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Buszforduló
készül
GyerMekkórház
Zalaegerszeg
határában
félelMek
nélkül
Összesen 42 hallgató vehetett át pénteken oklevelet a BGE Gazdálkodási Kar
diplomaátadó dékáni tanácsülésén.
A gólyából immár szakemberré vált végzősöket és
az elnökséget – amelyben
helyet foglalt dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott és prof.
dr.Heidrich Balázs egyetemi tanár, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektora is –
elsőként dr. Gubán Miklós,
a kar dékánja köszöntötte.
Kiemelte, a végzősöknek három úton kell egyszerre elinA máriatövist
az ókorban
is isdulniuk,
a szakmai
és a mamerték,valamint
a 15. században
pedig a
gánélet,
az értelbencések
rájöttek, hogy
különömiségi
lét ösvényén.
Ezután
sen mérgezések
esetén gyógyídr. Takács
Dávid oktatási
dékánhelyettes
jelentést
tett a
tó hatású, de csak
évszázadokkal
szemeszterről:
mesterképkésőbb, a 18. század
gyógyítói
zésen
9, alapképzésen
elevenítették
fel újra ezt az31,
indiszakirányú továbbképzésen

és felsőoktatási szakképzés
keretében pedig 1–1 hallgató tett sikeres záróvizsgát.
A közgazdász és gazdaságinformatikus jelöltek diplomájuk átvétele előtt esküt
tettek, majd Heidrich Balázs
és Gubán Miklós átadta az
okleveleket. A duális képzésben részesült hat hallgató esetében a gyakorlati képzőhely valamely vezetője is
kövek,
ekcéma
és pikkelysömör,
részt
vett
a ceremóniában.
A
fáradtság és
daganatosHorváth
betegsévégzősök
nevében
gek gyógyítására
Eszter
köszönt is.
el az alma
A máriatövis
gyógyászatban
almatertől,
a hallgatói
önkormányzat
pedig
kalmazott színeiben
termése tartalmazKocsis
Gábor elnök
búcsúza legfontosabb
hatóanyagát,
zott
a hallgatóktól.
A befoa szilimarint,
mely tulajdongadó város nevében Balaicz

Zoltán polgármester kívánt
sok sikert a pályájukat kezdő fiataloknak, majd a tudományos diákköri és közösségi munkában jeleskedők
– Budai Gergő, Fáró Fanni,
Fehér Gréta, Horváth Eszter,
Simon Dóra, Simon Eszter,
Tóth Veronika – vehettek át
jutalmat. Kiemelkedő oktatói munkájáért elismerő oklevélben részesült a rendezregtelenítő
szervünket,
a májat
vényen
Balázsné
dr. Lendvai
a mérgektől,főiskolai
hogy egyrészt
serMarietta
docens;
kenti
a mérgek lebontását,
másdr.
Mészáros
Ágnes egyeterésztdocens
aktivizálja
a májsejtek
gyómi
kari
nemzetközi
vezetői
megbízást és
kapott;
gyító mechanizmusait,
az új
dr.
Szabóképződését.
László pedig főismájsejtek
kolai docensi kinevezést vehetett át.
zaol.hu

Máriatövist a Májnak

kációt, kezdték el mélyrehatób-

képpen három flavonoid keve-

A városi infrastruktúra adózók közé tartozik, s jótéGyerekek
plüssmackókat
is
arányos fejlesztését
szolgá-gyógyítottak
konysági akciókban
is élen
ló 1,7 milliárdos állami
támojár. A 7 méter
széles nyílt
és 57
abban
a kórházban,
ami vasárnap
gatásból egyebekmeg
mellett
méter hosszú körpálya
az egészségfejlesztési
irodában.belItt
buszforduló is épül
a me- oldott
ső részét
zölddel ültetik
be,
a gyerekek
hangulatban,
szakemgyeszékhely határában.
külső ívén pedig 1,5 méter
berek irányítása mellett, mégis játékosan
A helyszíni sajtóbejáráson széles zúzottkő padka épül.
gyógyíthatták Az
kedvenceiket
és győzhetBalaicz Zoltán polgármester
1,7 milliárdos
állami
le az orvosi
rendelőkkel szembeni
és dr. Tóth László, ték
a telepütámogatásból
több cégféhalelmeiket.
lésrész önkormányzati
kép- sonló, a munkahelyre való
viselője szólt a részletekről. eljutás feltételeit
javító
kéréforrás:
zaol.hu
A buszforduló az Eger- sét tervezik még kielégíteni.
vári út mellett, a Schneider Az elképzelésekben további
ElectricZrt. szomszédságá- buszforduló és kerékpárút
A ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszegre
ban épül, a cég dolgozói- építése is szerepel a Flex, ilnak kérésére.
A foglalkozletve az ADA
felvetése nyobeszerzés
és kivitelezés
területére
tatottakat szerződéses járat mán.zaol.hu
viszi munkahelyükre, s a 21
millió forintból megépülő
buszforduló a korábbiaknálIdeális
sokkaljelöltünk:
biztonságosabb
• felsőfokú
építő-lehetővagy építészmérnöki végzettség
leszállást
tesz majd
vé,• közvetlenül
a telephelyképesség
önálló munkavégzési
előtt. A cég több száz dolgo• jó szervező és kommunikációs készség
zót alkalmaz, a legnagyobb

MÉRNÖK munkatársat keres.

