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Szombaton este tartotta jótékony célú hagyományos bálját a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív 
Alapítvány az Arany Bárány télikertjében. Az alapítvány 2018-ban 11 millió forintból gazdálkodhatott. Az 
alapítványnak köszönhető a mamaház, amely lehetővé teszi, hogy a túl korán érkezett gyerekek szülei velük 
lehessenek a legnehezebb hetekben. A szervezet a továbbképzésben, a szakkönyvek beszerzésében, valamint a 
gyermekosztály működtetésében is szerepet vállal anyagi eszközeivel. A koraszülött pikniken évente 200 gyerek 
vesz részt családtagjaikkal, ami a kötődést is jelképezi. Az alapítvány Gyógyító mosoly díjat adományozott dr. 
Hegyi Andrea gyermekorvosnak, Tündérkéz díjat Takács Szilvia, Bán Gyuláné és RadóczinéHorváth Mónika 
ápolónőknek.  zaol.hu

Bált rendeztek a koraszülöttekért

Hat nagyszínpadi produkciót mutat be a 
Hevesi Sándor Színház
Hat nagyszínpadi produkciót mutat be és ifjúsági, valamint stúdiószínpadi 
előadást is műsorra tűz a 2019/20120-as évadban a Hevesi Sándor Színház 
- közölték a szerdai programismertető sajtótájékoztatón, Zalaegerszegen.

Az új évad a Zrínyi 1566 
című rockmusical bemu-
tatójával kezdődik október 
11-én. A Moravetz Levente, 
Balásy Szabolcs, Horváth 
Krisztián és Papp Zoltán 
szerzők által jegyzett szín-
padi mű ősbemutatója 2009. 
szeptember 7-én volt a Szi-
getvári várban - idézte fel 
Moravecz Levente rendező, 
hozzátéve, hogy a történel-
mi előadás a „kőszínház-

ban is megállja a helyét. A 
címszerepet Zalaegersze-
gen is Sasvári Sándor alakít-
ja. Október 25-én Besenczi 
Árpád ClaudMagnier Oscar 
című vígjátékát állítja szín-
padra, decemberben egy 
„fekete komédiát” mutat-
nak be: TarcyLetts Augusz-
tus Oklahomában című mű-
vét Funtek Frigyes rendezi.  
Január 31-én Csiszár Imre 
rendezésében és Eperjes 

Károllyal a főszerepben 
Örkény István regényé-
nek színpadi adaptációját, 
a Tóték című tragikomédi-
át láthatja a zalaegerszegi 
közönség.  A Kőszívű em-
ber fiai című előadást már-
cius 13-án mutatják be: Jó-
kai Mór regényének színpa-
di változatát Böhm György 
- aki egyben a darab ren-
dezője is - és Korcsmáros 
György írta. Az évad utol-
só bemutatóját, a Sose ha-
lunk meg című művet Kol-
tai Róbert állítja színpadra. 
Az előadáson 14 gyönyörű, 
„fülbemászó” dal csendül 
majd fel - jegyezte meg a 
rendező.   MTI

Immár a negyvenedik ön-
álló festménykiállítására ké-
szül a zalai kötődésű Vollein 
Ferenc, aki évei számát te-
kintve épp a felénél, 20-nál 
jár. Vollein Ferenc munkái-
ból korábban már három kis 
kiadvány is megjelent; 30 
hazai és nemzetközi kép-
zőművészeti pályázaton 
nyert első vagy más rangos 
helyezést; művei fellelhetők 
hazai és külföldi köz- és ma-
gángyűjteményekben, töb-

bek között a Völgyi-Skonda 
Kortárs Gyűjteményben is. 
A jubileumi, 40. önálló ki-
állításnak Székesfehérvár 
ad otthont a Szabadműve-
lődés Házának Kondor Béla 
termében. A zalai fiatal be-
mutatkozó programján dr. 
Cser-Palkovics András, Szé-
kesfehérvár polgármestere 
mond köszöntőt, az alkotót 
annak mentora, Szemes Pé-
ter esztéta, irodalomtörté-
nész méltatja.  zaol.hu

Húszévesen a negyvenedik 
tárlata nyílik
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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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Zalaegerszegen 2,8 százalékra mérséklődött a 
nyilvántartott álláskeresők aránya: tavaly, az év 
utolsó hónapjában 1100 álláskereső szerepelt a 
nyilvántartásban.  

A Zala Megyei Kormány-
hivatal tájékoztatása szerint 
az álláskeresők csaknem 30 
százaléka szakképzetlen, 11 
százaléka pedig felsőfokú 
képzettséggel rendelke-
zik. A pályakezdők aránya 
11 százalék, a zalai megye-
székhelyen összesen 120 fi-
atal kérte nyilvántartásba 
vételét.

 A megyében 2018 de-
cemberében 4,9 százalék-
ra csökkent az álláskeresők 
aránya, a mutató értéke Za-
laegerszegen a legalacso-
nyabb (2,8 százalék). Az év 
utolsó hónapjában 6481 ál-
láskeresőt regisztráltak Zalá-

ban, közülük 1134-en része-
sültek álláskeresési járadék-
ban. Decemberben 1,1 ezer 
álláskeresőt vettek nyilván-
tartásba a megyei kirendelt-
ségeken, a regisztrációból 
pedig 1255-en kerültek ki. 
A kilépők közül 600 állás-
kereső vált foglalkoztatottá, 
közel 400-an az elsődleges 
munkaerőpiacon tudtak el-
helyezkedni.  Az év második 
felében a foglalkoztatók ha-
vonta átlagosan 550-650 új 
munkahelyet jelentettek be. 
Decemberben 400 új, nem 
támogatott álláshely volt 
Zala megyében.

