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Jutalmazták a rajzpályázat legügyesebb résztvevőit

A család jegyében zajlottak az események

szombaton a Keresztury művelődési központban, ahol évtizedes
hagyományt követve rendezte meg a József Attila tagkönyvtár
az általános iskolásoknak meghirdetett versmondó versenyt.
A rajzpályázat eredményét is kihirdették. zaol.hu

GyerMekkórház
félelMek nélkül

A Honvédklub 50 éves
fennállásának egyik legsikeresebb esztendeje volt a
tavalyi, nagyszabású rendezvényeiken magas rangú
katonák – köztük a Honvéd
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Gyerekek gyógyítottak plüssmackókat is
a kórházban,
ami vasárnap
nyílt30A Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület következőabban
esedékes
összejövetelét
2019. január
meg
az
egészségfejlesztési
irodában.
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ad otthont. A tervezett témák közt szerepel az időskori
légúti betegségek,
valamintszakemaz állapot
a gyerekek
oldott hangulatban,
javítás lehetősége, dr. Kopeczky Ildikó pulmonológusberek
szakorvos
előadásában.
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

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

MÉRNÖK munkatársat keres.

247236
247450

Vezetőségi tagokat
választott a Zalaegerszegi
Honvédklub Egyesület

Meghívó

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

2019. január 29.
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Állásbörze
*17526*

A változásokról, a teendőkről, a határidőről és az 1+1%ról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján. Az egyéni vállalkozóknak továbbra is önállóan
kell benyújtaniuk az szja-bevallást, aminek elkészítését
nagyban megkönnyíti a NAV
által összeállított adóbevallási tervezet, mely a munkáltatóktól, kifizetőktől származó
adatokat tartalmazza. A tervezetek március 15-étől elérhetőek a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu/szja/szja),
illetve a kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu)
egyaránt. A webes kitöltő felületen a tervezet adatainak
megtekintése, a nem kifizetőtől, munkáltatótól származó
jövedelmi adatok, valamint a

Nincs munkád vagy váltani
szeretnél? Betanított dolgozó*51544*
kat keres nemzetközi autóipaÉpítési projektek lebonyolításá- ri cég győri és mosonmagyahoz szakirányú képzettséggel ren- róvári munkahelyére. Versenydelkező munkatársat keresünk. Kl- képes fizetés mellé, cafeteria-t,
Bau Junior Kft. T:06-30/991-0572
szállást, munkába járást, bé*49773*
relőleget biztosítunk. Érd.: 06A Georgikon Tanüzem Non70/415-9020 -JOBmotive Kft.
profit Kft. keszthelyi szőlésze*17520*

tébe 1 fő erőgépkezelőt keres
szőlészeti munkára, érdeklőd- Zalaegerszegi mobiltelefon bolt
ni az alábbi számon lehet: +36- eladó munkatársat keres éves ál30/539-3299
lásra. 20/484-7676 Lót-Fut Kft.
*47148*

Munkatársakat
keresünk

lakatos

betanított
munkatársakat

Gyakorlattal rendelkezőknek
egyedi megállapodás

egy műszakos munkarendbe.
Jelentkezni:
fényképes önéletrajzzal
feherestarsabt01@gmail.com
címen.

Szombathelyi székhelyű, 20 éves múlttal rendelkező
élelmiszer nagykereskedéssel foglalkozó cég Zalaegerszeg és vonzáskörzetébe keres jó értékesítési
vénával és problémamegoldó készséggel rendelkező
munkatársat:
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Felelős kiadó:
Heffler György és
Vida-Varga Andrea
ügyvezető igazgatók
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Kiadja:
Maraton
Lapcsoport-Multivízió
Kiadói Kft.
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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
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Feladatok:
• A cég ügyfeleinek látogatása, új ügyfelek felkutatása
• A cég által forgalmazott termékek bemutatása,
értékesítése
• Közvetlen partnerkapcsolat ápolása
Elvárások:
• Legalább középfokú végzettség
• Jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség
• B kategóriás jogosítvány, vezetési rutin
Amit kínálunk:
• Versenyképes juttatási csomag (alapbér + havi
forgalom utáni jutalék + cafeteria)
• Céges autó, mobiltelefon
• Hosszú távú jövőkép, jó hangulatú csapat

248361

Küldje önéletrajzát:

Fényképes önéletrajzát az
szombathely@csokisavaria.hu
e-mail címre várjuk.

IMPRESSZUM
252071

illetve

területre Zalaegerszegre

peter.abraham@allianztanacsado.hu

vállalkozói tevékenységgel
összefüggő adatok kiegészítése, majd mentése után lehetőség van a bevallás elektronikus beküldésére. Az Szja
törvény szerint adózó egyéni vállalkozóknak ezt mindenképpen meg kell tenniük ahhoz, hogy a NAV által
készített tervezetből érvényes szja-bevallás legyen. Az
egyéni vállalkozók személyijövedelemadó-bevallásának
benyújtási határideje megváltozott, idéntől mindenkire egységesen május 20-a az
irányadó. (Ez a határidő-változás nem érinti a kata vagy
eva törvény szerint adózó
vállalkozókat, számukra továbbra is február 25-e a kata
nyilatkozat, illetve az eva-bevallás határideje.)

