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Készüljön velünk 
a farsangra!

Zalagerszeg, 
Tüttőssy u. 20.

Tel.: 92/346-197
edensuti@gmail.com
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VOLÁNTOURIST UTAZÁSI 
IRODA AJÁNLATAI

VOLÁNTOURIST UTAZÁSI 

BENELUX ÁLLAMOK a tulipánok nyomában Ápr.15-21.        169.900,-Ft/fő
PÁRIZS és a LOIRE-MENTI KASTÉLYOK Máj.2-8.           149.900,-Ft/fő
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK gazdagon  Máj.20-25.       114.500,-Ft/fő 
MURA-VÖLGY felfedezése, NÁRCISZFESZTIVÁL    Máj.31-Jún.2.   44.500,-Ft/fő 
ALBÁN kalandok KORFUI kirándulással   Júl.5-13.          194.500,-Ft/fő
Nyaralás és kultúra RIMINI és környékén  Júl.14-20.        139.900,-Ft/fő
ANGLIAI körutazás, Londoni és Walesi kalandokkal   Júl.21-Aug.1.   299.900,-Ft/fő
Üdülés Dél-Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró Aug.17-24.      169.900,-Ft/fő
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MEGJELENT A KATALÓGUS! VEGYE IGÉNYBE 
ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYŰNKET!

Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 � Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/511-231 �  Hévíz: +36 83 540-399  � Lenti: +36 92/551-061

www.volantourist.hu � www.facebook.com/volantourist
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ÉS

KÖZELRE 
VAGY 
TÁVOLRA?

LEGYEN
MINDKETTŐ!

MINDEN

MULTIFOKÁLIS
LENCSE

30-50%
KEDVEZMÉNNYEL

SZÁMOS

MÁRKÁS
KERET*

70%
KEDVEZMÉNNYEL

* Üzletenként változó kínálat. Az akciók egymással összevonhatók, de más kedvezménnyel együtt nem érvényesek! Az ajánlat időtartama: 2018 
december 1. - 2019 február 28. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.opticworld.hu

OPTIC WORLD ZALAEGERSZEG • 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 1.
+36 30 768 8000 • +36 92 347 423 • zalaegerszeg@opticworld.hu
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A z  akció  m egjelenés�� l 2018. m árcius  31-ig  érvényes!

ANYÁK NAPJÁRA,
BALLAGÁSRA

ANYÁK NAPJÁRA,
BALLAGÁSRA

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

ANYÁK NAPJÁRA,
BALLAGÁSRA

ANYÁK NAPJÁRA,
BALLAGÁSRA

LENGYEL ÉDESSÉG 
ÉS FÜGGÖNYBOLT

LENGYEL 
CSOKI BOLT

EGYEDI FINOM 
CSOKOLÁDÉK 

Valentin napra, szülinapra...
ÉS EGYÉB ALKALMAKRA

Akció ideje megjelenéstől február 28-ig.

Zeg., Tüttőssy u. 6.
(a Kristály patika mögött)

Tel.: 06-30/486-4306
06-30/409-0988

ÉS EGYÉB ALKALMAKRAÉS EGYÉB ALKALMAKRA
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Zalaegerszeg, Kossuth út 34.

NYITVA TARTÁS: 
H-P 8.00-20 óráig, Sz: 9.00-18 óráig, V. 9.00-15 óráig

10% kedvezmény
minden 
termékre

NYITVA TARTÁS: 

10% termékre
2019. február 25–2019. március 3-ig.
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Gyermekzsivajtól volt hangos szombaton a botfai Erdődy–Hüvös-kastély par-
kja, ahol immár tizedik éve fogadják madárgyűrűzésen az érdeklődőket.

Zalai Béla zoológus el-
sőként két nádi sármányt 
mutatott be lajstromba vé-
tel előtt a szépszámú, gye-
rekekből és szülőkből álló 
madárbarát társaságnak. 
A tollas jószágokat a Válic-
ka partján felállított hálóval 
fogták. – 2018-ban több mint 
50 százalékkal kevesebb 
madarat sikerült befognunk 

és meg gyűrűznünk, mint 
az előző években, idősza-
konként valóságos „madár-
vákuum” alakult ki – tájé-
koztatott a szomorú statisz-
tikáról dr. Illyés Zoltán bio-
lógus, a Mindszenty Ifjúsági 
Ház vezetője. – Ez a nyárra 
is igaz volt, ráadásul a meg-
figyelt kis teremtmények 
rendkívül soványak vol-

tak, ezért is jók a gyűrűzé-
sek, hogy kiderüljön, ha baj 
van. Az ok? A mezőgazda-
sági vegyszerezések, a fele-
lőtlen kémiai szúnyogirtás. 
És sok a madárkoszton élő 
kóbor macska is. Szombaton 
nem kellett csalódni a ma-
darászoknak: 16 kis szár-
nyas került a hálóba.

 zaol.hu

Gyermekzsivaj a kastélyban
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Állásbörze

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.

Köszönjük, 
hogy nálunk 

hirdetett!

Fehér és Társa BT.  
keres fiatal 

lakatos  
illetve 

betanított  
munkatársakat 

egy műszakos munkarendbe.
Jelentkezni:  

fényképes önéletrajzzal 
feherestarsabt01@gmail.com 

címen.
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A MÁV Zrt. munkatársakat keres  
ZALASZENTIVÁNRA az alábbi munkakörbe:

SZAKIRÁNYÚ KÖZÉPFOKÚ  
VÉGEZETTSÉGGEL 

biztosítóberendezési műszerész

Amit ajánlunk: 
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható 

munkaidő és jövedelem, választható béren kívüli 
juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, 

utazási kedvezmény.

Jelentkezését a 
www.mavcsoport.hu/karrier 

oldalon várjuk.
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ÁLLÁS

CNC-gépkezelőket, kar-
bantartó géplakatosokat ke-
resünk sárvári munkahelyre, 
autóipari alkatrészeket gyár-
tó partnerünkhöz. Hosszútá-
vú munkalehetőség, kiemel-
ten magas bérezéssel (Nettó: 
1.600 Ft órabér), 50 km-es 
körzetből 100%-os utazá-
si költségtérítés, távolabbról 
érkező kollégáknak igényes 
díjmentes szállás biztosított. 
06-70/527-2554, femmun-
ka.eu@gmail.com (Cor-Te-
xEuro Kft.)

*54603*

Építési projektek lebonyolí-
tásához szakirányú képzett-
séggel rendelkező munkatár-
sat keresünk. Koller Lajos tele-
fon:06-30/991-0572

*53064*

Kőművest, ácsot, segédmun-
kást keresünk folyamatos zala-
egerszegi munkavégzésre. Koller 
Lajos telefon:06-30/991-0572

*53058*

Önállóan dolgozó cukrász vagy 
pék szakmunkást keresünk za-
laegerszegi Éden cukrászdába. 
Tel.:06-30/9933-668

*55434*

Zalaegerszegi mobiltelefon bolt 
eladó munkatársat keres éves 
állásra. 20/484-7676 Lót-Fut 
Kft.

*47148*

A napokban befejeződött 
a Zala Megyei Szent Ra-
fael Kórház kardiológiai 
és pulmonológiai osztá-
lyát is befogadó épületé-
nek éveken át félbema-
radt felújítása, a betegek 
várhatóan márciustól ve-
hetik birtokba a mint-
egy 2,3 milliárd forintos 
beruházást.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fi-
desz) a helyszínen tartott 
sajtóbejáráson elmondta: a 
néhány éve mintegy 4 mil-
liárd forintból megépített új 
D épület után az építtető és 
az akkori kivitelező közöt-
ti vitás kérdések miatt fél-
bemaradt az F épület meg-
kezdett rekonstrukciója. Az 
újabb közbeszerzési kiírás 
nyerteseként tavaly nyáron 
a ZÁÉV Zrt. lett a generálki-
vitelező, amely határidőre, 
január végére befejezte az 
épület teljes körű felújítását.

