eladó, boltveze- 06-70/322-2437
*47031*
tő, targoncavezető, földmunka-, rakodógépkezelő, emelőgépkezelő tanfolyamokra várjuk jelentkezésüket. OKKöszönjük, hogy
TAT-60 KFT Nysz.E-000289/2014,
nálunk
hirdetett!
20-567-8338, 70-408-6673
*46727*

Tonnaszám érkezett a hamis Lego

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a pénzügyőrök mintegy négy
tonna, több mint 1,3 millió hamisított Lego formatervezésű játékot foglaltak le.
A NAV munkatársainak
szemet szúrt egy megközelítőleg négy tonnás szállítmány, melyet Kínában
adtak fel egy ukrajnai lakcímmel rendelkező személynek. A küldeményt a
pénzügyőrök átvizsgálták,
amiben több mint 1,3 millió Lego formatervezésű

építőelemet találtak. A játékokkal kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy azok
szellemi tulajdonjogot sértenek, így a pénzügyőrök
megkeresték a Lego formatervezési minta magyarországi jogi képviseletét,
aki megállapította, hogy a
termékek mind hamisítvá-

nyok és kérte a hamis áruk
megsemmisítését. A NAV
pénzügyőrei elrendelték
a küldemények megsemmisítését, melyhez a jogtulajdonos és a küldemény
címzettje is hozzájárult.
A hamis termékekkel okozott kár majdnem 20 millió
forintra tehető.

KSH: tavaly novemberben
4,0 százalékkal nőtt az ipari
termelés
Tavaly novemberben az
ipari termelés volumene
4,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
Munkanaphatástól megtisztított adatok alapján a
termelés 3,5 százalékkal
emelkedett - erősítette meg
hétfőn második becslése
alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan
és munkanaptényezővel
kiigazított ipari kibocsátás
1,1 százalékkal csökkent.
A tavalyi év első 11 hónapjában az ipari termelés 3,5 százalékkal emelkedett. Az összes értékesítés
64 százalékát adó külpiaci eladások volumene 1,2,
a 36 százalékot képviselő
hazai értékesítésé 6,7 százalékkal bővült.
Novemberben az ipar
belföldi értékesítése 6,7,
ezen belül a feldolgozóiparé 12,5 százalékkal na-

gyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.
A járműgyártás belföldi
eladásai 6,3 százalékkal,
a számítástechnikai eszközöké 10,3, a villamosberendezéseké 19,1 százalékkal haladta meg az egy
évvel korábbit, a gépiparé viszont 7,2 százalékkal
csökkent.
A vegyipari eladások
20,0 százalékkal, a gumiiparé 30,3 százalékkal
nőtt 2017 novemberéhez
képest, az élelmiszeripar
értékesítési volumene 5,0
százalékkal nőtt, a gyógyszeriparé 4,2 százalékkal
csökkent.
Összességében a magyar
gyártók 15,7 százalékkal
több tartós fogyasztási
cikket adtak el a belföldi
piacon, míg a nem tartós
fogyasztási cikkekből 4,3
százalékkal több kelt el,
mint 2017 novemberében.
MTI

2019. január 15.

4

Életmód

Biztonságos beszedni
a lejárt vitaminokat?
Testünknek rendszeresen szüksége van vitaminokra és ásványi anyagokra. Leginkább változatos
étkezéssel kell ezeket bevinnünk, de rengetegen
szednek napi szinten különféle vitamintablettákat
is. Mi a helyzet a szavatossági idejükkel?
jékoztató jellegű információt. Általában a dobozon
rajta van, hogy meddig 100
százalékosan hatékony egy
vitamin felbontatlan állapotban. Azoknak, akik ezt megteszik, adatokkal kell tudniuk alátámasztani minden
információt, amelyet ráírnak a csomagolásra. „A vitaminkészítmények általában tovább állnak el, mint
gondolnánk. Megfelelő tárolás esetén akár két évvel
a lejárati idő után is felhasználhatóak” - nyilatkozta Dr.
ShannaLevine, a New York-i
Mount SinaiHospital orvosa.
A megfelelő tárolás azt je-