 Kolozsvári Ilona

Zalaegerszegen 2,8 százalék 
az álláskeresők aránya



      2019. február 12.2

Állásbörze

Novák Katalin közölte, a 
legalább négygyerekes nők 
szja-mentességét várhatóan 
a jövő évtől vezetik be. Júli-
us elsejétől lehet igényelni a 
családi otthonteremtési ked-
vezmény (csok) kamattámo-
gatott hitelét használt lakás 
vásárlásához és a nagycsalá-
dosok autóvásárlási támoga-
tását is, valamint a július el-
seje után született gyerekek 
után igényelhető a gyerek-
vállalási támogatás - jelentet-
te be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának család- 
és ifjúságügyért felelős ál-
lamtitkára hétfőn Budapes-
ten, sajtótájékoztatón. MTI

Júliustól vehetők 
igénybe a 
támogatások

Országszerte többnyire 
80 évnél idősebb embere-
ket fosztott ki önkormány-
zati dolgozónak kiadva ma-
gát azt a két, többszörösen 
büntetett előéletű férfi, akit 
megismételt eljárásban hét-
, illetve hatéves szabadság-
vesztésre ítélt első fokon a 
Zalaegerszegi Járásbíróság.

Bartalné Mentes Judit, 
a Zalaegerszegi Törvény-
szék szóvivője pénteken 
az MTI-vel közölte: meg-
ismételt eljárásban hozott 
ítéletet a bíróság a két férfi 
ellen, aki még 2014-2015-
ben országszerte több te-
lepülésen fosztott ki idős 
embereket. 

A másodrendű vádlott 
Kaposvárról indulva autó-
val vitte társát kisebb te-
lepülésekre. Az elsőren-
dű vádlott önkormányzati 
dolgozónak adta ki magát, 
azt állítva, hogy nyugdíj-
kiegészítést ad az önkor-
mányzat, vagy a forgalom-
ból kivont 10 ezer forintos 
bankjegyeket ellenőrzi, de 

hivatkozott arra is, hogy 
felmérést végez a sértet-
tek megtakarításairól vagy 
ebédszállítási igényükről. 

A két férfi igyekezett 
úgy alakítani a helyzetet, 
hogy a sértettek rövid idő-
re egyedül hagyják őket, 
majd ezt kihasználva vit-
ték el az idős emberek ott-
hon tartott pénzét. 2014 
decembere és 2015 febru-
árja között nyolc idős em-
bertől összesen több mint 
négymillió forintot loptak 
el, ebből az eljárás során 
mindössze 140 ezer forint 
térült meg. A bíróság az el-
sőrendű vádlottat kifosz-
tás, illetve annak kísérlete 
miatt, mint különös visz-
szaesőt hét év börtönbün-
tetésre ítélte. Társa bűnse-
gédként, illetve társtettes-
ként elkövetett kifosztás és 
utóbbi kísérlete miatt, több-
szörös visszaesőként hat év 
fegyházbüntetést kapott. 
Az ítélet ellen a vádlottak 
és védőik fellebbeztek, így 
az nem jogerős. MTI

Időseket kifosztó férfiakat 
ítéltek el Zalaegerszegen
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Fehér és Társa BT.  
keres fiatal 

lakatos  
illetve 

betanított  
munkatársakat 

egy műszakos munkarendbe.
Jelentkezni:  

fényképes önéletrajzzal 
feherestarsabt01@gmail.com 

címen.
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ÁLLÁS

CNC-gépkezelőket, karban-
tartó géplakatosokat, minő-
ségellenőröket keresünk sár-
vári munkahelyre, autóipa-
ri alkatrészeket gyártó part-
nerünkhöz. Hosszútávú mun-
kalehetőség, kiemelten ma-
gas bérezéssel (Nettó: 1.600 
Ft órabér), 50 km-es körzet-
ből 100%-os utazási költ-
ségtérítés, távolabbról érke-
ző kollégáknak igényes díj-
mentes szállás biztosított. 
06-70/527-2554, femmun-
ka.eu@gmail.com (Cor-Te-
xEuro Kft.)

*51544*

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

*47148*

Zalaroad-útépítő cég gyakor-
lattal rendelkező kőművest, gép-
kezelőt, teherautó sofőrt ke-
res azonnali kezdéssel! Tele-
fon:06-30/519-5628

*57415*

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

*53064*

Kamionsofőrt felveszünk belföldi 
fuvarozásra. Érdeklődni: Pro-Mo-
ney Kft. 06-20/394-4783

*57781*

Kőművest, ácsot, segédmunkást 
keresünk folyamatos zalaeger-
szegi munkavégzésre. Koller La-
jos telefon:06-30/991-0572

*53058*

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

*17490*

Győri fémipari partne-
rünkhöz keresünk betaní-
tott munkás, géplakatos, 
CNC-gépkezelő, autószerelő, 
villanyszerelő munkakörbe 
dolgozókat. Amit biztosítunk: 
versenyképes fizetés, cafe-
teria, szállás, munkába járás, 
hazautazási támogatás, bé-
relőleg. Érd.: 06-70/ 415-9021 
-JOBmotive Kft.-

*17526*

Hirdessen

Ön is  
nálunk!

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
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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.
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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
74

36

Jelentkezéseket a karrier@ruditrans.hu címre várjuk. 

Zalaszentiváni élelmiszer raktárunkba 
keresünk napi 4 órában1 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 várjukkarrier@ruditrans.hu
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Apróhirdetések
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.

A NAV munkatársai az 
M7-es autópályán elle-
nőriztek egy román teher-
autót. A jármű átvizsgálá-
sakor a pénzügyőrök a cso-
magtérben talált jelöletlen 
kartondobozokban össze-
sen 2 838 különféle már-
kajelzésű (Calvin Klein, 

Gucci, Hugo Boss, Dolce-
Gabbana, Dior, Giorgio Ar-
mani, Chanel, Versace stb.) 
parfümöt találtak, amelyek 
a szakértői vélemény alap-
ján hamisítványok. A sofőr 
elmondása szerint ezeket 
Romániából Olaszországba 
szállította volna. A pénzü-

győrök a hamis márkajel-
zéssel ellátott 110 millió fo-
rint értékű parfümöt lefog-
lalták, és iparjogvédelmi 
jogok megsértésének bűn-
cselekmény miatt feljelen-
tést tettek a NAV pénzügyi 
nyomozóinál.