A képviselő felidézte, 
hogy az utóbbi négy évben 
- az MRI berendezés cseréjé-
vel és két félmilliárdos mű-
szerbeszerzési pályázattal 
együtt - összesen mintegy 
9 milliárd forint beruházás 

valósulhatott meg a zala-
egerszegi egészségügyi in-
tézményben. A mostani fel-
újításnak köszönhetően - a 
bútorok és műszerek beszer-
zése után - várhatóan már-
ciusban vehetik birtokba a 
betegek a megújult épüle-
tet, a hivatalos átadását pe-
dig áprilisra tervezik. Halász 
Gabriella, a kórház főigazga-
tója elmondta: a korszerűsí-
tett szárnyban kap helyet a 
kardiológiai rehabilitáció, 
az onkológiai osztály, illet-
ve ide költözik a pózvai kül-
ső kórházból a pulmonoló-
gia is. Ezzel minden olyan 
részleg az intézmény köz-

ponti telephelyén működik, 
amelynek nagy a diagnosz-
tikai vagy műtéti igénye. Pe-
resztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. 
vezérigazgatója elmondta: 
az összesen 2,3 milliárdos 
korszerűsítésből bruttó 1,1 
milliárd forint volt a cég ál-
tal elvégzett építészeti és 
műszaki beruházás össze-
ge. Az MTI kérdésére azt is 
közölte: az alig 6 hónapja át-
vett munkaterület nagyjából 
40 százalékos készültségen 
állt, ezt kellett a január vé-
gi határidőre teljesen befe-
jezniük, ehhez többségében 
helyi, zalai alvállalkozókat 
vontak még be. MTI

Viccsarok
Hadgyakorlaton kiküldenek 
egy katonát az ellenség vo-
nalai mögé, hogy álcázza ma-
gát, és jelentse az ellenséges 
csapatmozgásokat. Rendben 
megy is a dolog, ám egyszer 
csak az őrszem feladja álcá-
zott megfigyelőhelyét, és 
elkezd ugrálni. El is kapják, 
győz az ellenség.
Később a parancsnoka fele-
lősségre vonja az őrszemet.
- Egy fatörzsnek álcáztam 
magam - mentegetőzik a 
katona. - Nem is volt semmi 
gond, bár először egy csa-
pat galamb telepedett rám, 
aztán meg egy kutya lepisilt. 
Utána azonban két mókus fu-
tott fel a nadrágszáramon, 
és azt véltem hallani: „Te, az 
egyiket együk meg most, a 
másikat tegyük el télire!” Na, 
ezt már nem bírtam!

Január végén befejeződött a zalaegerszegi 
kórház felújítása



2019. február 5.     3

Apróhirdetések
KÁVÉGÉP SZAKÜZLET
+36 30 358-6675, www.kavesam.hu
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 10-22.
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HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Vonyarcvashegyen, strand kö-
zelben 3 hálószobás+ nappalis 
szerkezetkész ház 600 m2-es tel-
ken 27 M Ft-ért eladó. Tel.: +36-
30/9292-622

*13172*

ALBÉRLET

Zalaegerszegen belvárosi 3 szo-
bás berendezett lakás hosszú táv-
ra kiadó. 30/929-6300

*51553*

AUTÓ

Autókat vásárolunk bontásra, el-
szállítás és hivatalos igazolás kiál-
lítása ingyenes. 06-20/4455-665

*25088*

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

*66543*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Akciósan februárban, márci-
usban ács és tetőfedő bádo-
gos munkát, palatető bontást, 
felújítást vállalok.Saját anyag-
ból dolgozunk. /réz, alu, lindab, 
bramac/.06-70/566-4054

*54506*

Best-Unió nyílászárók-árnyéko-
lástechnika, kőműves munkák, 
burkolás, szigetelés, teljeskörű la-
kásfelújítás! Ablak és redőny ja-
vítás!  06-20/4038-400, 06-
20/336-0011

*50611*

EGÉSZSÉGÜGY

Bioptron lámpát, dobozt, szín-
terápiát, állványt, légterápi-
át, Ceragem ágyat vásárolok! 
0620/529-9861.

*54996*

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Ven-
déglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750; www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

*96059*

VEGYES

Mindenféle régiséget, bútoro-
kat, dunnákat, párnákat, disznó-
vágási felszereléseket, szarvasa-
gancsot /engedéllyel rendelkező-
től, hagyatékból/ vásárolok. 06-
70/322-2437

*47031*

TÁRSKERESÉS

Hetven éves, (176/72)  nemdo-
hányzó, józanéletű gyógyszer-
mentes milejszegi férfi keres fe-
leséget (élettársat, barátnőt). ket-
szergaspar@freemail.hu. 20/349-
3945

*53093*

Társkereső Iroda országos adat-
bázissal, leinformált ügyfélkör-
rel, szakértői segítséggel. Telefon: 
+36-30/8730-266

*48060*

Hirdessen

Ön is  
nálunk!

Zala megyében 4 száza-
lékkal csökkent tavaly a 
nyilvántartott álláskeresők 
száma: a kirendeltségek 
nyilvántartásában decem-
ber végén 6 481 álláskereső 
szerepelt, csaknem 300-al 
kevesebb, mint 2017 utolsó 
hónapjában - tájékoztatta a 
kormányhivatal az MTI-t. 

A hivatal adatai szerint az 
elmúlt évben havonta átla-
gosan 6 850 álláskeresőt re-
gisztráltak, több mint 500-al 
kevesebbet, mint 2017-ben.

A nyilvántartott álláske-
resők aránya 2018 decem-
berében 4,9 százalékra mér-
séklődött Zala megyében, 
a mutató értéke 0,4 száza-
lékponttal volt alacsonyabb 
az előző évinél. Éves szin-
ten tavaly 5,2 százalék volt 
az álláskeresési ráta átlagos 
aránya, 0,6 százalékponttal 
alacsonyabb, mint 2017-ben. 

A nyilvántartott álláske-
resők több mint egyharma-
da szakképzetlen, 6 száza-
léka rendelkezik felsőfokú 
képzettséggel. A regisztrál-
tak csaknem 30 százaléka 

tartós álláskereső: legalább 
egy éve, minden hónapban 
szerepeltek a nyilvántartás-
ban.  A pályakezdők szá-
ma és aránya az elmúlt év-
ben tovább mérséklődött. 
December végén 428 pá-
lyakezdő, az álláskeresők 
6,6 százaléka keresett mun-
kát a kirendeltségek segít-
ségével. 2018-ban 670 pá-
lyakezdőt regisztráltak első 
alkalommal, 80-nal keve-

sebbet, mint egy évvel ko-
rábban. Decemberben 1100 
álláskereső került nyilván-
tartásba, a regisztrációból 
1255-en kerültek ki. A ki-
lépők közül 600-an váltak 
foglalkoztatottá, közel 400-
an támogatás nélkül jutot-
tak munkához.  Az év utol-
só hónapjában 400 nem tá-
mogatott álláshely volt Zala 
megyében.

 MTI

ZALAEGERSZEG 

2019. január 15., XXVI./1.

 A BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY KFT.

zalacsébi munkavégzési hellyel pályázatot hirdet az alábbi munkakörben:

FESTŐ 

Az önéletrajzokat levélben és e-mailben egyaránt várjuk!