kat tartalmaznak. Körülbelül egy évig hatékonyan, tabletta-, illetve kapszulaformában tovább állnak el, mint
a folyékony verziók. Általánosságban mondhatjuk,
hogy a szavatossági idő lejárta után is biztonságos lehet beszedni a vitaminokat,
de azért bizonyos dolgokat
érdemes szem előtt tartani
ezzel kapcsolatban.
A lejárt vitaminok nem
lesznek mérgezőek, hatékonyságuk viszont csökken.
A nedves, meleg környezet-

ben tárolt vitaminokra azonban ez nem igaz, mert azok
például megpenészedhetnek, és ilyenkor tilos bevenni őket.
A lejárt szavatosságú vitaminokat terhes nők mindenképpen kerüljék, és ez
különösen igaz a folsavra,
illetve a terhesvitaminokra,
mert lehet, hogy nem lesznek annyira hatékonyak,
mint amennyire szükséges
lenne, ez pedig rosszul hathat a magzat egészségére.

hazipatika.com

Nincsen új év fogak nélkül.

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

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

Egy új életérzés!

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

• Ajánlatunk alsó állcsontra
teljes fogtalanság és
fogínysorvadás esetén is!

Dr. Bertus Mihály

plasztikai sebész, sebész,
traumatológus főorvos

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése minimális
sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

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

169733

• 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

lenti, hogy fénytől, nedvességtől, extrém hőhatásoktól távol tartjuk őket - tehát
például semmiképpen sem
a fürdőszobaszekrényben.
Bizonyos fajta vitaminok
hamarabb lejárnak, mint
mások. A vízben oldódók,
mint a B12- vagy a C-vitamin
hamarabb elvesztik a hatékonyságukat, mint a zsírban oldódók, az A, a D, az E
vagy a K. A probiotikumok,
bár nem vitaminok, igénylik, hogy hűtőben tartsuk
őket, mivel élő baktériumo-

• Saját protézissel rögtön, új protézissel
akár 48 óra alatt kész.
EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS,

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!
Dr. med. dent. Szőke Ádám

Tel.: 0036 83 540217
E-mail: zahnialfa@live.de
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

248027

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

187531

A vitaminok és táplálékkiegészítők gyártása több
milliárd dolláros iparág.
A JAMA 2018-as felmérése szerint csak az Egyesült
Államokban a felnőtt lakosság több mint fele szed napi szinten legalább egyféle vitaminkészítményt, 10
százalékuk pedig legalább
négyfélét. Az amerikai Élelmiszer-és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatal nem írja
elő, hogy a vitaminok csomagolásán fel legyen tüntetve a lejárati idejük, de a
gyártók általában úgy döntenek, hogy közölnek valamilyen erre vonatkozó, tá-
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Otthon

Új év, új ülőgarnitúra! Mielőtt letennénk a voksunkat egy sok évre szóló darab mellett, gondoljuk végig, milyen térbe helyezzük, és milyen funkciót fog
betölteni.
Funkció és elhelyezés
Mivel egy ülőgarnitúra, illetve kanapé vásárlása hos�szú távra szóló, viszonylag
nagy beruházás, a legfontosabb, hogy funkcionálisan,
vagyis méreteit tekintve és
ergonómiailag is megfeleljen az elvárásoknak. Vegyük
számba, milyen igényeink
vannak, hogyan szeretnénk
használni az új bútort: hányan ülünk majd rajta, amikor összegyűlik az egész
család, akarunk-e itt aludni napközben, illetve használnánk-e alkalmanként

többszemélyes vendégágynak. A kárpit szempontjából lényeges kérdés, hogy
tudunk-e vigyázni egy világos anyagra, vagy a gyerekek és kisállatok miatt inkább egy strapabíró bútorra
van szükség. Ha nagyjából
tisztáztuk az elképzeléseinket, érdemes felállítani egy
fontossági sorrendet, mivel
előfordulhat, hogy kompromisszumot kell majd kötni.
Utolsó lépésként mérjük
meg, hogy mekkora hely
jut a kanapé számára. Ha
új otthonba költözünk, pa-

pírokból rakjuk ki a padlóra a külső befoglaló méreteket, majd néhány órás pakolászás után nézzük meg,
mennyire tapostuk össze a
széleit, és hányszor ütköztünk össze, amikor elhaladtunk mellette. Amen�nyiben egy használt kanapét szeretnénk újra cserélni,
a régi paraméterekhez lehet
viszonyítani.
Miután a fenti dolgokat
tisztáztuk, már nyugodtan
a dizájn és a minőség kérdésére fordíthatjuk a figyelmünket. lakaskultura.hu

229519

Hogyan válasszunk
kanapét?