 NAV

Február közepéig min-
denki megkapja a tava-
lyi jövedelme és esetleges 
önkéntes pénztári, nyug-
díj-előtakarékossági vagy 
nyugdíjbiztosítási befize-
tései után a munkáltatói, 
kifizetői és pénztári igazo-
lásokat. Ezek alapján elle-
nőrizhető az szja-bevallási 
tervezet és érvényesíthető 
az adó-visszatérítés, ha a le-
vont adóelőleg meghaladta a 
fizetendő adót.  Akinek van 
ügyfélkapuja, az automati-
kusan elkészített adóbeval-
lási tervezetet 2019. márci-
us 15-től elérheti a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal honlap-
ján (www.nav.gov.hu/szja/
szja) vagy a kormányzati 
portálon (www.magyaror-
szag.hu). Ha valakinek még 
nem lenne ügyfélkapu-hoz-
záférése, a NAV ügyfélszol-
gálatain és a kormányhiva-
talokban pár perc alatt re-
gisztrálhat. Aki mégsem 
szeretne ügyfélkaput nyit-
ni, az 2019. március 18-áig 
idén is kérheti a NAV-tól a 

tervezet postázását az aláb-
bi módokon: SMS-ben a +36 
30 344 4304-es telefonszá-
mon • (az üzenetben meg 
kell adni az adóazonosító 
jelet és a születési dátumot 
a következők szerint: 

-SZJA{szóköz}adóazono-
sítójel{szóköz}ééééhhnn),

-a NAV honlapján elér-
hető űrlapon (www.nav.
gov.hu/eszja/eszja), vagy 
for m a nyomt at vá nyon 
(BEVTERVK),

-levélben, kötetlen formá-
ban (adóazonosító jel és szü-
letési dátum megadásával),

-a NAV telefonos tájékoz-
tató rendszerein keresztül 
(NAV Infóvonal: 1819 és 
ÜCC: +36-80-20-21-22),

-valamint személyesen a 
NAV ügyfélszolgálatain. A 
postázni kért tervezeteket a 
NAV tértivevényesen, 2019. 
április 30-áig küldi el az 
igénylőknek. Aki elmulaszt-
ja a március 18-ai határidőt, 
már csak személyesen, az 
ügyfélszolgálatokon kérhe-
ti a papíralapú tervezetet.

Érkeznek az igazolások az 
adózókhoz
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INGATLAN

Bérbeadó üzlethelyiség Zala-
egerszegen Kossuth utcában 70 
m2-es, 89.000 Ft-ért/hó. Bármi-
lyen tevékenységre kiadó. Tel.: 06-
20/339-6060

*52920*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Gyenesdiáson, frekventált he-
lyen, a strandra vezető utca mellett 
5 szobás ház 747 nm-es telken tu-
laldonostól eladó. Tel.: 06-30/298-
4499

*57468*

Vonyarcvashegyen, strand kö-
zelben 3 hálószobás + nappalis 
szerkezetkész ház 600 m2-es tel-
ken 25 millió Ft-ért eladó. Tel.: 06-
30/298-4499

*57459*

JÁRMŰALKATRÉSZ

Lada 1300-as vonóhorog és sok új 
alkatrész eladó. Tel:+36-30/377-
9374

*57252*

Peugeot 306. Combi kárpitok, 
elektromos alkatrészek, kerekek 
gumival, vonóhorog, ablakemelő, 
stb. eladó. Tel:+36-30/377-9374

*57245*

HASZNÁLTAUTÓ

1999.09. havi FORD-FOCUS 1400 
cm3, benzines, szürke szgk., friss 
műszakival, vonóhoroggal eladó. 
Tel:+36-30/377-93-74

*57248*

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*

ÁLLAT

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

*47076*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

Best-Unió nyílászárók-árnyékolás-
technika, kőműves munkák, bur-
kolás, szigetelés, teljeskörű lakás-
felújítás! Ablak és redőny javítás!  
06-20/4038-400, 06-20/336-
0011

*50611*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók februárban 50% kedvez-
ménnyel, nyugdíjasoknak +10%. 
Tel.: 06-20-971-3709

*57328*

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*

Építő- és anyagmozgatógép 
kezelője (targoncavezető) kép-
zés és vizsga Zalaegerszegen 
03.09-től. (Nyilvántartásba 
vételi szám: E-000663/2014/
A006; Azonosító: OKJ 32 
582 02). További informá-
ció és jelentkezés: www.apa-
ve.hu/Akademia; Hajdu Fe-
renc:+36-30/377-0257.

*56981*

TÁRSKERESÉS

50 éves özvegy, magányosan élő 
juhász társat keres állatszerető 
hölgy személyében, aki hozzám 
beköltözne. 06/30/413-6951

*57076*

110 millió forintot érő hamis parfümöt 
foglaltak le a pénzügyőrök

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

2019-ben első alkalommal ismerkedhetnek meg az egészségügyi szakembe-
rek és az érdeklődők az életmódorvoslás alapjaival, eredményeivel, a témá-
hoz kapcsolódó programokkal.

Egész Európa érintett az 
életmódbetegségekben

A Magyar Életmód Orvos-
tani Társaság (ÉMOT) feb-
ruárban tartja első konfe-
renciáját, amelyről dr. Babai 
László, a magyar szövetség 
elnöke és dr. IoannisArka-
dianos, az európai szövet-
ség alelnöke beszélt. - Úgy 
látom, tulajdonképpen az 
életmódunk egésze jelenti 
az igazi problémát itt, Eu-
rópában - mondta dr. Arka-
dianos. - Nem kimondottan 
egy kiragadott elemmel van 

baj, hiszen a kiegyensúlyo-
zatlan étrend, a fizikai inak-
tivitás, az állandó stressz és 
a környezeti problémák ösz-
szeadódva jelentik a valódi 
fenyegetést.

Ezekkel összefüggésben 
ugyanis rohamosan terjed-
nek az úgynevezett nem fer-
tőző vagy krónikus beteg-
ségek a szív-érrendszerei 
kóroktól a légzőszervi- és 
daganatos betegségekig és 
azanyagcsereproblémákig, 
ide sorolva a cukorbetegsé-
get és az elhízást is.