Postázási cím: 8996 Zalacséb, Széchenyi u. 25. E-mail: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu

ELvÁRÁSOK: szakirányú végzettség (festő, mázoló),  

precíz, felelősségteljes munkavégzés. (Csak 1 műszakban, délelőtt!)

AMiT NYújTuNK: hosszú távú munkalehetőség, bejelentett, biztos állás és versenyképes jövedelem.

jelentkezz még ma!
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A városi fúvószenekar tartott újévi  

koncertet a megyeszékhelyen
Z A L A E G E R S Z E G  

2 018 .  s z e p t e m b e r 12 . ,  XXV./35.

Országszerte több mint

2,5 millió rendszeres olvasó!

Gyerekek gyógyítottak plüssmackókat is 

abban a kórházban, ami vasárnap nyílt 

meg az egészségfejlesztési irodában. Itt 

a gyerekek oldott hangulatban, szakem-

berek irányítása mellett, mégis játékosan 

gyógyíthatták kedvenceiket és győzhet-

ték le az orvosi rendelőkkel szembeni fé-

lelmeiket. forrás: zaol.hu

Máriatövist a Májnak

A máriatövist az ókorban is is-

merték, a 15. században pedig a 

bencések rájöttek, hogy különö-

sen mérgezések esetén gyógyí-

tó hatású, de csak évszázadokkal 

később, a 18. század gyógyítói 

elevenítették fel újra ezt az indi-

kációt, kezdték el mélyrehatób-

ban tanulmányozni és használni 

ezt a gyógynövényt. Azóta első-

sorban májbetegségek gyógy-

szereként alkalmazzák, de 

használják étvágytalanság, epe-

kövek, ekcéma és pikkelysömör, 

fáradtság és daganatos betegsé-

gek gyógyítására is.

A máriatövis gyógyászatban al-

kalmazott termése tartalmaz-

za legfontosabb hatóanyagát, 

a szilimarint, mely tulajdon-

képpen három flavonoid keve-

réke. Egyéb keserűanyagokat, 

illóolajat és E-vitamint is talá-

lunk benne, de nekünk mégis 

a szilimarin a legfontosabb. Ez 

az anyag úgy védi legfőbb mé-

regtelenítő szervünket, a májat 

a mérgektől, hogy egyrészt ser-

kenti a mérgek lebontását, más-

részt aktivizálja a májsejtek gyó-

gyító mechanizmusait, és az új 

májsejtek képződését.

GyerMekkórház 

félelMek nélkül

A  ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszegre

 beszerzés és kivitelezés területére 

MÉRNÖK munkatársat keres.

Ideális jelöltünk:

• felsőfokú építő- vagy építészmérnöki végzettség

• önálló munkavégzési képesség

• jó szervező és kommunikációs készség

• döntési képesség

Gyakorlattal rendelkező kollégát várunk.

A pályázatokat szakmai önéletrajzzal 

és bizonyítvány másolatokkal kardosne.dora@zaev.hu 

e-mail címre várjuk, a megjelenéstől számított 1 héten belül.
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Magyar Kultúra Napja vetélkedő

Január 23-án, szerdán 14 

órától vetélkedő programot 

szerveznek az általános isko-

la felső tagozatosai számára 

az Izsák-iskolában. Céljuk, 

hogy ráirányítsák a figyel-

met múltunkra, hagyomá-

nyainkra, kulturális és mű-

vészeti életünk értékeire, ha-

zánk szépségeire, anyanyel-

vünkre. A rendezvénynek az 

iskola multifunkcionális ter-

me ad otthont. Minden ér-

deklődőt szeretettel várnak.

Szombaton tartotta fenn-

állásának 25. újévi koncert-

jét a 44 éve működő Zala-

egerszegi Városi Fúvószene-

kar. A Városi Hangverseny- 

és Kiállítóterembe gyűlt kö-

zönség először klasszikus 

újévköszöntő keringőket, 

polkákat hallhatott a 60 ta-

gú zenekartól, melynek leg-

fiatalabb tagja 10, legidősebb 

64 éves. A hangverseny má-

sodik felében ismert filmze-

nék és slágerek csendültek 

fel, köztük Vangelis-, Mor-

ricone-, Leonard Cohen-szá-

mok, de a Trónok harcából is 

hallhattunk betétdalt. A fel-

lépésre Sopronból, Pécsről, 

Szombathelyről is érkeztek 

haza régi tagok. Legköze-

lebb a városi farsangon és 

március 15-én ad koncertet 

az együttes. zaol.hu

Zalaegerszegre és Zalaszentivánra keresünk 

hűtött és száraz áruterítő fuvarfeladatra tgk 

vezetőket, azonnali kezdéssel. 

Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány 

+ GKI kártya. 

Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú 

munka, kiemelkedő fizetéssel. 

Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk

karrier@ruditrans.hu 

GÉPKOCSIVEZETŐ 

Zalaegerszeg/Zalaszentiván

22
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Jelentkezéseket a 

karrier@ruditrans.hu 

címre várjuk. 

Zalaszentiváni élelmiszer raktárunkba 

keresünk napi 4 órában

1 fő takarító személyzetet.

Előnyt jelent: zalaszentiváni lakos. 

24
83

61

Zalaegerszegre és Zalaszentivánra keresünk 

hűtött és száraz áruterítő fuvarfeladatra tgk 

vezetőket, azonnali kezdéssel. 

Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány 

+ GKI kártya. 

Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú 

munka, kiemelkedő fizetéssel. 

Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk

karrier@ruditrans.hu 

GÉPKOCSIVEZETŐ 

Zalaegerszeg/Zalaszentiván
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Zalaszentivánra keresünk

hűtött és száraz árutérítő fuvarfeladatra tgk

vezetőket, azonnali kezdéssel.

Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány

+ GKI kártya.

Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú

munka, kiemelkedő � zetéssel.

Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk

karrier@ruditrans.hu
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ZALAEGERSZEG 

2019. január 15., XXVI./1.

 A BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY KFT.

zalacsébi munkavégzési hellyel pályázatot hirdet az alábbi munkakörben:FESTŐ 

Az önéletrajzokat levélben és e-mailben egyaránt várjuk!

Postázási cím: 8996 Zalacséb, Széchenyi u. 25. E-mail: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu

ELvÁRÁSOK: szakirányú végzettség (festő, mázoló),  

precíz, felelősségteljes munkavégzés. (Csak 1 műszakban, délelőtt!)

AMiT NYújTuNK: hosszú távú munkalehetőség, bejelentett, biztos állás és versenyképes jövedelem.

jelentkezz még ma!
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A városi fúvószenekar tartott újévi  
koncertet a megyeszékhelyen

Z A L A E G E R S Z E G  

2 018 .  s z e p t e m b e r 12 . ,  XXV./35.

Országszerte több mint2,5 millió rendszeres olvasó!

Gyerekek gyógyítottak plüssmackókat is 
abban a kórházban, ami vasárnap nyílt 

meg az egészségfejlesztési irodában. Itt 
a gyerekek oldott hangulatban, szakem-

berek irányítása mellett, mégis játékosan 
gyógyíthatták kedvenceiket és győzhet-

ték le az orvosi rendelőkkel szembeni fé-
lelmeiket.

forrás: zaol.hu

Máriatövist a Májnak
A máriatövist az ókorban is is-merték, a 15. században pedig a bencések rájöttek, hogy különö-sen mérgezések esetén gyógyí-tó hatású, de csak évszázadokkal később, a 18. század gyógyítói elevenítették fel újra ezt az indi-kációt, kezdték el mélyrehatób-ban tanulmányozni és használni ezt a gyógynövényt. Azóta első-sorban májbetegségek gyógy-szereként alkalmazzák, de használják étvágytalanság, epe-

kövek, ekcéma és pikkelysömör, fáradtság és daganatos betegsé-gek gyógyítására is.A máriatövis gyógyászatban al-kalmazott termése tartalmaz-za legfontosabb hatóanyagát, a szilimarint, mely tulajdon-képpen három flavonoid keve-réke. Egyéb keserűanyagokat, illóolajat és E-vitamint is talá-lunk benne, de nekünk mégis a szilimarin a legfontosabb. Ez az anyag úgy védi legfőbb mé-

regtelenítő szervünket, a májat a mérgektől, hogy egyrészt ser-kenti a mérgek lebontását, más-részt aktivizálja a májsejtek gyó-gyító mechanizmusait, és az új májsejtek képződését.