Mint minden évben, idén
is összegyűjtöttük a fontosabb lakberendezési irányzatokat, amelyek divatosak
lesznek 2019-ben. Jönnek a
fagyipasztellek, a geometrikus minták, és újjászületik a
skandináv stílus.
Egyesek úgy gondolják,
hogy a skandináv stílus már
némileg unalmas, pedig képes a megújulásra! Frissített
változata modern- rusztikus
irányt vesz, és a tradicionálisan letisztult jegyeket japán hangulattal ötvözi. Ez
a japandi, amely már az elmúlt évben felbukkant, de
mostanra megerősödött
a hatása. Újjávarázsolja a
minimalizmust, a megszokott lényegre törő dizájn,
az egyszerű formavilág, a
fehér dominanciája átadja helyét a dinamikusabb
vonalaknak és a földszíneknek. Az új irány fő jellemzői:
az egyenes és ívelt vonalak váltakozása, a neutrális
színek, a világos parketták
használata – akár a falakon
is –, sok fény, üvegfallal leválasztott apró belső kertek, sötét falak, süppedős
szőnyegek, valamint egyszerű kiegészítők.
A környezettudatosság
együtt jár a természetes
anyagok használatával:
ennek megfelelően a 2019es trendekben hangsúlyos
szerepet kap a rattan, a vászon, a juta, a viasszal kezelt natúr fa, amely eredeti
színében tűnik fel a belső
terekben. A természetes
anyagokat idén is párosíthatjuk feketével, sárgával és
pasztellszínekkel. Meghatározó lakberendezési törekvés, hogy a lakás nyugodt,
kikapcsolódásra alkalmas
hely legyen, így ellensúlyozva a városi élet nyüzsgését.

lakaskultura.hu

167090

Trendelőrejelzés
2019

Megszűnt bizonyos
támogatások
adómentessége
Január 1-jétől megszűnt
a mobilitási célú lakhatási támogatás és a lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége, továbbá változtak a munkásszállásra vonatkozó
szabályok.
Kedvezően változtak a
munkásszálláson történő
elhelyezés juttatási feltételei. Most a munkásszálláson történő elhelyezés
abban az esetben nem minősül adómentes juttatásnak, ha a munkavállaló lakás haszonélvezeti joggal
nem terhelt, 50 százalékot
meghaladó mértékű tulajdonjogával, vagy haszonélvezeti jogával rendelkezik azon a településen,
ahol a munkahelye van.
A munkásszálláson történő elszállásolással esik
egy tekintet alá, amikor a
munkavállaló legfeljebb
egy lakóhelyiséget használhat, ideértve a szállodának nem minősülő
kereskedelmi szálláshelyen történő elhelyezést
is. Az étkezési szolgáltatás biztosítása nem része
az adómentes juttatásnak.
Január 1-jétől nem adható
adómentesen munkáltatói lakáscélú támogatás.
Ha a munkáltató úgy dönt,
hogy a jövőben ilyen jogcímen kíván támogatást
nyújtani munkavállalójának, a juttatás bérjövedelemként adózik. 
MTI
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Programajánló
Hevesi Sándor Színház di kalandfilm (96 perc) ren-

dező: Charles Martin Smith,
Január 18. péntek 19:00 szereplők: Ashely Judd, EdMüller Péter: A VIHAR KA- ward James Olmos, AlexandPUJÁBAN. Bemutató előadás ra Shipp
Hevesi-bérlet
18.15 A csempész (16) felJanuár 19. szombat 19:00 iratos, amerikai misztikus
Müller Péter: A VIHAR KA- film, krimi-dráma (116 perc)
PUJÁBAN. Kerekes-bérlet. rendező: Clint Eastwood,
szereplők: Clint Eastwood,
Január 21. hétfő 15:00 Press Bradley Cooper, Taissa Farmiga, Laurence Fishburne
Dance.
Január 22. kedd 19:00 Magyar Kutltúra Napja Gálaest.
Január 23. szerda 15:00 Sütő András: ADVENT A HARGITÁN Móra-bérlet 19:00
Sütő András: ADVENT A HARGITÁN Tolnay-bérlet.