A WHO (Egészségügyi Vi-
lágszervezet) szerint ezek 
az életmódbetegségek évi 41 
millió ember halálát okoz-
zák, ami a teljes halálozási 
ráta 71 százalékát teszi ki. 
„Az én hazámban, Görögor-
szágban sajnos ugyanolyan 
elterjedt ez a fajta nyugati 
életmód, mint más orszá-
gokban, és az utóbbi évek 
válsága csak rontott a hely-
zeten. Nagyon nehéz rábír-
ni az embereket az életmód-
váltásra, éppen ezért fontos, 
hogy az orvosok tájékozód-

janak ebben a kérdésben, és 
kitartóan, szakértelemmel 
vezessék a pácienseiket az 
életmódorvoslás útján.”

Az orvosoknak döntő sze-
repe van

Dr. IoannisArkadianos és 
dr. Babai László egyetérte-
nek abban, hogy a házior-
vosok találkoznak leggyak-
rabban a mindennapokban 
az életmód befolyásolta be-
tegségekkel. Ezek elsősor-
ban a cukorbetegség, a ma-
gas vérnyomás, a koleszte-
rinszint-emelkedés, illetve 

a szív- és érrendszeri meg-
betegedések. „Ma minden 
3. felnőtt magas vérnyo-
másban szenved, minden 
6. cukorbeteg vagy predi-
abéteszes, 3-ból 2 felnőtt-
nek emelkedett a koleszte-
rinszintje. Egyértelműen 
ezek a kórképek teszik ki a 
betegségek legnagyobb há-
nyadát, ezek szövődményei 
a halálozások leggyakoribb 
okai, és az egészségügyi el-
látórendszert is ezek terhe-
lik leginkább” - hangsúlyoz-
ta dr. Babai. 

 hazipatika.com

„3-ból 2 embernek magas 
a koleszterinszintje”

Fogaink elvesztéséhez számos ki-
váltó ok vezethet. Ilyen az erősen 
szuvas fogazat, a fogágybetegség 
vagy esetleg baleset. A mai fogor-
voslás igen eredményes a fogmeg-
tartó kezelések terén, azonban 
bizonyos esetekben már csak a 
fogeltávolítás jöhet szóba. A hiány-
zó fog nagyon zavaró lehet, akár 
esztétikai, akár rágófunkció, akár 
hangképzési szempontból. Viszont 
ami minden esetben igaz: egy fog 
elvesztését általában erős érzel-
mek, korlátozások, de elsősorban 
kérdések kísérik. Ezekre a kérdé-
sekre ad választ Dr. Marton Zoltán, 
implantológus, a Marton.Dental fo-
gászat vezető fogszakorvosa.

Hiányzó fogak esetén milyen fogászati 

megoldások kerülhetnek szóba?

Dr. Marton: A foghiány pótolható 
� x fogpótlással, azaz híddal vagy ki-
vehető (rész vagy teljes) protézissel. 
Előbbinél a hiányt határoló fogakat 
lecsiszoljuk és ragasztóval rögzítjük a 
pótlást. Ennek hátránya, hogy két, vagy 
több egészséges fogat kell így „meg-
csonkítani” a rögzítés érdekében, illet-
ve kevésbé esztétikus, hogy a híd és a 
fogíny között egy rés van. Utóbbi, azaz 
a kivehető fogpótlás már elég nagy ki-
terjedésű, a szájpadlást, illetve az ínyt is 
beborító szerkezet, megszokása gyak-
ran nagy türelmet igényel a viselőjétől. 
További problémát jelenthet a megfe-
lelő ápolás és a gyakran kialakuló nyál-
kahártya-gyulladás is. Aki ezek miatt 
az okok miatt, más megoldást keres, 
annak ajánljuk az implantátumot.
Mit értünk fogászati implantátum 

alatt?

Dr. Marton: A fogászatban az imp-
lantátum egy az állcsontba, a foggyö-
kér helyére, sebészeti úton beültetett 
műgyökér. Ez a titánötvözetből készült 

csavar, miután a szervezet befogadta, 
becsontosodik és mozdíthatatlanul 
rögzül. Erre az alapra lehet aztán ké-
sőbb a különböző típusú fogpótlást 
felcsavarozni. Egy teljesen fogatlan 
páciensnek akár már 4 implantátumra 
rögzített fogpótlás készíthető. 
Mik a további előnyei az implantálás-

nak? 

Dr. Marton: Az implantátumok 
nemcsak a hiányzó fogakat pótolják, 
hanem gondoskodnak az állkapocs 
normál terheléséről rágás során is. Így 
a csontozat természetes működése 
biztosított és a rettegett csontleépü-
lés is elkerülhető. A stabil, implantá-
tumokkal rögzített fogpótlás saját fog 
érzetét garantálja, növeli a rágás haté-
konyságát, ill. nincs más zavaró (pl. a 
szájpadlást takaró) protézis és a vise-
lése is sokkal kényelmesebb. Ezenfelül 
megfelelő fogápolás és szájhigiénia 
mellett az implantátum valóban egy 
életre szól.
És a szép mosoly egy nap alatt nem 

csak mese?

Dr. Marton: Nem a Marton.Dental-

nál. (nevet) Fogászatunk már a leg-
modernebb eljárás szerint dolgozik 
az implantáció területén is. Miután a 
műfoggyökereket, azaz a titán csavaro-
kat sebészeti úton beültettük az állka-
pocsba, a páciensnek csupán pár órát 
kell várnia és megkapja az ideiglenes 
fogpótlást. Így annak, aki implantálásra 
szánja el magát, nem kell attól tartania, 
hogy fogtalanul kellene akár hetekig 
élnie. Már a beavatkozás napján moso-
lyogva távozhat rendelőnkből. 

A Marton.Dentalnál ingyenes 
konzultáció keretein belül 

személyre szabott tájékoztatást 
adunk az impantátumokról és 

más fogpótlási lehetőségekről! 
Keressen minket bizalommal!