GyerMekkórház félelMek nélkül

A  ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszegre
 beszerzés és kivitelezés területére MÉRNÖK munkatársat keres.

Ideális jelöltünk:• felsőfokú építő- vagy építészmérnöki végzettség

• önálló munkavégzési képesség
• jó szervező és kommunikációs készség
• döntési képesség

Gyakorlattal rendelkező kollégát várunk.A pályázatokat szakmai önéletrajzzal 

és bizonyítvány másolatokkal kardosne.dora@zaev.hu 

e-mail címre várjuk, a megjelenéstől számított 1 héten belül.

2
0
4
9
0
0

Magyar Kultúra Napja vetélkedő
Január 23-án, szerdán 14 

órától vetélkedő programot 
szerveznek az általános isko-
la felső tagozatosai számára 
az Izsák-iskolában. Céljuk, 
hogy ráirányítsák a figyel-
met múltunkra, hagyomá-
nyainkra, kulturális és mű-

vészeti életünk értékeire, ha-
zánk szépségeire, anyanyel-
vünkre. A rendezvénynek az 

iskola multifunkcionális ter-
me ad otthont. Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak.

Szombaton tartotta fenn-
állásának 25. újévi koncert-
jét a 44 éve működő Zala-
egerszegi Városi Fúvószene-
kar. A Városi Hangverseny- 
és Kiállítóterembe gyűlt kö-
zönség először klasszikus 
újévköszöntő keringőket, 

polkákat hallhatott a 60 ta-
gú zenekartól, melynek leg-
fiatalabb tagja 10, legidősebb 
64 éves. A hangverseny má-
sodik felében ismert filmze-
nék és slágerek csendültek 
fel, köztük Vangelis-, Mor-
ricone-, Leonard Cohen-szá-

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

Zalaegerszegre és Zalaszentivánra keresünk 

hűtött és száraz áruterítő fuvarfeladatra tgk 
vezetőket, azonnali kezdéssel. 

Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány 
+ GKI kártya. Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú 

munka, kiemelkedő fizetéssel. Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk
karrier@ruditrans.hu 

GÉPKOCSIVEZETŐ 
Zalaegerszeg/Zalaszentiván

22
74

36

Jelentkezéseket a karrier@ruditrans.hu címre várjuk. 

Zalaszentiváni élelmiszer raktárunkba 
keresünk napi 4 órában1 fő takarító személyzetet.Előnyt jelent: zalaszentiváni lakos. 
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Zalaegerszegre és Zalaszentivánra keresünk 

hűtött és száraz áruterítő fuvarfeladatra tgk 
vezetőket, azonnali kezdéssel. 

Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány 
+ GKI kártya. Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú 

munka, kiemelkedő fizetéssel. Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk
karrier@ruditrans.hu 

GÉPKOCSIVEZETŐ 
Zalaegerszeg/Zalaszentiván
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Zalaszentivánra keresünk
hűtött és száraz árutérítő fuvarfeladatra tgk

vezetőket, azonnali kezdéssel.Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány+ GKI kártya.Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú
munka, kiemelkedő � zetéssel.Önéletrajzokat az alábbi címre várjukkarrier@ruditrans.hu
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Zala megyében 4 százalékkal csökkent 
tavaly az álláskeresők száma

Az ipari termelői árak ta-
valy decemberben 4,7 száza-
lékkal voltak magasabbak, 
mint egy évvel korábban, a 
múlt év egészét tekintve 5,5 
százalékkal nőttek, az elő-
ző évi 3,9 százalékos emel-
kedést követően - jelentet-
te csütörtökön a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH). 
A termelői árak decemberi 
emelkedésének üteme ta-
valy április óta a legalacso-
nyabb volt. 

A belföldi értékesítésben a 
termelői árak 6,2  százalék-
kal haladták meg a 2017. de-
cemberit és 6,0 százalékkal 
az előző év átlagát.

Az előző hónaphoz viszo-
nyítva decemberben 0,5 szá-
zalékkal csökkentek az árak 
a novemberi 0,4 százalékos 
esés után. Azt megelőzően 
viszont tíz hónapon át emel-
kedtek a belföldi árak.  

 A hattizednyi súlyt képvi-
selő feldolgozóipar árai 4,3, 
a több mint egyharmadnyi 
súlyú energiaipar (villamo-
senergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás) árai 10,4 

százalékkal emelkedtek 
decemberben az egy évvel 
korábbihoz mérten. A jár-
műgyártásban 4,3, a számí-
tástechnikai cégeknél 6,4, a 
gépgyártásban 5,4 százalék-
kal nőttek a termelői árak 
2017 decemberéhez viszo-
nyítva, az élelmiszeripar-
ban 3,0 százalékos volt az 
emelkedés. 

A beruházási javakat 
gyártók 4,4, a tartós fo-
gyasztási cikkeket gyártók 
4,5 százalékkal emelték az 
árakat.    

Az exportárak egy év alatt 
3,9 százalékot, ezen belül a 
96,4 százalékos súlyú fel-
dolgozó ipari exportárak 3,5 
százaléknyit emelkedtek ta-
valy decemberre és 5,2 szá-
zalékkal a teljes év átlagát 
mérve. A járműipar expor-
tárai 2,9, a számítástechni-
kai és elektronikai termé-
kek gyártói 3,4 százalékos 
áremelkedést értek el az ex-
portpiacaikon. Az élelmi-
szeripar exportárai 1,8 szá-
zalékkal nőttek egy év alatt 
tavaly decemberre.  MTI

KSH: az ipari termelői árak 5,5 
százalékkal nőttek 2018-ban

Szakértő: csökkennek a 
regionális különbségek a 
foglalkoztatásban

Az átlagosnál erő-
teljesebben bővült az 
észak-magyarországi ré-
gióban a foglalkoztatott-
ság, ugyanakkor még min-
dig alacsony az országos 
átlaghoz képest - hívta fel 
a figyelmet Csath Magdol-
na közgazdász az M1 ak-
tuális csatornán vasárnap, 
a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) legfrissebb, a 
héten közzétett adatait ele-
mezve. A szakértő kiemel-
te: az adatokat a végzettség 
szerint vizsgálva látszik, 
hogy a felsőfokú végzett-
ségűek foglalkoztatottsá-
gi aránya 85,2 százalékos, 
míg az alapfokú végzett-
ségűeké mintegy 40 szá-

zalékos. Azokban a régiók-
ban, ahol kisebb a foglal-
koztatottság, nagyobb az 
alacsonyabb végzettségű-
ek aránya, ami mutatja, 
hogy képzéssel és tovább-
képzéssel növelni lehet a 
foglalkoztatottságot - mu-
tatott rá. Csath Magdolna 
kifejtette, az alsó és a kö-
zépfokú végzettségűeknél 
is emelni kell a képzettsé-
gi szintet, valamint a gaz-
daság szerkezetét tekintve 
növekednie kell azon ága-
zatok arányának, amelyek-
ben a munkahelyek igény-
lik a tudást és lehetővé te-
szik nagyobb érték előállí-
tását, mert ez javítja a ter-
melékenységet.  MTI



      2019. február 5.4

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

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 2.
+36-70/383-6133
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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Dr. Nowinszky Tibor
bőrgyógyász szakorvos
KESZTHELYEN hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek 8-18-ig 
és TAPOLCÁN minden 
szerdán 15-18-ig rendel.