Január 19– 20. 14.30 Álommeló (12) magyarul beszélő,
amerikai romantikus vígjáték (98 perc), rendező: Peter Segal, szereplők: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens,
Leah Remini

Január 24. csütörtök 19:00 Január 24– 30. 16.30 Mirai
Francis Veber: BÉRGYILKOS A – Lány a jövőből (12), maBARÁTOM Madách-bérlet. gyarul beszélő, japán animációs kalandfilm (97 perc), renJanuár 25. péntek 19:00 dező: Mamoru Hosoda
Müller Péter: A VIHAR KA18.15 Tű, cérna, szerelem
PUJÁBAN Kölcsey-bérlet.
(12) feliratos, indiai-francia
Január 26. szombat 19:00 dráma (99 perc), rendező:
Müller Péter: A VIHAR KAPU- Rohena Gera, szereplők: AhJÁBAN Nádasdy-bérlet.
mareen Anjum, Vivek GomJanuár 28. hétfő 15:00 ber, Rahul Vohra
Tolcsvay László-Müller Pé- 20.15 Pusztító (16) PREMIter-Müller Péter Sziámi: IS- ER! magyarul beszélő, ameTEN PÉNZE Bérletszünet. rikai bűnügyi akció-dráma,
19:00 Tolcsvay László-Mül- thriller (123 perc) , rendeler Péter-Müller Péter Sziámi: ző: Karyn Kusama, szerepISTEN PÉNZE Bérletszünet lők: Nicole Kidman, Tatiana
Január 29. kedd 19:00 Mül- Maslany, Toby Kebbell, Scott
ler Péter: A VIHAR KAPUJÁ- McNairy

BAN Széchenyi-bérlet.

Január 30. szerda 15:00 Sütő András: ADVENT A HARGITÁN Lázár Ervin-bérlet.
19:00 Sütő András: ADVENT
A HARGITÁN Dajka-bérlet

CSAK 1 ALKALOMMAL a
holokauszt nemzetközi
világnapján:

Minden este egy szerelmes
film csak 750 Ft-ért.

Üveg

Február 15. péntek 20.00

20.30 PREMIER! magyarul beszélő, amerikai thriller, misztikus
film, dráma, horror (129 perc), rendező: M. Night Shyamalan,
szereplők: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson

Közösséghez szoktató,
ovi-ízelítő foglalkozás kisgyermekek számára, 2 éves
kortól.

netein generációk nőttek fel.
Hétköznapi kalandjaik legnagyobb varázsa, hogy minden mai és egykori gyerek
JANUÁR 19. szombat 21.00. számára ismerősek.
KISCSILLAG koncert a Hangfoglaló Támogatói Program
keretében. Ismét Kiscsillag FEBRUÁR 21. csütörtök
koncert a Keresztury VMK- 18.00 Gasztro Show. A
ban! A magyar alternatív- gasztro-világból már jól isrock-zenekar - melyet 2005- mert sztárokkal havonta
ben alapított Lovasi András, egy-egy alkalommal találÓzdi Rezső és Bräutigam Gá- kozhatunk a VMK konyhábor, akik a Kispál és a Borz jában, hogy a közönséggel
eredeti alapító tagjai is vol- karöltve gourmet utazásra
tak, illetve a Pál Utcai Fiúkból induljanak a Föld körül. A
ismert Leskovics Gábor janu- beszélgetős főzőműsor első
ár 19-én újra várja rajongóit! vendége a Séfek Séfje egykori zsűrije Krausz Gábor séf,
aki a Közel-Kelet ízeit hozza
FEBRUÁR 06. szerda 19.00 el nekünk.
Szerelmem, Erdély. RékaArt Mozi
si Károly Wass Albert estje.
Gróf Czegei Wass Albert le- FEBRUÁR 1. péntek 18.00
velei, versei, írásai alapján DUMASZÍNHÁZ. Humor saösszeállította és a filmmon- piens - a felegyenesedés háttázsokat készítette: Koltay rányai, Kiss Ádám és Benk
Gábor, Magyar Örökség-dí- Dénes közös estje
jas, Érdemes Művész
FEBRUÁR 7. csütörtök 19.00