Fehér és Társa BT.
keres fiatal

- ügyfélszolgálat
- nyugdíjreferens
- értékesítő üzletkötő

227436

*51620*

248364

*17504*

Idén a NAV már mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő,
áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár
egyéni vállalkozó.

227436

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.-

Még több adózónak készít
szja-bevallási tervezetet
idén a NAV

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/ 4159021 -JOBmotive Kft.-

224062

*17490*

CNC-gépkezelőket, karbantartó géplakatosokat, minőségellenőröket keresünk sárvári munkahelyre, autóipari alkatrészeket gyártó partnerünkhöz. Hosszútávú munkalehetőség, kiemelten magas bérezéssel (Nettó: 1.600 Ft órabér), 50
km-es körzetből 100%-os utazási költségtérítés, távolabbról
érkező kollégáknak igényes díjmentes szállás biztosított. 0670/527-2554, femmunka.eu@
gmail.com (Cor-TexEuro Kft.)

252902

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 hos�szú távú munkát biztosítunk.
Érdeklődni 8-20 óráig a 0670/639-9920 számon. -JOBmotive Kft.-

252409

ÁLLÁS

A Szerkesztőség fenntertja magának
a jogot az olvasói levelek tartalmának
szerkesztésére és közlésére.
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Apróhirdetések
INGATLAN

OKTATÁS

Bérbeadó üzlethelyiség Zalaegerszegen Kossuth utcában 70
m2-es, 89.000 Ft-ért/hó. Bármilyen tevékenységre kiadó. Tel.: 0620/339-6060

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/6374750; www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)

*52920*

ALBÉRLET

*96059*

Zalaegerszegen belvárosi 3 szo- Élelmiszer-, vegyiáru eladó, boltbás berendezett lakás hosszú táv- vezető, targoncavezető, földmunra kiadó. 30/929-6300
ka-, rakodógépkezelő, emelőgép*51553*
kezelő tanfolyamokra várjuk jeAUTÓ
lentkezésüket. OK-TAT-60 KFT
Autókat vásárolunk bontásra, el- Nysz.E-000289/2014, 20-567szállítás és hivatalos igazolás kiál- 8338, 70-408-6673
*46727*
lítása ingyenes. 06-20/4455-665
*25088*
Társastánc tanfolyam indul
Készpénzért autóját, teherautóját
Zalaegerszegen 2019. február
megvásároljuk, állapottól függet10. én /vasárnaponként/ Helilenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36kon táncklub T:30/340-0860
*48151*
70/669-7777
*66543*

VEGYES

Maruti új festéssel, új gumikkal
műszakival 2020 szeptemberig el- Kedvező áron eladó kis lakáshoz
fehér újszerű szekrénysor. Érd:06adó. 06-30/201-7911
20/347-4115
*50723*
SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Best-Unió nyílászárók-árnyékolástechnika, kőműves munkák, burkolás, szigetelés, teljeskörű lakásfelújítás! Ablak és redőny javítás! 0620/4038-400, 06-20/336-0011
*50611*

*52494*

Mindenféle régiséget, bútorokat, dunnákat, párnákat, disznóvágási felszereléseket, szarvasagancsot /engedéllyel rendelkezőtől, hagyatékból/ vásárolok. 0670/322-2437
*47031*

Köszönjük, hogy nálunk hirdetett!

KSH: mérséklődött a természetes fogyás
2018 első tizenegy hónapjában
Mérséklődött a természetes fogyás 2018 első tizenegy
hónapjában, miután a születések száma az előző év azonos időszakához képest kevésbé csökkent, mint a halálozásoké - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
pénteken az MTI-vel.
A közleményben azt írták,
2018. január és november
között 82 580 gyerek született, 1408-cal, 1,7 százalékkal kevesebb 2017 azonos
időszakához képest. Januárban, június-júliusban és októberben valamelyest több,
február-májusban átlagosan
3,7; augusztus-szeptemberben és novemberben pedig
2,2 százalékkal kevesebb élve születést regisztráltak,
mint egy évvel korábban.
A legnagyobb arányú, 1,3
százalékos növekedés ok-

tóberben, a legjelentősebb,
7,2 százalékos csökkenés
májusban történt. A teljes
termékenységi arányszám
becsült értéke 1,49 volt, a
2017 azonos időszakára számított 1,5-höz képest. November végéig 118 693-an
haltak meg, 1,2 százalékkal, 1450-nel kevesebben,
mint egy évvel korábban. A
legnagyobb csökkenést januárban regisztrálták, akkor majdnem 22 százalékkal kevesebben haltak meg,
míg a legnagyobb növekedés

márciusban következett be,
amikor több mint 15 százalékkal többen hunytak el,
mint 2017 azonos hónapjaiban. Ennek hátterében a
2017-hez képest később tetőző influenzajárvány állhatott. Mivel a születések száma kevésbé csökkent, mint a
halálozásoké, a természetes
fogyás a 2017. január-novemberi 36 155-tel szemben 2018
ugyanezen időszakában 36
113 volt, ami 0,1 százalékos
javulást jelent.