Keszthely, Bercsényi u. 65.
Bejelentkezés: 06 83/510-724,

+36 30/902-9169
www.euromedica.hu 
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Életmód

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de 

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

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

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Nap mint nap a mosolyokért!
Nincs nap fog nélkül...

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

17
28
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Vannak emberek, akik már attól is híznak, ha csak 
ránéznek egy szelet tortára, és olyanok is, akik 
gyakorlatilag bármiből bármennyit ehetnek. Lehet, 
hogy megvan a válasz arra, hogy ez miért van így.

A Cambridge Egyetem ku-
tatói egy sor gént azonosítot-
tak, amelyek felgyorsíthat-
ják az anyagcserét, és segít-
hetnek gyorsabban eléget-
ni a zsírt. Ezeket a géneket 
1600 vékony, de egészséges 
emberben találták meg egy 
kutatás során, és a szakem-
berek szerint legalább a két-
harmaduk esetében ezek a 
gének felelnek azért, hogy 
kevésbé érdeklődnek a fi-
nom falatok iránt.

Ezért nem megy a fogyás
A tanulmányozottak 40 

százaléka pedig úgy nyi-
latkozott, hogy kifejezet-
ten szeret enni, és bármit 
fogyaszthat anélkül, hogy 
fölös kilókat szedne fel. A 
kutatók úgy vélik, hogy 
ezeknek az embereknek a 
szervezetében ott vannak 
ezek a bizonyos gének - je-
lenleg az a terv, hogy azt is 
megvizsgálják majd, hogy 
mi történik a testükkel ak-

kor, ha túleszik magukat. A 
végső cél, hogy sikerüljön 
olyan gyógyszereket kifej-
leszteni, amelyek képesek 
utánozni ezeknek a „karcsú-
sággéneknek” a működését, 
illetve hatásait, és amelyek 
segítséget nyújthatnak a fo-
gyásban a kevésbé szeren-

csés genetikával megáldott 
embereknek. A kutatást vég-
ző szakemberek szerint az 
eredmények azért is érde-
kesek, mert először találtak 
tudományos bizonyítékot 
rá, hogy a vékony emberek 
alakja, illetve az, hogy ke-
vesebbet esznek, a geneti-

kának köszönhető, nem pe-
dig annak, hogy erősebb az 
akaraterejük, és könnyeb-
ben megállják, hogy túl so-
kat vagy túlságosan hizlaló 
ételeket egyenek. A PLOS 
Genetics című szaklapban 
publikált tanulmány szerint 
a kifejezetten vékony alka-
túak egy részének génállo-
mánya kimutathatóan eltér 
az átlagtól, és a karcsúság 
körülbelül 18 százalékban 
genetikus eredetű. Ez meg-
magyarázza azt is, hogy mi-
ért öröklik gyakran a szü-
leik testalkatát, akiknek az 
édesapja és az édesanyja is 
vékony.  hazipatika.com

Génjeink miatt vagyunk falánkak

A síelés az egyik legkedveltebb téli sport, amelyet 
akkor élvezhetünk igazán, ha közben figyelünk bő-
rünk egészségére, és nem rontják el kikapcsolódá-
sunkat a száraz, viszkető, esetleg napégés okozta 
kellemetlen tünetek.

A napégést okozó UVA-su-
garak télen sem gyengülnek. 
Mivel a napfény a havon és 
a jégen akár 80-90 százalék-
ban visszatükröződhet, a 
napfényvédelem síelés köz-
ben is fokozottan lényeges. 
Ráadásul minél feljebb me-
gyünk, annál erőteljesebb 
sugárzásnak vagyunk ki-
téve, hiszen Földünk védő-
pajzsa a magasság növeke-
désével arányosan csökken. 
A káros sugarak jelentősen 
képesek megváltoztatni bő-
rünk sejtjeit, elpusztítják a 
benne található elasztint és 
kollagént, valamint nagy 
mértékben felelősek a bőr 
öregedésért, illetve hozzá-
járulnak a bőrrák kialaku-
lásához is. 

A legtöbben úgy gondol-
ják, hogy az arc fényvédel-
me csak a nyári hónapokra 
vonatkozik. Fényvédelemre 
azonban minden hónapban 
szükség van. Alábbiakban 
elmondjuk, miért fontos ez, 
és milyen krémeket érdemes 
választani.

Síeléshez válasszunk 
olyan napvédő szereket, 
amelyek bőrtápláló hatás-
sal rendelkeznek! Mivel 
az időjárás síelés közben 
gyorsan változhat, mindig 
legyünk felkészültek: bo-
rús időben is használjunk 
magas faktorszámú (lega-
lább 30-as, de még inkább 
50-es) fényvédőkrémet. A 
gyerekek bőrére fordítsunk 
külön figyelmet, válasszunk 
kifejezetten a számukra ké-
szült termékeket, és lehető-
ség szerint télen se töltsünk 
hosszabb időt szabadtéren a 
11- 16 óra közötti időszak-
ban. Szemünk védelmére 
szintén fokozottan ügyel-
jünk: használjunk magas 
UV-indexes napszemüveget!

 hazipatika.com

Hogyan vigyázzunk 
síeléskor a bőrünkre?
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Valentin napok 
a Hévízi Tófürdőn

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

6 000 Ft
Valentin napi belépő 

(egész napos Tófürdő 
+ wellness/szaunavilág belépő)

Valentin napi masszázs 
2 fő részére (30 perc/fő) 

(2019.02.11-2019.02.17.)

11 000 Ft

Nyitvatartás:
Nyitás: 9.00 • Pénztárzárás: 16.30

Fürdési idő, wellness vége: 17.00
Fürdő zárás: 17.30 
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Testünk számos különböző tünettel próbálja szá-
munka jelezni, ha egészségünkkel valami nincs rend-
ben. Érdemes néhány pillantást vetni például a ke-
zünkre is, és időben észrevenni az árulkodó jeleket.
Ízületi gyulladás

Egy arthritisről és a reu-
máról publikált tanulmány 
szerint azokat az embere-
ket fenyegeti jobban az osz-
teoartrózis (ízületi kopás), 
akiknek gyűrűs ujja hosz-
szabb, mint a mutatóujja. Ez 
a tulajdonság a kutatás sze-
rint megháromszorozza az 
ízületi gyulladás kialakulá-
sának veszélyét.

Parkinson-kór
Az úgynevezett mik-

rográfia, azaz a remegős, 
apró betűs kézírás gyakran 
a Parkinson-kór egyik korai 
jele. Ha tapasztaljuk, hogy 
kézírásunk megváltozik, 

érdemes konzultálni orvo-
sunkkal. De a kézremegés 
is gyakori tünet lehet. 

Hipotireózis
A duzzadt ujjak és az 

ízületifájdalompajzsmi-
rigy-problémára is utalhat. 
Ha a tünetek hosszú távon 
fennállnak, mindenképpen 
konzultáljunk orvosunkkal.

Vesebetegség
A körmön keresztbe hú-

zódó, vagyis a körömággyal 
párhuzamos fehér csíkok, az 
úgynevezett Muehrcke-vo-
nalak a többi között vese-
betegségre is utalhatnak. A 
kanálszerűen felfelé pönd-

örödő körmök pedig gyak-
ran vashiányt jeleznek, ami 
pedig gyakran valamilyen 
vesebetegséggel jár együtt.