Január 27. 13.00 Schindler
listája , magyarul beszélő,
Január 31. csütörtök 19:00 amerikai történelmi dráma
Müller Péter: A VIHAR KAPU- (188 perc, 1993.), rendező:
Steven Spielberg, szereplők:
JÁBAN Sárdy-bérlet
Liam Neeson, Sir Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline FEBRUÁR 13. szerda 9.30 és
Moziműsor
10.45 MESEVARÁZS progGoodall
ramsorozat keretében NeArt Mozi
felejcs Bábszínház: BoriKeresztury Dezső VMK: bon cicája. Marék Veronika
Január 17– 23. 16.30 Egy
kutya hazatér (6), magya- Pihe Ovi csütörtökönként hőseit az egész világ ismeri,
a mackó és a kislány törtérul beszélő, amerikai csalá- 9.00 – 12.00

Zalaegerszegen először az
Art Moziban: Valentin napi ismerkedős interaktív partiyáték, kizárólag 18+! A Glamúr
Lokál egy egész estés mulatság a 20-as évek Amerikájában. A jókedvhez és önfeledt
vetélkedéshez hangulatos
háttérzenével és a korszak
atmoszféráját idéző kivetítéssel is készülünk, a résztvevőknek pedig különféle
kellékeket és kiegészítőket
biztosítunk.
Február 16. szombat 13.0020.00, Wedding Show. Vár
Benneteket a házassági előkészületek plázája. Minden
Neked, csakis Érted, csakis
Rólad szól!

Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem
JANUÁR 19. szombat 12.00

„A klasszikus” XIV. Esküvőkiállítás. A Családi Intézet Esküvőszervező Iroda szervezésében. A rendezvényre a
belépés díjtalan!
FEBRUÁR 1. péntek 19.00

ORGONABÉRLET 2018/19
„Klasszikusok másként” Jeremy Joseph (Ausztria) orgonaművész hangversenye.
A dél-afrikai származású művész fiatalos előadásmódban
szólaltatja meg az orgonairodalom gyöngyszemeit.
FEBRUÁR 7. csütörtök 17.00

„Hagyomány - Mesterség
– Jövő” A BSZC Nádudvari
Népi Képzőművészeti SzakPilát Gábor párkapcsolati középiskola kiállításának
és életviteli coach előadá- megnyitója
sa: Tiszta érzelmek, zavaros FEBRUÁR 9. szombat 19.00
kapcsolatok.,.
„Egy vérből vagyunk 20” IsFEBRURÁR 14-16. Valentine merős Arcok exkluzív akuszDays az Art Moziban!
tikus jubileumi koncertturné

2019. január 15.

7

Színes

„Iskolás leszek…”

címmel rajzpályázatot hirdetnek iskolába készülőknek! Nevezési
határidő: 2019. február 15. (A pályamunkák készülhetnek bármilyen
technikával, A/4, A/3-as méretben.”

Gyerekek készítettek
madáretetőket az
Apáczaiban
A kertvárosi Apáczai Csere János Városi Művelődési
Központban szombaton délelőtt „Madárvárta” elnevezésű játszóházas kézműves
programra várták a családokat. Ez alkalommal madáretetőket készíthettek az oda-

látogatók, amelyeket haza
is vihettek. A ház által biztosított többféle anyagból
és nagyságban készült téli
madármenedék segítséget
nyújt a szárnyasoknak abban,
hogy élelemhez jussanak a
januári hidegben. zaol.hu

Horváth Krisztofer iránt érdeklődik a SPAL
A ZTE FC NB II-es labdarúgó csapata már Törökországban edzőtáborozik,
azonban nem tartott a csapattal az együttes tehetséges
játékosa, Horváth Krisztofer.
Mindez nem véletlen, és
szó sincs arról, hogy „kegyvesztett” lett volna a rendkívül tehetséges játékos. Mint
megtudtuk, érdeklődik iránta az olasz első ligás SPAL

Ferrara, s attól függ, a tavas�szal hol futballozik Horváth
Krisztofer, hogy megszületik-e a megegyezés az olasz
klub és a ZTE FC között.
Sallói István sportigazgató a részletekkel kapcsolatban annyit elmondott, ha
mégsem lesz megállapodás, akkor Horváth Krisztofer is a csapat után utazik
Törökországba.