MTI

Zalaegerszegen az
első magyarországi 5G
tesztállomás

A Magyar Telekom Zalaegerszegen indította el az első
szabványos 5G tesztállomását,
amely hamarosan csatlakozik
az épülő járműipari tesztpálya
technológiájához is - közölte
a társaság hétfőn az MTI-vel.
A Zalaegerszeg belvárosában
található állomás gigabites sebességre képes és kereskedelmi bevezetésre érett 5G hálózati eszközöket használ. A
tesztüzem célja, hogy a Telekom megismerje az új technológia meglévő hálózatokkal való együttműködésének
kihívásait, és ezzel időben felkészüljön a majdani integrációjára.A közlemény az 5G állomás elindítása kapcsán idézi
Palkovics László innovációs
és technológiai minisztert, aki
szerint a városban épülő, részben már el is készült járműipari tesztpálya „Zalaegerszeget

és Magyarországot is felhelyezi Európa innovációs térképére”. Ezért is jelzésértékű,
hogy éppen ebben a városban
indult el hazánk első szabványos 5G állomása - tette hozzá
a miniszter.
A Magyar Telekom és leányvállalata, a T-Systems Magyarország 2017. június elején
írt alá együttműködési megállapodást a kormányzattal,
Zalaegerszeg városával és az
Autóipari Próbapálya Zala Kft.vel, ennek keretében kezdte
meg az 5G mobilkommunikációs teszthálózat kiépítését a
városban létesülő járműipari
tesztpályán. A tesztpályához
kapcsolódóan a T-Systems tevékeny részt vett az informatikai, elektronikai és járműipari
cégeket összefogó Zalai Önvezető Jármű Klaszter megalakításában is. 
MTI
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Életmód
Téli arcápolás
A téli időjárás alaposan
megviseli a bőrünket: kint
hideg van, sokszor a csontjainkig hatoló jeges széllel,
bent pedig fűtéstől száraz,
meleg levegő.Ha szabad
levegőre készülünk, viseljünk sapkát, amelyet húzzunk jól a homlokunkra, valamint olyan sálat, amellyel
arcunk egy részét is megóvhatjuk a hidegtől. Természetesen kiemelten fontos
a megfelelő tisztálkodás,
hidratálás, arcápolás is.

Alma, almalé
és Körte VÁSÁR!

ALMA (Golden, Fuji,
Braeburn, Jonagored):
149 Ft/kg.

KÖRTE (Conference):
229 Ft/kg.
251755

ALMALÉ 100% rostos
(zacskó+doboz): 1.524 Ft/5 lit.
Cefrének való alma telefonos
egyeztetés alapján 30 Ft/kg.
Kilimán almáskert,

Gelse, Kilimáni határszél út 1.
Nyitva: H-P: 8-16; Sz:8-13.
Információ:

+36-30/211-6958

Fogkefével előzhető
meg az Alzheimer-kór
A keresztrejtvényfejtést és a rendszeres testmozgást egyaránt gyakran ajánlják a demencia megelőzésére, egy új kutatás szerint azonban az is sokat segíthet, ha kellő figyelmet fordítunk a fog- és
szájápolási rutinunkra.
Amerikai tudósok szignifikáns kapcsolatot találtak
az ínygyulladást kiváltó Porphyromonasgingivalis baktérium és azAlzheimer-kórközött. A Louisville-i Egyetem kutatócsapata megtalálta a kórokozó örökítőanyagát az idős betegek gerincvelői folyadékában, illetve a
mikrobák toxikus enzimjeit is kimutatták az
agyukban, ahol a
tau és aubiquitin nevű fehérjék
szintén nagy mennyiségben voltak jelen - e proteinekről egyaránt úgy tartják,
hogy szerepet játszhatnak
az idegsejtek pusztulásával
járó kórkép kialakulásában.
Mindezek után a kutatók
egérkísérletek során igyekeztek megfigyelni, hogy a
kórokozó miként jut el az

agyba a szájüregi fertőzésből kiindulva. Hat héten keresztül követték nyomon a
mesterségesen megfertőzött,
egyébként egészséges rágcsálókat, végül pedig képesek voltak kimutatni a baktérium jelenlétét az agyukban. Elpusztult idegsejtekre
és nagy mennyiségű béta-amiloid
fehérjére bukkantak
- azaz az Alzheimer-kór
jellegzetességeire. Habár az
eredmények tudományos
szempontból kétségkívül nagyon izgalmasak, érdemes
leszögezni, hogy továbbra
sem igazolták, hogy önmagában az említett baktérium
okozná az Alzheimer-kórt.
Mindemellett nagyon úgy
tűnik, hogy közrejátszik a
kórkép kialakulásában.

hazipatika.com

Nincsen új év fogak nélkül.