Szívbetegség
A Lancet orvosi lapban 

közzétett 2015-ös tanul-
mány szerint kézfogásunk 
erőssége arról árulkodhat, 
hogy veszélyeztet-e bennün-
ket szívroham vagy stroke. 
A gyengébb kézrázás össze-
függésbe hozható a halálos 
szívbetegségekkel.

Májbetegség
Ha sötétvörös vagy lilás 

foltok jelennek meg a tenye-
rünkön, akkor ez májfunk-
ciónk zavarára utalhat. Ha a 
jelenség nem múlik el, érde-
mes orvoshoz fordulnunk.

Cianózis
A cianózis a bőr vagy 

nyálkahártya kék, illetve 
lila elszíneződése, amely a 
bőrfelszín közeli szövetek 
alacsony oxigénszintjének 
következménye. A cianó-

zis mindig valamilyen más 
egészségügyi állapotnak, 
betegségnek a tünete, kísé-
rőjelensége. Jelezhet példá-
ul asztmát, tüdőgyulladást 
vagy szívbetegséget is. Ter-
mészetesen akár a hidegtől 
is bekékülhetnek kissé a ke-
zeink, ez azonban csak át-
meneti állapot, szemben a 
cianózissal, amely hőmér-
séklettől függetlenül jelent-
kezhet. A tünet megjelené-
sével minél előbb forduljunk 
orvoshoz! hazipatika.com

Kezünk ezt árulja el 
egészségünkről

Túlzott gyomorsav-terme- 
lődés

A kellemetlen panaszt 
reflux is okozhatja. Fekvő 
helyzetben ugyanis köny-
nyen visszajuthat a gyo-
morsav a nyelőcsőbe, vagy 
a garatba, ahol aztán köhö-
gést okoz. Enyhíthetünk 
panaszainkon, ha lefekvés 
előtt néhány órával már nem 
eszünk semmit, és ha va-
csorára könnyű ételeket fo-
gyasztunk. De az is hasznos 
lehet, ha magasabb párnán 
alszunk, megemelve kicsit 
a fejünket.

Garatfali váladékcsorgás
A felső légúti fertőzések 

(gégegyulladás, légcső-

hurut, arcüreggyulladás) 
esetén is jelentkezhet éj-
szakai köhögés. Ennek oka, 
hogy fekvés közben az orr-
váladék a garat felé távozik, 
ami pedig köhögésre inge-
relhet. A váladékcsorgást és 
ezzel együtt a köhögést úgy 
lehet megszüntetni, ha a ki-
váltó okot, azaz a felső légúti 
fertőzést kezeljük.

Allergia
Az éjszakai köhögést al-

lergia is okozhatja. Ha fenn-
áll az allergia gyanúja érde-
mes allergiavizsgálattal ki-
deríteni, hiszen a megfelelő 
kezeléssel megszüntethetők 
a tünetek.   

 hazipatika.com

Az éjszakai köhögést  
ez okozza
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VIZES
FALAK

Utólagos szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

www.vizeshazfalak.hu

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

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.

Ingyenes felmérés!

Utólagos szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

VIZES
FALAK

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.

17
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Kutatások szerint olyan tónusok is nyugtatóan hathatnak az agyra, amelyek-
ről eddig azt gondoltuk, hogy stimulálnak és felpörgetnek. Persze ez csak 
akkor igaz, ha megtaláljuk a megfelelő, egymással harmonikus egésszé ösz-
szeolvadó árnyalatokat.
Kellemesen, pirosan

A vörös vagy a narancs, 
továbbá a pink bizonyos 
változatainak látványa pi-
henteti a szemet, sőt, az 
elmét. Kellemesen melegí-
ti a testet és a lelket, tehát 
bátran használhatók akár 
nagy felületeken is. A maté-
ria kiválasztásában ugyan-
csak számtalan lehetőség 
rejlik, vagyis érdemes ját-
szani az elemekkel: például 
egy anyagában mintás vörö-
ses textil, egy puha, süppe-
dős piros szőnyeg, valamint 

egy matt, meggyszínű köny-
vespolc különleges, kelle-
mes atmoszférát teremt a 
szobában.

A vörös különböző árnya-
latai, a sárga, valamint a na-
rancs intimmé, otthonos-
sá varázsolják a helyiséget, 
életre keltik a környezetet, 
optimizmussal töltik meg a 
teret. Ám a használatukkal 
soha ne essünk túlzásba!

A nyugalom színe
A trendszínek kapcsán 

feltétlenül szót kell ejte-

nünk a kék vitathatatlan 
térhódításáról. Néhányan 
talán hidegnek tartják ezt 
a színt, pedig derűt, békét 
sugároz, nem véletlen, hogy 
hagyományosan az intelli-
gencia, a tisztaság és a bi-
zalom jelképe. A tenger és 
az ég végtelen kéksége fel-
tölt és megnyugtat – tehát 
ez az árnyalat kimondottan 
jó választás a relaxációhoz, 
meditációhoz, alváshoz. Vi-
lágos változatai egyszerre 
stimulálnak és nyugtatnak, 
de a sötétkék sem korbácsol-
ja fel az érzelmeket.

A természetben a kék a 
teljesség érzetét sugallja, így 
régóta ez a bölcsesség és a 
bizalom színe. Párosíthat-
juk a szürkével, a lilával, a 
zölddel, a fehérrel, illetve a 
feketével. Ha nagy felüle-
ten túl erőteljesnek találjuk, 
játszhatunk akár mintákkal 
is: tegyünk egymás mellé 
különböző kék motívumo-
kat. Barátságos, kiegyensú-
lyozott lesz az összhatás.

 lakaskultura.hu

Karakteres színek 
a lakásban: hogyan 
használjuk őket?

1. Az első lépés termé-
szetesen a mennyezeti ál-
talános világítás – ez lehet 
középen, illetve eltolható 
valamelyik sarok felé.

2. Második lépésként vá-
lasszuk ki az ágy melletti 
lámpákat. Ezek optimális 
esetben lágy, szórt fényt 
adnak, és ily módon nem 
zavarják az esti ellazulást. 
Ha ketten használják a há-
lószobát, érdemes pontsze-
rűen világító, irányítható 
fejű olvasólámpákat be-
szerezni. A modern vilá-
gítótestekben már együtt 
is megtalálható a kétfajta 
fény.

3. Az ágy és az éjjeliszek-
rény aljára kerülhet rejtett 
hangulatvilágítás. Különö-
sen lényeges, hogy utób-
biakat az ágyban fekve is 
használhassuk. E célra me-
leg fehér LED-izzó ajánlott.

 lakaskultura.hu

A tökéletes  
hálószobai világításért

Mi kerüljön az  
ágy mellé?

Egy kis szekrény, utazó-
láda vagy egy apró szék 
– bármelyik kiváló lera-
kó lehet az ágyunk mellé, 
de vajon melyik illik hoz-
zánk a leginkább? Segí-
tünk dönteni.

A hálószoba kialakí-
tásának, berendezésé-
nek egyik utolsó lépése 
a megfelelő éjjeliszek-
rény, illetve lerakó ki-
választása. Szerencsére 
napjainkban már renge-
teg klasszikus és modern 
dizájndarab közül válo-
gathatunk az áruházak-
ban, de soha ne hagyjuk 
figyelmen kívül a prakti-
kus szempontokat!

A legtöbb gyártó kol-
lekciókban gondolkodik 
a hálószobai garnitúrá-
kat illetően, aminek két-
ségtelenül nagy előnye, 
hogy egészen biztosan 
eltaláljuk az éjjeliszekrény 
méretét és magasságát. 
Alapvető ergonómiai sza-
bály, hogy a bútordarab 
tökéletesen illeszkedjen 
az ágy magasságához, az-
az egy könyvet vagy egy 
pohár vizet kényelmesen 
rá tudjunk tenni.