A 17. életévét január elején
betöltött középpályás már
az előző bajnokságban bemutatkozott a ZTE FC felnőtt együttesében. A most
zajló pontvadászatban Horváth Krisztofer az NB II-ben
kétszer volt kezdő, 12 alkalommal pedig csereként jutott szóhoz és egy gólt szerzett az ősz során.

zaol.hu

Lezajlott a második honvédbál és
lövészeti gyakorlat
Bál, lövészeti gyakorlat,
előadások és baráti, bajtársi találkozó napja volt a
szombati a Zalai 47-es Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tagjai, hozzátartozói és a zalaegerszegiek számára.
Az egyesület, mely az
1848/49-es forradalom és
szabadságharc során működött elődei előtt tiszteleg, hagyományt szeretne
teremteni a bállal, amelyet
délelőtt szakmai foglalkozások előztek meg.
Szombaton először a Teleki Blanka kollégiumban
gyűltek össze a résztvevők,
itt fogadták szegedi és budapesti bajtársaikat, ahol
biztonságtechnikai, fegyverhasználati elméleti előadást hallgattak meg, majd

a kiképzési nap keretében
az ebergényi lőtéren tartottak lövészeti versenyt. Noha az ünnepségeken, rendezvényeken rajtuk látható fegyverek, azaz korabeli
replikák „békések”, a hagyományőrzéshez hozzátartozik a lőismeret, mondta dr. Szabó László, a 18 tagú egyesület vezetője.
– Az év elejére tettük a bál
időpontját, így a farsangi
időszakhoz kapcsolódik –
tette hozzá az elnök. – Most
először adtuk át a Hertelen-

dy-emlékdíjat, amely arról
a zalai századosról, Hertelendy Kálmánról kapta a nevét, aki az eddigi kutatások
szerint a budai várbeli csatában 1849 májusában lelőtte a várparancsnokot, a
német Hentzi tábornokot.
A díjat a hagyományőrzésben és a bajtársiasságban élen járó Budai 2. Honvéd Zászlóaljnak adjuk, tagjaikkal régóta jó kapcsolatot
ápolunk és sokat köszönhetünk nekik.

zaol.hu

Lezajlott a Zalai tájakon
című könyv bemutatója
Csütörtökön este a megyei könyvtárban Kiss Gábor igazgató és Iványi Ildikó, a Lokálpatrióta Klub
vezetője köszöntötte a termet megtöltő közönséget, mely ezúttal a klub szervezésében a Zalai Hírlap riportkönyvének szerzőjét, Győrffy Istvánt jött
el meghallgatni.
Az érdeklődők a Zalai tájakon című, karácsonyra
napvilágot látott kötetről
hallhattak érdekességeket.
A szerző elmondta, hogy
2016-tól jelentek meg rendszeresen a „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!”
projekt keretében a riportok,
melyek a falvak táji és épített környezetét, történelmét
mutatták be, helyi anekdotákat is felelevenítve. A riportokhoz a nyomtatott újságban megjelenteken kívül
minden faluról száz-száz fotó is felkerült a Zaol.hu hírportálra, így a szerkesztőség
nem sokkal később az egész
országból és külföldről is kapott visszajelzéseket a sorozat olvasottságáról. A Zalai
tájakon című könyv nyolc

fejezetben mutatja be a falvakat, ezekből szemezgetett
a szerző vetített képes előadásában.Már folyik a sorozatban még nem szerepelt
települések megkeresése, illetve lehetőség van arra is,
hogy azok a falvak, amelyek
két-három éve szerepeltek a
sorozatban, de azóta náluk
látványos tárgyi vagy kulturális fejlesztések történtek,
újból bekerüljenek a riportok sorába.
zaol.hu

2019. január 15.

• Új Év
• Új Remények
• Új Borok

Raklapos, hálós
tûzifa kedvezõ
áron készletrõl
kapható!