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

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

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

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

Egy új életérzés!

Tippek a téli
alvásproblémák ellen
A téli hónapok sokaknál kedvezőtlenül befolyásolhatják az alvás minőségét és mennyiségét - íme,
néhány tipp, hogy ne így legyen.
Reggeli fény
Engedjük be a fényt otthonunkba már korán reggel,
ugyanis ez segít szabályozni
a melatonintermelést, amely
a jóalvásegyik alapja!
Csak este és éjjel aludjunk!
Bármennyire csábító is,
hogy reggel egy kicsit tovább aludjunk, vagy délután szundikáljunk pár percet (ha megtehetjük), ne tegyük, mert így este nehezebben fogunk elaludni, és
rosszabb lehet az alvás minősége is.

vás minőségét. Nem mellékesen súlygyarapodáshoz
is vezethet, ami hosszabb
távon komoly egészségügyi
kockázattal jár.
Ne fűtsük túl az otthonunkat!
Tekerjük lejjebb a fűtést,
főleg éjszakára, és jobban
fogunk aludni.

Párásítsunk!
Télen szárazabb a levegő, ami kiszáradt, viszkető
bőrt, torok- és orrirritációt
okozhat - ezek miatt nehezebb lehet elaludni is. Egy
Eddzünk rendszeresen!
párásítókészülék beszerzéHideg van, rövidek a nap- se vagy a párologtatás hatépalok, ami a motivációnkat kony segítség lehet a száraz
is befolyásolja, de szakértők levegő ellen.
azt javasolják, hogy télen se
hagyjuk ki a sportolást. Mo- Alkohol? Inkább ne!
zogjunk naponta legalább
Az italozás nyugtató hatáfélórát - már ennyitől job- sú, de amikor elhagyja szerban alhatunk éjszakánként. vezetünket, akkor inkább
felpörget - állítják szakemKerüljük a túlevést!
berek. Ezért gyakori, hogy
Főleg este figyeljünk a ha valakinek sikerül is némi
megfelelő adagokra, mert alkohol elfogyasztása után
a későn elfogyasztott lako- elszenderedni, 4-5 óra múlmák gyomorégéshez és kel- va felébred, és nem tud majd
lemetlen teltségérzethez ve- visszaaludni.

zethetnek, ami rontja az alhazipatika.com

2019. január 29.

A sáfrány meglepő
hatásai
A sáfrányban számos, az
egészségünk szempontjából
hasznos hatóanyag található, többek között crocin, crocetin, safranal és kempferol
is. Ezek antioxidánsok, tehát hozzájárulnak a szabad
gyökök és az oxidatív stres�sz elleni védekezéshez. Magas antioxidánstartalmának
köszönhetően a sáfrány a
daganatos betegségek ellen
is segíthet védelmet nyújtani. Nemcsak a színe miatt
hívják napfényfűszernek,
hanem azért is, mert hozzájárulhat a hangulatunk
javításához, valamint az

Itt a farsang, jár a láb...
Bálokra gyönyörű alkalmi mintás és egyes meleg

HARISNYANADRÁGOK

30% engedménnyel!
Az akciók nem összevonhatók!

Az emberiség évezredek óta ismeri és használja fűszernövényként a
sáfrányt, amelynek magas ára mellett számos
pozitív egészségügyi hatása is van.

fehérnemű, harisnya,
zokni szaküzletek

252570
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Érvényes:
2019.
január 31-től
február 7-ig.

Zalaegerszeg, Balatoni u. 1. McDonald's-al szemben
Keszthely, Kossuth L. u. 77. Főpostával szemben
Szabad parkolás az udvarban!

Mit jelezhet a csuklás?
enyhe és közepesen súlyos
depresszió tüneteinek hatékony kezeléséhez. Ezt számos kutatás eredményei is
alátámasztják, de további
vizsgálatokra lesz szükség,
hogy az orvosok is ajánlják

a sáfrányt (illetve a sáfránytartalmú étrendkiegészítőket) depresszióban szenvedők kezelésére.Kutatások
szerint a libidót is hatékonyan növeli.

hazipatika.com

Csuklást okozhat a fokozott gázképződés a gyomorban, ha túl gyorsan
eszünk, vagy egyszerre
nagyobb mennyiséget, és
a túl fűszeres ételek, vagy
a szénsavas üdítők fogyasztása. A hirtelen hőmérséklet változás mellett bizonyos gyógyszerek szedése -

például ópiátok, kortikoszteroidok, benzodiazepinek
és barbiturátok - esetén is
gyakoribb a csuklás. Megelőzés gyanánt célszerű
tartózkodni a túl gyors,
kapkodó étkezéstől és az
alkoholfogyasztástól, szénsavas italoktól.