Elérhetőség: 
Zalaegerszeg, 

Eötvös u. 12 C/II
06-20/3465413

MARTON.DENTAL
IMPLANTOLOGY AND MORE

A fogászati implantátumokról - érthetően
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Időnként - valljuk be - mindenki elfeledkezik a fog-
mosásról, és azt is több felmérés bizonyította már, 
hogy az emberek sokkal rövidebb ideig mosnak fo-
gat, mint kellene. 
Ezek a következményei, ha 
nem mosunk fogat

A fogmosás „alapszabá-
lyaival” mindenki tisztában 
van: naponta legalább két-
szer (de inkább többször, 
akár minden étkezés után), 
alkalmanként három percig 
kellene fogat mosni, lehető-
leg változatos mozdulatok-
kal, közepes vagy lágy sör-
téjű kefével. Ezeket a sza-
bályokat azonban könnyen 
elfelejtjük, és közel sem mo-
sunk annyiszor és olyan mó-
don fogat, ahogyan kellene.

Ennek természetesen kö-
vetkezményei is lehetnek, a 
„legismertebb” ezek közül 
a kellemetlen lehelet, mely 
általában egy-két napon be-
lül válik mások számára is 
jól érezhetővé. Azonban az 
első fogmosás nélkül töltött 

nap végére is kialakul egy 
vékony lepedékréteg a fo-
gakon. A ragadós lepedék a 
nyelvet és az ínyt is boríthat-
ja, és nagy mennyiségben 
tartalmaz baktériumokat. 

Ez történik egy év után
Egy év után a fogak szu-

vasodása felgyorsul, nem-
csak a baktériumban gazdag 
plakkok miatt, hanem azért 
is, mert a nyál már nem töl-
ti be a védőfunkcióját, sőt 
inkább a szuvasodáshoz is 
hozzájárul, főleg akkor, ha 
cukrokban gazdag ételeket 
eszünk és iszunk. Az íny 
rendkívül gyulladttá válik, 
teljesen elveszíti egészséges 
rózsaszín árnyalatát, és ki-
vörösödik, és igen érzékeny 
lesz, sokszor vérezhet is.

 hazipatika.com

Mi történik velünk, ha nem 
mosunk fogat?

A gyógyfürdők, a termálvíz, de akár egy otthoni sófürdő is csökkentheti a 
stresszt, „elfáradt” idegrendszerünkre jótékonyan hat ugyanis a meleg vizes, 
ásványi anyagokkal dúsított fürdőzés. 

Sokan érzik úgy, hogy ál-
landó nyomás alatt állnak. 
Már nem hirtelen, nemcsak 
egyszer-egyszer, hanem 
szinte folyamatosan meg-
nehezíti életüket a stressz. 
Ez pedig könnyen vezethet 
állandó szorongáshoz vagy 
túlzott fáradékonysághoz. 
A stressz ugyanis testünk 
felfokozott állapota, és ezt 
kémiai anyagok termelése 
okozza, ami természetesen 
a test „feltuningolt” állapo-
tát hosszabb távon csak ko-
moly mellékhatásokkal tud-
ja fenntartani.

Fürdőkúra: minél hosz-
szabb, annál jobb

Ebben a téli, borús idő-
szakban a depresszió is 
sokakat fenyeget. Ilyen-

kor is az egyik legjobb „el-
lenlépés”, amit tehetünk, 
a gyógyfürdők látogatása. 
A hideg és meleg vizes kú-
rák, illetve az ezekhez kap-
csolódó masszázs, illet-
ve iszappakolás is segíthet 
megnyugtatni, újra egyen-
súlyba hozni a szervezetün-
ket. Kutatások szerint egy 
ilyen gyógyfürdőzés, azaz 
balneoterápiás kezelés felér 

egy gyógyszeres kezeléssel, 
bizonyos szorongás elleni 
szerek hatását felülmúlja a 
fürdőterápia, de a zenete-
rápiánál is hatékonyabb a 
módszer. (Természetesen ez 
a jótékony hatás inkább egy 
kéthetes kúránál érvényesül, 
nem egy hétvégi fürdőzésnél, 
de azért annak a hatását se 
becsüljük le.) 

 hazipatika.com

A gyógyfürdő 
bámulatos hatásai

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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Dr. Bertus Mihály
plasztikai sebész, sebész, 

traumatológus főorvos

8380 Hévíz, Petõfi u. 7.
Tel./Fax: 83/340-864, 

+36 30/9274-256

• 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

16
97

33



      2019. február 12.6

Moziműsor

Art Mozi
Február 14 – 20. 14.30  Köl-
csönlakás (12)  PREMIER! ma-
gyar romantikus vígjáték  (94 
perc) rendező:  Dobó Kata, 
Gulyás Buda. szereplők: Kiss 
Ramóna, Oroszlán Szonja, 
Balla Eszter, Haumann Máté, 
Szabó Simon, Zana „Ganxs-
ta” Zolee

16.15  A Lego-kaland 2 (6) 
magyarul beszélő, ameri-
kai-ausztrál-dán-kanadai 
animációs kalandfilm (100 
perc) rendező: Mike Mitchell, 
Trisha Gum

18.15  Kölcsönlakás (12) 
 PREMIER! magyar romanti-
kus vígjáték  (94 perc) ren-
dező:  Dobó Kata, Gulyás Bu-
da, szereplők: Kiss Ramóna, 
Oroszlán Szonja, Balla Esz-
ter, Haumann Máté, Szabó 
Simon, Zana „Ganxsta” Zolee

20.00  Alita, a harc angyala 
(16)  PREMIER! magyarul be-
szélő, amerikai-kanadai-ar-
gentin sci-fi akciófilm  (122 
perc) rendező: Robert Rodri-
guez, szereplők: Jennifer Co-
nelly, Christoph Waltz, Rosa 
Salazar, Michelle Rodriguez

Keresztury Dezső VMK:

Pihe Ovi csütörtökönként 
9.00 – 12.00, Közösséghez 
szoktató, ovi-ízelítő foglalko-
zás kisgyermekek számára, 2 
éves kortól.

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.