247575

Három nap alatt 34 csapat és
88 mérkőzés a teremlabdarúgó
seregszemlén

247957

8

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

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

Telephelyünkön a rakodás biztosított!

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. a Zala-MüllexKft.-vel mint alvállalkozóval hétfőn kezdte meg
MEGNYITOTTUNK
a kidobott karácsonyfák összegyűjtését.
ŐSZI ÁRUKÉSZLETTEL!
A keszthelyi Lap-Land nyerte meg szombaton
a
Horváth Zsolttól, a köz- visszamegyünk. A családi
Zalakerámia Sportcsarnokban a teremlabdarúgók
szolgáltató kft. hulladékgaz- házak között kevésbé okoz
Csarnok Kupájának felnőtt korosztályát.
a kitett famennyivezetőjétől megFT
NŐIakadályt
RUHÁK
CSAK dálkodási/DB
A Csarnok Kupa máso- vári Volvo Pentáé lett. A „C” tudtuk, a megyeszékhelyen
ség, s a tapasztalat szerint

FÉRFI DZSEKI

dik napján az öregfiúk 1-es
kategóriában nyolc csapat,
körmérkőzéses rendszerben küzdött a dobogós helyekért. Az Ildikó Méteráru csapata veretlenül nyerte
meg a tornát. AFratelli Pizzéria Szombathely és a MUVill Nagykanizsa vívott külön csatát és végül az utóbbi
futott be a második helyre,
míg a vasiak a harmadikok
lettek. A torna legjobb kapusának Kónya Lászlót (Ildikó M.) választották. A legjobb mezőnyjátékos Lukács
István (Mu-Vill) lett, míg a
gólkirályi címet 6 találattal
a körmendi Horváth Roland
(Viola) érdemelte ki.
A Csarnok Kupa harmadik napjára, a felnőtt kategóriába 16 csapat nevezett.
Az „A” jelűben, az NB III-as
Andráshidára épülő CleanMedic és a Lentiből érkezett
Sasi Benz bizonyult a legjobbnak. A „B” csoportban a
keszthelyi Lap-Land három
győzelemmel jutott tovább,
míg a 2. hely a szentgyörgy-

990

TUNIKÁK

A KÉSZLET EREJÉIG!
csoportból a Göcsej Nyomévente körülbelül 50-60 ton- ott később teszik ki a fákat.
SZOKNYÁK
da emelkedett ki, a Pázsit na fenyőfa termelődik ka- A családi házakban jellemfutott be a 2. helyre. A „D” rácsony után, amit a rend-PÓLÓK
zően nagyobb karácsonyFÉRFI RÖVIDkvartettben a továbbjutók szeres szemétgyűjtés mel- fát állítanak, ez a hulladék
közt Ildikó Méterárú, Afri- lett külön szednek össze.–NADRÁGOK
A mennyiségében is megmuGYEREKRUHÁK
ka Sun Team volt a sorrend. tömbházas városrészekben
tatkozik. A kérésünk évA CleanMedic gólnélkü- kezdjük a munkát, mivel
ott rőlSZANDÁLOK
évre ugyanaz, a fákat
CIPŐK,
li mérkőzés után egyetlen hamarabb és több halmozó- díszek, papírok, szaloncuÓRIÁSI
sikeres büntetővel jutott a dik fel, mint a családi házas kor-maradványok nélkül heVÁLASZTÉKBAN!
döntőbe a Göcsej Nyomdá- övezetben – mondta a szak- lyezzék ki, hiszen a ledarált,
val szemben. A másik dön- ember. – A Landorhegy MÁR
és a felaprított
fa a távhőszolgálREGGEL
tős a Lap-Land lett. A bronz- Kertváros már sorra került
tatóhozNYITVA!
kerül felhasználás7
ÓRÁTÓL
mérkőzésen újabb büntető- egyszer, de február közepéig ra, éppen a jó fűtőérték mipárbaj következett a Göcsej még természetesen többször att.zaol.hu
Nyomda és a Sasi Benz között, ahol kilenc sikeres büntető után a lentiek hibáztak.
A döntőben a Lap-Land magabiztosan győzte le 3-0-ra
a tornát csere nélkül végigjátszó és a végére elfáradó
CleanMedic csapatát.
A torna legjobb kapusának Tóth Zsoltot (Göcsej
Nyomda) választották, a legjobb mezőnyjátékos Szegleti Gergely (CleanMedic) lett,
míg a gólkirályi címet 7 találattal Gergály Gyula (LapLand) szerezte meg.