hazipatika.com

Gyógyszertári ügyeletek

Hévízi Tófürdjáőnlata

szenzációs farsangi a

252509

Február 1.	Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó
BERZSENYI U. 9.
92/510-086
18:00-07:00
Február 2.	Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1.
92/596-633
14:00-08:00
Február 3.	Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi
KÖZTÁRSASÁG U. 55. 92/510-113
08:00-07:30
Február 4. Zalai Gondviselés Patika
KOVÁCS K. TÉR 4. 92/323-804
18:30-06:30
Február 5. Páter Gyógyszertár
BÍRÓ M. U. 38.
92/511-384
17:30-08:00
Február 6.	Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1.
92/596-633
15:30-07:30
Február 7.	Göcsej Gyógyszertár
GÖCSEJI U. 49.
92/596-913
18:30-08:00
Február 8. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán
LANDORHEGYI U. 4. 92/312-391
18:00-07:00
Február 9. Hegyalja Gyógyszertár
HEGYALJA U. 43.
92/510-642
14:00-08:00
Február 10. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó
BERZSENYI U. 9.
92/510-086
08:00-08:00

Egész napos
Tófürdő belépő
3 700 Ft
(Érvényes: 2019.02.28-ig)

Nyitvatartás:

Nyitás: 9.00 • Pénztárzárás: 16.30
Fürdési idő, wellness vége: 17.00
Fürdő zárás: 17.30

Bővebb információ:
www.spaheviz.hu

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • spaheviz@spaheviz.hu • (+36) 83 342 830
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Otthon

Milyen a jó párna?
A párna feladata, hogy
alváskor megtámassza a
fejet, és alacsony izomtónus mellett állandó helyzetben tartsa. Vegyük sorra a párnaválasztás legfőbb
szempontjait!
Az anatómiai párna alakja követi a fej, a nyak és a
váll vonalát. Jellemzően
oldalt vagy háton fekvéshez alkalmas. A hagyományos párnát azok válasszák,
akik hason fekve alszanak
vagy váltogatják a testhelyzetüket. Méretét tekintve
a klasszikus 90 × 70 cm-es
nagypárna javasolt kispárnával kombinálva, illetve
az 50 × 70 cm-es középpárna. Oldalt fekve magas
és kemény párna ajánlott,
amely kiegyenlíti a váll és
a fül közötti különbséget.
Az optimális magasság 9-11
cm, egy ilyen darab jó alátámasztást ad a fejnek. A keménység pedig azért fontos, mert a töltetnek a helyén kell maradnia, hogy a
megfelelő pozícióban tartsa a fejet. Hanyatt fekve az
alacsony párnák, ergonomikus, speciális habszivacs
vagy természetes latex termékek között érdemes keresgélni. Hason fekve a
nyak ebben a pozícióban
természetellenesen vis�szahajlik, ami nem tesz jót
gerincnek. Ha valaki csakis
ebben a pózban tud aludni, minél puhább és alacsonyabb párnát használjon,
hogy a lehető legkisebb legyen a nyak terhelése.

lakaskultura.hu

Így tervezd meg az
otthonod világítását!
Egy lakást nem elég szépen berendezni, hogy
igazi otthonná válhasson. Ahhoz, hogy kellemes legyen a benne tartózkodás, a megfelelő
fényekre is szükség van.

Funkcionális szerepén túl
a világításnak az otthon melegéről is gondoskodnia kell.
Az optimális összhatás nemcsak a fényforrások formájától függ, hanem a lámpák
megfelelő elhelyezéstől, a
fények színétől és erősségétől is. Mielőtt belevágnánk
a lakásfelújításba vagy az
építkezésbe, érdemes alaposan átgondolni a későbbi berendezést és az életmódunkat, otthoni szokásainkat. A
világítás megtervezésénél
a következő szempontokat
kell figyelembe venni.
Általános vagy háttérvilágítás
Bár a mennyezeti lámpa
kézenfekvő megoldásnak
tűnik, a fényereje sokszor
kevésnek bizonyul, és nem

is elég hatékony. Ezért helyezzünk inkább több helyre is kisebb fényforrásokat.
Direkt fények
Munkához, olvasáshoz,
főzéshez általában érdemes
erős, ám a szemet nem vakító fényeket tervezni. Akár
többet is elhelyezhetünk a
megvilágítandó területen.
Hangulatvilágítás
Egy-egy sarokban, kép
felett vagy polcon elhelyezett világítótesttel hangsúlyossá tehetünk bizonyos
részeket, felületeket. Ez a
megoldás segít a hangulatteremtésben, ám az arányokra
és a flexibilitásra érdemes
ügyelni.
Nappali