VMK CAFFÉ

PSZICHO ESTEK programso-
rozat keretében FEBRUÁR 
19. kedd 18.00 Vészhelyzet-
ben – a pánik pszichológiája. 
Beszélgető partner: Nagy Ré-
ka klinikai szakpszichológus

FEBRUÁR 20. szerda 18.00 
ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉSEK 
A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
KUTATÁSÁBAN program-
sorozat keretében. Rákó-
czi szabadságharc. Előadó: 
Dr. Mészáros Kálmán törté-
nész. A Rákóczi szabadság-
harc előzményeiről, magáról 
a szabadságharcról és II. Rá-
kóczi Ferenc történelmi sze-
repéről hallhatunk a februári 
előadáson.

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 
díszek, gyöngyök, ajtódí-
szek homoktövis-készítmé-
nyek, almalé, gyógynövény 
tinktúrák…

A belépés a rendezvényre 
díjtalan.

FEBRURÁR 14-16.  Valen-
tine 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-
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 13. szerda 19.00 
JAZZSZERDA JAZZ- ÉS VI-
LÁGZENEI SOROZAT 

„Egy pazar, füstös hang – egy 
igazi díva” Szűcs Gabi Quar-
tet 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 Synco-
pa hangszerbolt ügyvezető 

igazgatója. Közreműködik: 
a „Duo Fortissimo”. A kiállí-
tás megtekinthető 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, workshopok. Cort, 
Peavey, Sigma, EMG, Mar-
shall, Korg hangszerek szak-
mai bemutatója a magyar 
könnyűzenei életből jól is-
mert demonstrátorokkal. 

20.00 Zeg-Jam. II. Zalaeger-
szegi Jam Session Találko-
zó. Zalaegerszegi és vidéki 
zenekarok előadóművészei 
tolmácsolásában hallha-
tunk közkedvelt, tradicio-
nális rock, blues, pop dalo-
kat különböző felállásokban.  

FEBRUÁR 21. 18.00. Famous 
last words Kiállításmegnyitó 
Borsos Zoltán fotográfiáiból 
A kiállítást megnyitja Nad-
rai Róbert, zenész. A kiállítás 
megtekinthető március 14-ig 
az intézmény nyitvatartási 
idejében.

Programajánló

Pizzarománc

22:15  magyarul beszélő, kanadai-amerikai romantikus vígjáték  (102 perc), rendező: Do-
nald Petrie , szereplők: Emma Roberts, Alyssa Milano, Hayden Christensen, Jane Seymour

CSAK 
február 14-16-ig!
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Divat

NŐI-  FÉRFI  RUHÁZAT

TERMÉKEINK GYAPJÚ ALAPÚANYAGBÓL, EXKLUZÍV MINŐSÉGBEN KÉSZÜLTEK!

Cím: Zalaegerszeg, Jedlik Ányos u. 2/A. (Neszele) Tel.: 06 30 429 9546

RAKTÁRBÓL VÉGKIÁRUSÍTÁS
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VÁSÁRLÁS TELEFONON EGYEZTETÉS ALAPJÁN!

Férfi szmoking rendezvényekre 
kaphatók  25000 Ft-tól

Férfi öltönyök 10000 Ft-tól

Férfi zakók  7000 Ft-tól

Férfi nadrágok  6000 Ft-tól

Nõi kosztumök (alkalmi is) 8000 Ft-tól

Nõi blézerek 4000 Ft-tól

20
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Zalaegerszeg, Balatoni u. 1. 
McDonald's-al szemben

Keszthely, Kossuth L. u. 77. 
Főpostával szemben 

Szabad parkolás az udvarban!

               

               


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


20%
engedmény
2019. február 14-15-16-án 

és 18-19-én 
a kupon átadójának 

a vásárlás végösszegéből!
Az akciók nem összevonhatók!

fehérnemű, 
harisnya, zokni 
szaküzletek
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a vásárlás végösszegéből!

25
73

45

Veszélyes trendek az évszázadok gyűrűjében. A történelem folyamán a nők 
öltözködését szigorú szabályok határozták meg, amik a legritkább esetekben 
jártak kart karba öltve a kényelemmel és a praktikummal.

Fűzőben szinte lehetetlen 
volt lélegezni

A fűző viselete a 16. szá-
zadban terjedt el a nők kö-
rében, akik a fehérnemű se-
gítségével karcsúsították a 
derekukat. Ezeknek a mér-
hetetlenül kényelmetlen da-
raboknak a merevítéséről 
bálnacsontok gondoskod-
tak, amik lehetetlenné tet-
ték, hogy viselőjük feje fölé 
emelje a karját, lehajoljon 
vagy egy hirtelen mozdu-
latot tegyen. Évszázadokkal 
később a kalitkaként fog-
va tartó fűzőt találó meta-
forájának találhatjuk a kor 
nőkhöz való viszonyának, 
azonban a viselete valóban 
komoly veszélyt jelentett, 
de az orvosok erre csak a 
19. századtól kezdték el fel-
hívni a figyelmet.

A nadragulya ugyan halá-
los, de nagyobbnak tűnik 
tőle a szem

A nagy szem sokáig a 
szépség szimbólumaként élt 
a köztudatban, de tanulmá-
nyok kimutatták, hogy még 
ma is hajlamosak vagyunk a 
nagy szemű nőket vonzóbb-

nak látni. Amíg a modern 
korban az igéző tekintetet 
egyszerűen el lehet érni egy 
kis sminkkel, addig a 16. 

századi Olaszországban egy 
sokkal veszélyesebb prakti-
kához fordultak – a nadra-
gulya alkalmazásához. A 
mérgező növény kozmeti-
kumként való használata 

még a 19. századi Francia-
országban is tartotta magát, 
a nők ugyanis nem becsül-
ték alá pupillatágító erejét. 