zaol.hu

AKCIÓS KÍNÁLATUNK!
Centrum ÁruhÁz zalaegerszeg, Kovács Károly tér 5.
Tel: 30/565-0599 Nyitva: H: 8-16, K-P: 6:30-17:30, Szo: 7-12 V: Zárva
VÁsÁrCsarnoK zalaegerszeg, Piac tér
tel: 30/432-5874 nyitva: K-sz: 6:00-12:30, Vas: 6:00-11:30

Csirke farhát
Csirke szárny
Csirke egészben
Csirke comb
Csirke mell csontos

259 Ft/kg
569 Ft/kg
669 Ft/kg
669 Ft/kg
1199 Ft/kg

Érvényes:
2019. január 14 – január 27-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak Forintban értendők,
az ÁFA-t tartalmazzák!

tOP Áras tErmékEk
Sertés fehércsont
5 Ft/kg
Sertés máj
319 Ft/kg
Apróhús 70%
899 Ft/kg
Karaj csontos
1099 Ft/kg
Comb
1129 Ft/kg
Tarja csontos
999 Ft/kg
Tarja csont nélkül 1209 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye 1656 Ft/kg
Bőrös császárszalonna csontos
1069 Ft/kg

246677

ExtratOP Áras tErmékEk
tepertőkrém
250 g/dob 449/db 1796/kg
Lecsókolbász
699 Ft/kg
Véres-májas Hurka
899 Ft/kg
Disznósajt vcs.
1399 Ft/kg
körmendi Vastagkolbász csípős paprikás 1699 Ft/kg
szafaládé
1099 Ft/kg
soproni-Olasz-Löncs
1099 Ft/kg
Virsli sajtos
1199 Ft/kg
Parasztmájas
1199 Ft/kg
Vadász karikás
1399 Ft/kg
Nyári turista
1549 Ft/kg
körmendi Extra sonka
1999 Ft/kg
Füstölt tarja
1999 Ft/kg
Füstölt comb
1999 Ft/kg
kocsonya
0,3 dl/db 669 Ft/db 2230/l

széPkártya elfOgaDÓ hely!
Bankkártyás fizetési
lehetőség, kártyás
étkezési UtalVányt
elfOgaDUnk!
széPkártya elfOgaDÓ hely!

246768

Gyűjtik a karácsonyfákat

MINDEN NAP: 10-18 Tel.: 06-30/815-5516

Akció
megjelenéstőlfebruár
február28-ig
28-ig,
a készlet
erejéig.
Akció ideje megjelenéstől
ill. ill.
a készlet
erejéig.

ZALAEGERSZEG, SPORT U. 2.

FARSANGI
JELMEZ
VÁSÁR!
JAN. 15-TŐL

TELJES
CSERE

GYEREKDZSEKIK
GYEREK
SÍRUHÁK
PAMUTPULÓVEREK
JAN. 18., PÉNTEKTŐL!

GYEREKRUHA
Olvassa
EGYET FIZET

VIHET
ÖnKETTŐT
is minden
héten a
JÁTÉK
Zalaegerszegi
-50%
Szuperinfót!

Viccsarok
Angliában egy utazó bekopog a „György és a Sárkány”
nevű fogadóba. Egy mogorva nő nyit ajtót:
- Kaphatnék egy kis élelmet és szállást?
- Nem! - mondja a nő és bevágja az ajtót.
Az utazó nem adja fel és újra bekopog. Megint a nő
nyit ajtót, egyből mondja neki az utazó:
- Nem beszélhetnék inkább Györggyel?
Egy fickó odamegy a leparkolt kocsijához, de észreveszi, hogy az oldala be van nyomva és egy cédula van
az ablaktörlő mögé dugva.
Elkezdi olvasni a papírt, amin ez áll: „Jó napot. Én mentem neki a kocsijának, és most vagy tíz kíváncsi férfi áll
körülöttem, azt gondolva, hogy az adataimat írom le.”