Ez a helyiség a lakás szíve. Egyszerre többféle funkciót is ellát, itt játszunk, olvasunk, pihenünk, fogadjuk
a barátainkat, beszélgetünk,
tévézünk. Ezért egy kb. 20

m2-es nappali megvilágításához legalább három, de
ideális esetben akár öt fényforrásra is szükség lehet.

lakaskultura.hu

Kicsi lakás ötletes berendezése: 5 tuti tipp
Praktikus és kreatív ötletekkel egy kevésbé jó tulajdonságokkal megáldott kis ba, és tedd velük légieseblakásból is élhető, trendi otthont alakíthatsz ki. Ehhez adunk öt szuper ötletet! bé a teret!
Praktikus, gyors és kön�nyű: gipszkarton
Pici a lakásod, de szeretnél külön dolgozósarkot hálófülkét vagy gardróbot? Segítségedre lehetnek a különböző térelválasztók, amelyek közül a gipszkarton fal
építése a legkézenfekvőbb.
Előnye, amellett, hogy kön�nyű és gyors építőanyag,
íves falak kialakítására is
alkalmas!
Játssz a színekkel!
A jól kiválasztott színekkel is növelheted a térérzetet. A padlóra például válas�sz világos árnyalatú lami-

nált parkettát, vagy meleg,
pasztellárnyalatú kőburkolatot, a falakat pedig öltöztesd lágy krémszínekbe. Ha
nagyon ragaszkodsz a divatos, rusztikus tapétákhoz és
sötét árnyalatokhoz, akkor
csak az egyik falfelületet borítsd be vele.

Tedd légiessé a kis kuckód!
Az áttetsző üvegfelületek,
áttetsző, könnyű műanyagból készült darabok – legyenek akár polcok, akár
lakásdekorációs eszközök
–, kedvezően hatnak a kis
terekre. Csempéssz belőlük
minél többet az otthonod-

A jól megválasztott lakásdekor fél siker
A lakásdekorációs kellékek helyes megválasztásával
tovább zsonglőrködhetsz a
centiméterekkel. Használj
nagy tükörfelületeket, a
dekoráció kiválasztásánál
pedig helyezd előtérbe az
apró virág- és geometrikus
mintákat.
Tágítsd a teret fénnyel!
A színek mellett a megvilágításra is fordítsd kellő figyelmet. Pici lakásban
használj hangulatlámpákat,
amelyek lágy fényt adva tovább tagolják a teret.

lakaskultura.hu
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Programajánló

Hevesi Sándor Színház szonyokhoz írott szerelmes tiyáték, kizárólag 18+! A
Január 29. kedd 19:00 Müller Péter: A VIHAR KAPUJÁBAN Széchenyi-bérlet
Január 30. szerda 15:00 Sütő András: ADVENT A HARGITÁN Lázár Ervin-bérlet
19:00 Sütő András: ADVENT
A HARGITÁN Dajka-bérlet
Január 31. csütörtök 19:00
Müller Péter: A VIHAR KAPUJÁBAN Sárdy-bérlet

Moziműsor
Art Mozi
Január 31– február 06.
16:15 Instant család
20.15 Vihar előtt (16) PREMIER! magyarul beszélő, amerikai dráma, thriller
(106 perc) rendező: Steven
Knight, szereplők: Matthew
McConaughey, Anne Hathaway, Diane Clarke

Keresztury Dezső VMK:
Pihe Ovi csütörtökönként
9.00 – 12.00 Közösséghez
szoktató, ovi-ízelítő foglalkozás kisgyermekek számára, 2
éves kortól.
FEBRUÁR 06. szerda 19.00
Szerelmem, Erdély. Rékasi Károly Wass Albert estje.
Gróf Czegei Wass Albert levelei, versei, írásai alapján
összeállította és a filmmontázsokat készítette: Koltay
Gábor, Magyar Örökség-díjas, Érdemes Művész. Az hetvenperces előadói est „cselekménye” az 50-es évek
elején, Amerikában kezdődik. A második világégés
után imádott Erdélyéből
menekülni kényszerülő, életének nagyobbik felét emigrációban élő író lelki és
szellemi vívódásait, a megkapaszkodással járó gyötrelmeket bemutató összeállítás
főként Wass Albert életében
jelentős szerepet játszó as�-

leveleiből, prózai műveiből
és az Adjátok vissza a hegyeimet című film montázsaiból, valamint természetesen
– az írót megformáló - Rékasi Károly színművész erős és
megrendítően szép alakításából építkezik.