Az ólomtól szebb lett a bőr, 
de ritkább a haj

A fehér bőr sokáig a szép-
ség megkérdőjelezhetetlen 
ismertetőjegye volt, a nők 
pedig bármit megtettek, 
hogy felvegyék a lépést a 
trendekkel. Az ólom alapú 
sminkkel már a görögök 
is szépítkeztek, ami aztán 
több évszázadon keresztül 
a nők egyik kedvenc szépí-
tőszere volt.Többek között 
I. Erzsébet angol királynő is 
használta, aki a himlő miatt 
keletkezett hegeit próbál-
ta eltüntetni vele. A hasz-
nálatával ugyan el lehetett 
érni a vágyott bőrszínt, az 
egészségre gyakorolt hatá-
sa viszont nem volt igazán 
kedvező, miután felszívó-
dott a bőrben, gyulladást 
és hajhullást okozott, sőt 
a hosszú távú használata 
halállal is végződhetett. Az 
ólom alapú smink számos 
emberéletet követelt. 

 divany.hu

Bizarr divat

Legalábbis a Vogue szerint. És ők azért el szokták találni az ilyesmit...

A minimalistán sikkes 
naked, vagyis meztelen 
szandál lesz 2019 nyará-
nak nagy divatja a brit Vo-
gue szerint. A lábbeli Em-
meParsons amerikai ci-
pőtervező kreációja. A di-
zájn lényege, hogy a talpat 
gyakorlatilag csak néhány 
egészen vékony pánt tart-
ja, így a lábfej szinte telje-
sen szabadon marad. For-
más, ápolt lábfejjel 

rendelkezők előnyben. Az 
eredeti meztelen szandálok 
– melyek egy toszkánai mű-
helyben, kézzel készülnek – 
395 dollárba, vagyis nagyjá-
ból 110 ezer forintba 
kerülnek. 
Jó eséllyel 

azonban a fastfashion már-
kák kínálatában is felbuk-
kan majd ez a trend, jóval 
megfizethetőbb áron.

  nlcafe.hu

A meztelen szandál lesz a nyár divatja

Tippek a passzos ruhákért
1. A rétegezés a legjobb 
barátod

Főként a hideg évsza-
kokban. Ha egy felső vagy 
egy ruha túl rövid, a hiány-
zó centiket elrejtheted ré-
tegzéssel. Öltözz alá vagy 
fölé, ettől csak még izgal-
masabb lesz a szetted. A 
legegyszerűbb darabokat 
is párosíthatod, ha félsz a 
színek és minták kavalkád-
jától. Egy fehér póló és egy 
fekete ruha szuper irodai vi-
selet lehet.

2. Használj öveket
Egy jól elhelyezett öv tel-

jesen megváltoztathatja a 
ruhád fazonját. Ne csak a 
nadrágjaiddal viseld, dobd 
fel vele a ruhádat vagy akár 
az oversized pulcsidat. Az 
öv lehet a legjobb barátod, 
ha magadra szeretnéd iga-
zítani a ruhadarabjaidat.

3. Tűrd be az inged
Lecsúszik a nadrágod, de 

nincs öv a kezed ügyében? 
Tűrd be az inged. Ez a csavar 
a szettedet is felfrissíti. Ne 
félj a vastagabb anyagoktól 
sem. Nyugodtan tűrd be a 
pulóvereidet is - nadrágba, 
szoknyába. Így biztosan nem 
fognak elcsúszni, és elegán-
san jelenhetsz meg bárhol.

4. Próbáld fel a ruhákat, mi-
előtt megveszed őket

Persze olykor még így is 
mellé tudunk nyúlni, de so-
kat segít, ha vásárlás előtt 
belebújsz a ruhadarabba, 
amit meg szeretnél vásá-
rolni. Bár biztosan tudod a 
méreteidet, az üzletekben 
ezek más és más számokat 
rejtenek. Előfordulhat, hogy 
amíg egy márkánál S-es fel-
sőre van szükséged, addig 
egy másiknál M-esre. 



      2019. február 12.8

Építőanyag telephelyünk:
Zalaegerszeg,Teskándi u. 1. 

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

Raklapos, hálós
tûzifa kedvezõ
áron készletrõl 

kapható!

Telephelyünkön a rakodás biztosított!
Akció ideje megjelenéstől február 28-ig ill. a készlet erejéig.

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

Akció ideje megjelenéstől február 28-ig, ill. a készlet erejéig.
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Doxa és Rolex bár élénk 
tekintettel követte a sür-
gés-forgást, de a két bel-
ga juhászkutya fegyelme-
zetten a gazdája mellé 
simult. Közben a tekin-
télyes méretű utánfutó 
előtt gyarapodtak a lá-
dák, dobozok.

Pénteken Vigh László 
ország gyűlési képviselő, dr. 
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott, Balaicz Zoltán polgár-
mester és Egri Gyula megyei 
katasztrófavédelmi igazgató 
jelenlétében a Kvártélyház 
udvarán mutatták be azokat 
a felszereléseket, melyeket 
a Zala Különleges Mentők 
Egyesület pályázati támoga-
tásból szerzett be. Mint Vigh 
László kiemelte, az egyesület 
speciális feladatai miatt egye-
di támogatást nyert a Nemze-
ti Együttműködési Alaptól, 
olyan eszközökre, amelyek 
szó szerint az életmentést 
szolgálják. Horváth Péter, a 
2003-ban alapított civil szer-

vezet vezetője elmondta, a 
NEA 3,5 millió forintos támo-
gatásából szereztek be speci-
ális, beépített arcvédő rostély-
lyal, illetve a zajt kizáró fül-
tokkal ellátott védősisakokat, 
a vízből mentéskor szüksé-
ges motorcsónak szállítására 
2,7 tonna teherbírású, dupla 
tengelyes utánfutót, a terüle-
ti kommunikációhoz két ké-
zi rádiókészüléket, a nem-
zetközi bevethetőségükre te-
kintettel NATO-szabványnak 
megfelelő szállítóládákat. Az 
egyesület 40 tagjából 25 nem-
zeti, és közülük 15 nemzet-
közi minősítést is szerzett, 
tehát a világ bármely pont-
ján katasztrófától sújtott te-

lepüléseken képesek önálló-
an és önellátó módon kuta-
tó-mentő feladatokat ellátni 
nonstop hét napon keresztül. 
Azaz felkutatni, kimenteni, 
ellátni a romok alatt rekedt 
áldozatokat. Az elnök hozzá-
tette, a NEA mobilitás és al-
kalmazkodás kollégiumánál 
nyert 250 ezer forint támoga-
tásból egyebek mellett a két 
személykereső belga juhász-
kutya, Rolex és Doxa kikép-
zését, illetve ez évi minősítő 
vizsgáját finanszírozzák.  A 
megyei védelmi bizottság is 
támogatja anyagilag az egye-
sületet, hogy a jogszabályi 
feltételeknek meg tudjanak 
felelni, erről dr. Sifter Rózsa 