A klasszikus lakberen-
dezési elvek szerint ha-
gyományos ágyhoz ha-
gyományos éjjeliszek-
rény, modern ágyhoz 
modern éjjeliszekrény 
illik. Ma már az eklekti-
ka jegyében nyugodtan 
felrúghatjuk ezeket a sza-
bályokat, sőt bőröndök-
ből, utazóládákból, zsá-
molyokból, puffokból és 
összecsukható székekből 
is varázsolhatunk lerakót.

 lakaskultura.hu
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Programajánló
Moziműsor

Art Mozi
Február 7 – 13.  16.15  Szere-
lemünk napjai PREMIER! (12), 
magyarul beszélő, amerikai 
romantikus dráma, vígjáték  
(105 perc) rendező: Andrew 
Bowler szereplők: Sophie 
Turner, Aubrey Reynolds, 
Skyler Gisondo

20.30  Csillag születik, (12) 
8 Oscar-díj jelölés, magya-
rul beszélő, amerikai zenés 
dráma  (135 perc), rendező: 
Bradley Cooper , szereplők: 
Bradley Cooper, Lady Gaga, 
Sam Elliott

Február 9– 10. 14.00  Ma-
ry Poppins visszatér 
(6) 4 Oscar-díj jelölés, ma-
gyarul beszélő, amerikai csa-
ládi film  (130 perc), rendező:  
Rob Marshall

Keresztury Dezső VMK:
Pihe Ovi csütörtökönként 
9.00 – 12.00 Közösséghez 
szoktató, ovi-ízelítő foglalko-
zás 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 összeál-
lította és a filmmontázsokat 
készítette: Koltay Gábor, Ma-
gyar Örökség-díjas, Érdemes 
Művész. Az hetvenperces 
előadói est „cselekménye” 
az 50-es évek elején, Ameri-
kában kezdődik. A második 
világégés után imádott Erdé-
lyéből menekülni kényszerü-
lő, életének nagyobbik felét 
emigrációban élő író lelki és 
szellemi vívódásait, a meg-
kapaszkodással járó gyötrel-
meket bemutató összeállítás 
főként Wass Albert életében 
jelentős szerepet játszó asz-
szonyokhoz írott szerelmes 
leveleiből, prózai műveiből 
és az Adjátok vissza a hegye-

A kedvenc

Február 7– 13. 18.15  10 Oscar-díj jelölés PREMIER! (16) feliratos, ír-angol-amerikai életraj-
zi film  (120 perc) rendező: Giorgos Lanthimos,szereplők: Rachel Weisz, Emma Stone, Olivia 
Colman, Faye Daveney

imet című film montázsai-
ból, valamint természetesen 
– az írót megformáló - Réka-
si Károly színművész erős és 
megrendítően szép alakítá-
sából építkezik.

FEBRUÁR 13. szerda 9.30 és 
10.45 MESEVARÁZS prog-
ramsorozat keretében, Ne-
felejcs Bábszínház: Bori-
bon cicája, Marék Veronika 
hőseit az egész világ ismeri, 
a mackó és a kislány törté-
netein generációk nőttek fel. 
Hétköznapi kalandjaik leg-
nagyobb varázsa, hogy min-
den mai és egykori gyerek 
számára ismerősek.

FEBRUÁR 21. csütörtök 
18.00 Gasztro Show. A 
gasztro-világból már jól is-
mert sztárokkal havonta 
egy-egy alkalommal talál-
kozhatunk a VMK konyhá-
jában, hogy a közönséggel 
karöltve gourmet utazásra 
induljanak a Föld körül. A 
beszélgetős főzőműsor első 
vendége a Séfek Séfje egy-
kori zsűrije Krausz Gábor séf, 
aki a Közel-Kelet ízeit hozza 
el nekünk.

Art Mozi
FEBRUÁR 21. csütörtök 
14.00-18.00 Termelői és 
kézműves vásár. Kínálat a 
teljesség igénye nélkül: há-
zi mézek, szörpök, lekvá-
rok, savanyúságok, sajtok, 
házi kenyerek, gyógy- és 
fűszernövények, teák, ás-
vány ékszerek, patch-work 
és textil ajándékok és játé-
kok, zöldség-, és gyümölcs-
levek, horgolt és csipke dí-
szek, gyöngyök, ajtódíszek 
homoktövis-készítmények, 
almalé, gyógynövény tink-
túrák… A belépés a rendez-
vényre díjtalan.

FEBRUÁR 1. péntek 18.00 
DUMASZÍNHÁZ. Humor sa-
piens - a felegyenesedés hát-
rányai. Kiss Ádám és Benk 
Dénes közös estje

FEBRUÁR 7. csütörtök 19.00 
Pilát Gábor párkapcsolati 
és életviteli coach előadá-
sa: Tiszta érzelmek, zavaros 
kapcsolatok.,.

FEBRURÁR 14-16. Valentine 
Days az Art Moziban! Min-
den este egy szerelmes film 
csak 750 Ft-ért.

Február 15. péntek 20.00 
Zalaegerszegen először az 
Art Moziban: Valentin napi 
ismerkedős interaktív par-
tiyáték, kizárólag 18+! A 
Glamúr Lokál egy egész es-
tés mulatság a 20-as évek 
Amerikájában. A jókedvhez 
és önfeledt vetélkedéshez 
hangulatos háttérzenével és 
a korszak atmoszféráját idé-
ző kivetítéssel is készülünk, a 
résztvevőknek pedig külön-
féle kellékeket és kiegészítő-
ket biztosítunk. 

Február 16. szombat 13.00-
20.00  Wedding Show. Vár 
Benneteket a házassági elő-
készületek plázája. Minden 
Neked, csakis Érted, csakis 
Rólad szól!

Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem

FEBRUÁR 7. csütörtök 17.00 
„Hagyomány - Mesterség – 
Jövő” A BSZC Nádudvari Né-
pi Képzőművészeti Szak-
középiskola kiállításának 
megnyitója 

FEBRUÁR 9. szombat 19.00 
„Egy vérből vagyunk 20”. Is-
merős Arcok exkluzív akusz-
tikus jubileumi koncertturné

FEBRUÁR 13. szerda 19.00 
JAZZSZERDA JAZZ- ÉS VI-
LÁGZENEI SOROZAT. „Egy 
pazar, füstös hang – egy iga-
zi díva” Szűcs Gabi Quartet 
koncertje

FEBRUÁR 19. kedd 18.00 
„Sokszínű klezmer” - Mis-
kolc Klezmer Band koncert-
je Belépődíj: 2500 Ft, nyug-
díjas- és diákkedvezménnyel 
1500 Ft

FEBRUÁR 27. szerda 19.00 
Egerszegi Páholy. Vendég 
Liptai Claudia és Pataki 
Ádám. Napjaink egyik leg-
népszerűbb tv-s személyisé-
ge, műsorvezető, színésznő 
és párja, az egyik leghíre-
sebb hazai cukrászmester 
mesélnek szakmájuk, hiva-
tásuk, sikereik és kudarcaik 
részleteiről némi magánéleti 
kitérőt is érintve.

APÁCZAI CSERE JÁNOS 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
FEBRUÁR 15-17. Kultúrhá-
zak éjjel-nappal programso-
rozat: KULTÚR-ZSÚR. Hang-
szerkiállítás és bemutató 

FEBRUÁR 15. 18.00 „Legyen 
a zene mindenkié!” Kiállítás 
megnyitó. A kiállítást meg-
nyitja Tóth Tamás, a Syncopa 
hangszerbolt ügyvezető igaz-
gatója. Közreműködik: a „Duo 
Fortissimo”. A kiállítás megte-
kinthető február 17. 12.00-ig.