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 különFEBRUÁR 13. szerda 9.30 és féle kellékeket és kiegészítő10.45 MESEVARÁZS prog- ket biztosítunk.
ramsorozat keretében, Ne- Február 16. szombat 13.00felejcs Bábszínház: Bori- 20.00 Wedding Show.
bon cicája, Marék Veronika zív akusztikus jubileumi
hőseit az egész világ ismeri, koncertturné
a mackó és a kislány törté- FEBRUÁR 13. szerda 19.00
netein generációk nőttek fel. JAZZSZERDA JAZZ- ÉS VIHétköznapi kalandjaik leg- LÁGZENEI SOROZAT . „Egy
nagyobb varázsa, hogy min- pazar, füstös hang – egy igaden mai és egykori gyerek zi díva” Szűcs Gabi Quartet
számára ismerősek.
koncertje
FEBRUÁR 21. csütörtök
18.00 Gasztro Show. A
gasztro-világból már jól ismert sztárokkal havonta
egy-egy alkalommal találkozhatunk a VMK konyhájában, hogy a közönséggel
karöltve gourmet utazásra
induljanak a Föld körül. A
beszélgetős főzőműsor első
vendége a Séfek Séfje egykori zsűrije Krausz Gábor séf,
aki a Közel-Kelet ízeit hozza
el nekünk.

Art Mozi
FEBRUÁR 1. péntek 18.00
DUMASZÍNHÁZ. Humor sapiens - a felegyenesedés hátrányai. Kiss Ádám és Benk
Dénes közös estje

FEBRUÁR 2-3. Ivánkovics Ist- FEBRUÁR 23. szombat
ván Kosárlabda Emléktorna 9,00 Ovis szombat - Suliba
FEBRUÁR 15-17. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat: KULTÚR-ZSÚR. Hangszerkiállítás és bemutató
FEBRUÁR 15. 18.00

„Legyen a zene mindenkié!”
Kiállítás megnyitó. A kiállítást megnyitja Tóth Tamás, a
Syncopa hangszerbolt ügyvezető igazgatója. Közreműködik: a „Duo Fortissimo”. A
kiállítás megtekinthető február 17. 12.00-ig.

Csácsi Városrész

FEBRUÁR 15. 19.00 Phantom zenekar light, unplugged koncert. A 2006-ban
alakult 5 fős zalaegerszegi
zenekar koncertje.

FEBRUÁR 15. péntek 14.00
„Maskarák és álarcok” kézműves foglalkozás. Farsangi álarckészítésre várjuk az
érdeklődőket. A foglalkozáson való részvétel ingyenes.
Helyszín: Izsák Iskola aulája.
Álarckészítő verseny

ANDRÁSHIDAI
APÁCZAI CSERE JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT JANUÁR 30. szerda 18.00
FEBRUÁR 4. 17.30 GYÓGYNÖVÉNY KLUB. Fermentáljunk az egészségünkért!
Gyakorlati tanácsok, bemutató. A fermentáció gyógyászati és gasztronómiai
felhasználása. Foglalkozásvezető: Sebestyén Bence
fitoterapeuta.

hívogató program ovisoknak az Öveges József Általános Iskolában. „Iskolás leszek …”című rajzkiállítás
megnyitója

Kiállítás Ambrus Adrienn
mandaláiból

FEBRUÁR 14. csütörtök
15.00. Valentin napi ajándékkészítés. A Kreatív klub
soron következő kézműves foglalkozása. Helyszín:
Könyvtár olvasóterme

KÉZMŰVESEK HÁZA

FEBRUÁR 17. vasárnap
FEBRUÁR 9. szombat 19,00 14.00-18.00. Farsangi NyiJótékonysági bál az Öveges tott Műhelygalériák Napja
József Általános Iskolában. 14.00-17.00 Kézműves fogInformáció és jegyvásárlás lalkozások az alkotóház
az iskola titkárságán! (tel.: műhelyeiben.
92/596-693)

Csodálatos fiú

FEBRUÁR 7. csütörtök 19.00
Pilát Gábor párkapcsolati
és életviteli coach előadása: Tiszta érzelmek, zavaros
kapcsolatok.,.
FEBRURÁR 14-16. Valentine
Days az Art Moziban! Minden este egy szerelmes film
csak 750 Ft-ért.
Február 15. péntek 20.00
Zalaegerszegen először az
Art Moziban: Valentin napi
ismerkedős interaktív par-

Január 31– február 06. 18.15 Csodálatos fiú PREMIER! magyarul beszélő, amerikai
életrajzi dráma (112 perc), rendező: Felix Van Groeningen, szereplők: Steve Carell, Timothée
Chalamet, Maura Tierney.