Új eszközökkel dolgoznak a zalai 
különleges mentők

A labdarúgó NB II 23. for-
dulójában Békéscsabán 
vendégszerepelt a ZTE 
FC. A zalaiak abban a tu-
datban léphettek pályá-
ra, hogy az éllovas Gyir-
mót pontokat vesztett, 
és így egy sikerrel utol-
érhetik a tabellán.

Nem kezdődött fergeteges 
iramban a találkozó, az első 
említésre méltó momentum-
ra a 17. percig kellett várni, 
amikor Grumic fordult ka-
pura a 16-oson, ám lövése 
elpattogott a jobb alsó sa-
rok mellett. Éppen túl az el-
ső fél órán válaszolt a Csa-
ba: Nagy 17 méterről egy, a 
védőktől ajándékba kapott 
labdát tekert kapura, ám 
Zöldesi látványos vetődés-
sel lefülelte a labdát.  A za-
lai támadók közül elsősor-

ban Barczi kellemetlenke-
dett az ellenfélnek – Pilán 
csak feddést, Szélpál sárgát 
is kapott a játékvezetőtől a 
vele szemben való arányta-
lan fellépésért. A ZTE a kö-
vetkező percekben labda-
birtoklási fölénybe került, 
majd a 42. percben, némileg 
váratlanul jött a gól: a kö-
zéppályán felgyorsították a 

vendégek a játékot, egyérin-
tővelGrumic–Bobál–Baba-
ti volt a labda útja, s utóbbi 
a védők közül kiugorva, 14 
méterről a bal alsó sarokba 
lőtt, 0-1. Az első játékrész 
utolsó támadása során a csa-
baiak kapuja elé szorították 
a Zetét, de a kék-fehér véde-
lem állta a sarat. Az 52. perc-
ben egy visszafejelt labdát 

Viczián lőtt mellé 11 méter-
ről – nagy helyzet volt. Még 
nagyobbat alakított ki a ZTE 
a túloldalon: Barczi húzott 
el embere mellett a jobb ol-
dalon, beadását pedig Babati 
az ötösről melléfejelte. Jóval 
lendületesebb lett a meccs a 
folytatásra. Az 57. percben 
Bobál harcolt meg egy elő-
re vágott labdaáért a bal ol-
dalon, lerázta védőjét, majd 
Babatihoz centerezett, aki 
ziccerben ismét nem hibá-
zott, 0-2. Az újabb gól visz-
szavetette a csabai lendü-
letet, míg a vendégek már 
teljesen nyugodtan játszhat-
tak.  A 90. percben egy jobb-
ról érkező labdával Szatmári 
fordult kapura, és 14 méter-
ről szépített, 1-2. A gól izgal-
massá tette a hosszabbítás 
perceit, de nagyon igazság-
talan lett volna, ha a hazai-
ak egyenlítenek. zaol.hu

A ZTE pontszámban beérte  
az éllovas Gyirmótot

Olvassa 
Ön is minden héten 

a Zalaegerszegi  
Szuperinfót!

Viccsarok
Cigi
Két skót találkozik.
- Adjál egy cigit!
- Sajnos most nincs nálam.
- Oké, akkor rágyújtok a sa-
játomból, de legközelebb 
megadod!

Eszkimó
Egy férfi kúszik a sivatag-
ban. A vize már két napja 
elfogyott, erejének végén 
tart. Egyszer csak felpillant, 
és meglát egy eszkimót a 
szánján, szánhúzó kutyák 
társaságában. Mivel azt hi-
szi, hogy hallucinál, össze-
esik és elájul.
Arra tér magához, hogy a 
kutyák nyalogatják az arcát.
- Hála Istennek, mégsem 
képzelődtem! - kiált fel. - El-
tévedtem és már az utolsó-
kat rúgom. Kérem, segítsen!
- Hah! - kiált fel az eszkimó. - 
Méghogy MAGA tévedt el...

Jean és a pince
- Jean! Vigye le az ágyamat 
a pincébe!
- Miért uram?
- Mert mélyen szeretnék 
aludni.

Zalaegerszeg,
Ady út 4.

Akciós termékeink:
Palini Soproni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Ft/kg

Palini Löncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 Ft/kg

Csemege Debreceni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Ft/kg

Kolozsvári Szalonna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 Ft/kg

Nyári Turista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 Ft/kg

Műbeles Virsli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft/kg

Az akció 2018. 09. 13-tól 2018. 09. 26-ig tart.

Üzletünkben mindig friss sertéshús kapható! Üzletünkben mindig friss sertéshús kapható! 

nyitva tartás:
H-P 6.30-tól 19.30-ig

Szo: 07.00-tõl 13.00-ig

nyitva tartás:
H-P 6.30-tól 19.30-ig

Szo: 07.00-tõl 13.00-ig
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AKCIÓS TERMÉKEINK:

Zalaegerszeg,
 Ady út 4.

nyitva tartás:
H-P 6.30-tól 19.30-ig

Szo: 07.00-től 13.00-ig

Üzletünkben friss, hazai sertés hús kapható!
Az akció időtartama: 2019.02.14-től 2019.02.27-ig tart.

Palini Löncs..................................................... 899 Ft/kg
Zala Felvágott................................................. 999 Ft/kg
Lecsókolbász.................................................. 499 Ft/kg
Soproni felvágott..........................................699 Ft/kg
Füstölt Főtt Frikandó Sonka...................1299 Ft/kg
Kolozsvári Szalonna..................................1399 Ft/kg
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