FEBRUÁR 15. 19.00. Phan-
tom zenekar light unplug-
ged koncert. A 2006-ban 
alakult 5 fős zalaegerszegi 
zenekar koncertje.

FEBRUÁR 16. szombat 
10.00. Demók, worksho-
pok.Cort, Peavey, Sigma, 
EMG, Marshall, Korg hang-
szerek szakmai bemutatója 
a magyar könnyűzenei élet-
ből jól ismert demonstráto-
rokkal.  20.00 Zeg-Jam. II. 
Zalaegerszegi Jam Session 
Találkozó Zalaegerszegi és 
vidéki zenekarok előadómű-
vészei tolmácsolásában hall-
hatunk közkedvelt, tradicio-
nális rock, blues, pop dalokat 
különböző felállásokban. 
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5.790 Ft/mázsa

Építőanyag telephelyünk:
Zalaegerszeg,Teskándi u. 1. 

Telefon: 92/511-747  06-30/476-1003

20-40 mm,  4500 kcal fűtőérték

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

57,90 Ft/kg

SZÉN AKCIÓ!

Telephelyünkön a rakodás biztosított!
Akció ideje megjelenéstől december 31-ig ill. a készlet erejéig.
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Akció ideje 2019.02.28-ig.
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Balatoni
Olaszrizling 2018
Száraz, lágy, friss folyóbor
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A 22. forduló mérkőzéseit vasárnap rendezték, a játéknapot a második hely-
ről váró ZTE FC vasárnap este az ETO FC Győr csapatát fogadta. A találkozó 
viszont 51 percig tartott, ugyanis a szűnni nem akaró hatalmas eső annyira 
átáztatta a játékteret, hogy az 51. percben a játékvezető félbeszakította a ta-
lálkozót. Az újrajátszásról az MLSZ dönt.

A tavaszi nyitányon négy 
új téli szerzeménnyel (Bo-
bál Gergely, Kocsis Ger-
gő, MiroslavGrumic, Bolla 
Bendegúz) a soraiban vár-
ta a Győr elleni találkozót a 
ZTE FC. Vasárnapra a szom-
bati tavasznak már nyoma 
sem volt, hűvös, esős idő fo-
gadta a nézőket a ZTE-sta-
dionban, a kezdésre aztán 
már-már nyári záport idéző 
égi áldás zúdult le, ami nem 
hiányzott… Éppen ezért, hi-
hetetlen csúszós talajon kez-
dődött a játék, nehezen lehe-
tett megszelídíteni a labdát. 
A ZTE támadott, de a Győr 
érezhetően kontráiban bí-
zott. A 15. percben egy ilyen 
végén Petró lőhetett is, de 
kicsivel fölé. A 20. percben 
aztán Babati 30 méterről lőtt 

kapura egy szabadrúgást, 
amit a győri kapus csak ki-
ütni tudott. A 27. percben 
viszont már vezetett a ZTE 
FC. A félpályánál Bedi szer-
zett labdát, aki egyből a vé-
dők mögé ívelt. Bobál indult 
a labdára, a majd a kiinduló 
kapust megelőzve, 17 mé-
terről emelt a kapuba, 1-0. 
Ám nem sokáig örülhetett a 
házigazda. A 31. percben a 
kapu elé ívelt labda levágó-
dott, berobbant Vukakovic 
és a ZTE-játékosai mellett 
4 méterről a jobb sarokba 
helyezett, 1-1. Az eső átvál-
tott havas esőre, de semmit 
nem csillapodott, így a pá-
lyán már állt a víz és egyre 
nehezebb volt játszani. A 41. 
percben Kocsis lövését ép-
pen csak elcsípte a kapus.

A második félidőre már 
havazott, a pályán több he-
lyen állt a víz. Hazai oldalon 
Babatit Madarász váltotta, a 
földön pedig már szinte nem 
lehetett megjátszania lab-
dát. Amikor az 51. percben 
Bolla hazaadása már való-
szerűtlenül állt meg a pá-
lyán, a játékvezető megsza-
kította a játékot. Előbb az öl-
tözőbe parancsolta a csapa-
tokat, de kisvártatva – látva, 
hogy továbbra is ugyanolyan 
intenzitással esik – hivatalo-
san is félbeszakította a mér-
kőzést.A mérkőzést újraját-
szás, aminek az időpontjáról 
a Magyar Labdarúgó Szövet-
ségben döntenek. Nem ilyen 
nyitányról álmodtak Eger-
szegen, de Győrben sem, ám 
nincs mit tenni. zaol.hu

Az eső elmosta a nyitányt – félbeszakadt a 
ZTE FC – Győr találkozó

Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság a 
Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizottsággal felme-
nő rendszerű gyermekrajzpályázatot hirdet „A mo-
bil várhat?!” címen, három kategóriában: óvodások 
(3–6 éves), alsó tagozatos (7–10 éves) és felső tago-
zatos (11–15 éves) általános iskolai tanulók részére. 

A rajzoknak kiemelten 
a mobiltelefon és kiegészí-
tőinek biztonságos, szabá-
lyos használatát kell a köz-
lekedésben bemutatnia. Az 
egyéni alkotások mérete A/4 
vagy A/3 méret lehet. Alkal-
mazott technikák: grafit, 
színes ceruza, zsírkréta, li-
no, tus, tempera, olaj, dió-
pác, szénrajz.

A Zala megyei forduló-
ban a pályamunkákat, 8900. 
Zalaegerszeg Balatoni út 4. 
címre a Zala Megyei Ren-
dőr-főkapitányság, Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottsá-
gokhoz kell beküldeni az al-
kotó adatainak (név, életkor, 
lakcím, iskola megnevezése) 
feltüntetésével. A beküldé-
si határidő: 2019. április 26.

A megyei baleset-megelő-
zési bizottság által zsűrizett 
és kiválasztott legjobb zalai 

alkotásokból 2019. május 10-
ig kategóriánként 6–6 pá-
lyamű kerül a második for-
dulóra az ORFK–OBB-hez. 
Az OBB szakmai zsűrije 
által kiválasztott pályamű-
vek alkotóinak – a díjátadó 
ünnepségről (időpontról és 
helyszínről) – később küld 
értesítést a gyermekrajz pá-
lyázat kiírója.

Kizárólag az országos dí-
jazottak kapnak értesítést az 
eredményről. Az országos 
fődíj: 1. díj: kategóriánként 
1-1 táblagép, 2.–6. díj: kate-
góriánként tárgyjutalom.

A gyermekrajz-pályázat-
tal kapcsolatban informá-
ció kérhető a Zala Megyei 
Rendőr-főkapitányság, Bal-
eset-megelőzési Bizottság 
titkárától, Horváth László 
rendőr alezredestől.

 zaol.hu

Három kategóriában hirdetett 
közlekedésbiztonsági 
rajzpályázatot az ORFK

Fenyőfa gyűjtés
Február közepéig gyűj-

ti a Zalai Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. végez straté-
giai partnere, a Zala- Mül-
lex Kft. közreműködésével 
a kidobott karácsonyfákat, 
de természetesen utána sem 
hagyják az utcán, mindet el-

szállítják. A szolgáltató kéri a 
lakosságot, hogy fenyőfáikat 
jól látható helyen, teljesen 
megtisztított állapotban he-
lyezzék ki az újrahasznosít-
hatóság érdekében. A beszál-
lított karácsonyfákat energe-
tikai célokra hasznosítják.