2019. január 29.
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Okoskukákat adtak át
Zalaegerszegen

Karkötők készítésével
hívták fel a figyelmet

Érzékelik a szenzoraik, ha
megtelnek, és erről értesítik
a szolgáltató céget azok az
intelligens hulladékgyűjtő
edények, amelyeket csütörtökön adtak át és mutattak
be sajtótájékoztatón.
A megyeszékhelyen a
Köztársaság úti utolsó tízemeletes házhoz, valamint a
Gasparich és Platán sor kereszteződése közelébe telepítették a hat darab, földbe
süllyesztett, 3–3 köbméteres
szelektív hulladékgyűjtőt.
Az okoskukákat az Európai Unió által 85 százalékig,

Viccsarok

összesen 56 millió forinttal
támogatott EcoSmartCities
program egyik elemeként
szerezte be Zalaegerszeg,
és hasonlókat vásárolt a projekt keretében a horvátországi Ludbreg önkormányzata is.Az átadás alkalmából Balaicz Zoltán polgármester arról is beszélt, hogy
a projekthez kapcsolódóan
a Smart City programban
olyan mobiltelefonos applikációt fejlesztenek, amely
egyszerűsíti az illegálisan
lerakott szemét helyének bejelentését.zaol.hu

A méhnyakrák megelőzésének fontosságára kívánták felhívni a figyelmet azzal a programmal, amelyet csütörtökön rendezett meg a Női Egészségért
Alapítvány, a Család és KarrierPONT és a Zalaegerszegi Női Szalon.

Minden könyvet kiolvasott
Az anyós már olyan régóta
a vejénél vendégeskedik,
hogy minden könyvet kiolvasott már a lakásban.
Egyik este megkérdezi a
vejét:
- Mondd fiam, van itt esetleg valami, amit még nem
olvastam?
- Igen mama, a vonatmenetrend.
5 kiló krumpli
- 5 kiló krumplit szeretnék,
de attól félek nem bírom el
- mondja egy idős asszony
a zöldségesnek.
- Dehogynem, majd ügyesen mérem meg!

érdeklődők, vagy a betegség által valamilyen módon érintettek mályvaszínű
gyöngy karkötőt fűzhettek,
jelezve, hogy támogatják a
női rákbetegséggel küzdőket, és egyben fel akarják
hívni a figyelmet a megelőzés fontosságára, hiszen a
daganatos betegségek közül
a méhnyakrák a második
leggyakoribb halálozási ok
a 30–50 éves nők körében.

zaol.hu

247957

Mint érdeklődésünkre
Balaicz Zoltánné elmondta,
a méhnyakrákos nők gyógyulását és a megelőzést
szolgáló Mályvavirág Alapítvány koordinálja országszerte a 13 éve Európában
elindított figyelemfelhívó
programot, a méhnyakrák
megelőzésének hetét, amihez a zalai megyeszékhely
harmadik alkalommal csatlakozott. Az Eötvös utcai
karrierpontban összegyűlt

Majom a ketrecben
Két majom ül a ketrecben.
Mindkettő banánt eszik, de
az egyik nem hámozza meg,
hanem csak úgy eszi. A másik megszólal:
- Te nem hámozod meg ?
- Minek? Tudom mi van
benne.

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

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

Telephelyünkön a rakodás biztosított!
Akció
megjelenéstőlfebruár
február28-ig
28-ig,
a készlet
erejéig.
Akció ideje megjelenéstől
ill. ill.
a készlet
erejéig.

A Zalaszám-ZAC nem adta a trófeát
Hazai színtéren is megkezdték az idei fedett
pályás atlétikai szezont
a Zalaszám-ZAC versenyzői. Az Egerszegen
megrendezett Vám és
Vám Kupa a megyeszékhelyi nyílt újonc és serdülő bajnoki címekért is
zajlott.

Kovács Anna 60 m-en (8,0
mp), Csata Panna súlylökésben (9,91 m) és Kozma Ádám
diszkoszvetésben (30,12 m).
A Keszthely VDSE fiataljai
közül Helter Dávid 60 m-en
(7,2) és 200 m-en (24,6) elért
eredménye, valamint Gombár Dorina 60 m-es (8,6) és
távolugrásban (434 cm) nyújtott teljesítménye emelhető
ki. 
zaol.hu

Kalodás tüzifa készletről!

kalodás tüzifa

Akció időpontja megjelenéstől 2019. március 31-ig.

vadó támogatója, Mayer
Miklós és Gyarmati Tamás
adta át Csiszár Attilának, a
zalaegerszegiek utánpótlás
vezetőedzőjének.
A viadal során a ZAC fiataljai közül a legjobb eredményeket Röszler Dóra érte el
60 m gáton (9,4 mp) és távolugrásban (473 cm). Jól teljesített Ágoston Zsombor Szilveszter 60 m gáton (9,1 mp),

Nyitva:
H-P: 7.30-16.00 óráig
Szo: 7.30-12.00 óráig
252780

Az egerszegi Városi Sportcentrumban található futófolyosón a Dunántúlról érkezett klubok összesen 150
ifjú atlétája állt rajthoz és
jó eredmények születtek a
felkészülés kellős közepén
is. Az egyesületi csapatversenyt éles küzdelemben
végül a Zalaszám-ZAC csapata nyerte, a szintén nagy
létszámú küldöttséggel érkezett Szombathelyi SI előtt.
A Vám és Vám Kupát a verseny két fővédnöke és né-

Zalaegerszeg Ságodi úti Ipartelep