• döntési képesség
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Állásbörze
ÁLLÁS

CNC-gépkezelőket, karbantartó géplakatosokat keresünk
sárvári munkahelyre, autóipari alkatrészeket gyártó partnerünkhöz. Hosszútávú munkalehetőség, kiemelten magas bérezéssel (Nettó: 1.600
Ft órabér), 50 km-es körzetből
100%-os utazási költségtérítés,
távolabbról érkező kollégáknak
igényes díjmentes szállás biztosított. 06-70/527-2554, femmunka.eu@gmail.com (Cor-TexEuro Kft.)
*59232*

Kőművest, ácsot, segédmunkást keresünk folyamatos zalaegerszegi munkavégzésre. Koller Lajos telefon:06-30/991-0572
*53058*

Zalaegerszegi mobiltelefon
bolt eladó munkatársat keres
éves állásra. 20/484-7676 LótFut Kft.
*47148*

Az Adapt Kft. targoncásokat és
vontatósokat, valamint raktári kisegítő komissziósokat keres
Győrbe, Tatabányára, Oroszlányba, 2-3 műszakos munkarendbe, versenyképes fizetéssel, szállással és heti hazautaztatással. Tel: 06-70/882-2105
260711

Otthon Centrum: a használt lakásokra
is igénybe vehető csok a nagyobb
városokban lendíti fel az ingatlanpiacot
A használt lakás vásárlására is igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezmény (csok) hatására vélhetően a főváros környékén, a régióközpontokban és a fontosabb iparvárosokban fellendül majd az ingatlanpiac keresleti
oldala - közölte az Otthon Centrum az MTI-vel.
A közlemény szerint a kereslet növekedésével párhuzamosan a használt lakások
négyzetméterárainak az
emelkedésével is számolni
lehet. A kormány új, otthonteremtést támogató intézkedései akkor jelentenek majd valódi segítséget a családoknak
a lakásvásárlásnál, ha a kiválasztott ingatlan árszintje és
az elérhető támogatás mértéke megközelíti egymást. A
közlemény idézte Soóki-Tóth
Gábort, az Otthon Centrum
elemzési vezetőjét, aki kifejtette, ha a három gyermeket vállaló fiatal házaspárok
kombinálják az akciótervben
bejelentett 10 millió forintos
kamatmentes szabad felhasználású hitelt a csokkal, akkor összesen 10 millió forint + 2,2 millió forint vis�-

sza nem térítendő támogatásból gazdálkodhatnak. A
jelenlegi átlagos tranzakciós
árak mellett a három gyermeket vállaló fiatal házasok
Békéscsabán, Kaposváron,
Miskolcon, Szolnokon, Dunaújvárosban és Nagykanizsán már csupán az állami
támogatásból is tudnak egy
legalább 60 négyzetméteres
lakást vásárolni, ugyanis az
Otthon Centrum adatai szerint ezekben a vidéki váro-

sokban a hasonló ingatlanok
átlagos ára 9,05 millió forint
és 12,06 millió forint között
mozog. Amennyiben viszont
egy három gyermekes család
inkább Egerben, Szegeden
vagy Zalaegerszegen vásárolna ingatlant, akkor már 13,5
millió forint és 16,7 millió forint közötti átlagos ingatlanárakkal kell számolniuk egy
legalább 60 négyzetméteres
használt lakás vásárlásánál.

MTI

Az MNB bevonja a
régi tízezer forintos
bankjegyeket az év
végén
A Magyar Nemzeti Bank
(MNB) december 31-én bevonja a forgalomból a régi
tízezer forintos bankjegyeket,
ezzel az év végén befejeződik
a forint bankjegyek öt évvel
ezelőtt elkezdett megújítása. A jegybank pénteki közleményében emlékeztet: a tízezer forintos címlet megújított
változatával 2014 decembere óta lehet fizetni. Az elmúlt
években az új tízezer forintos
bankjegyek dinamikusan terjedtek a készpénzforgalomban, így a forgalomban levő
tízezer forintosok 86 százalékát már a megújítottak teszik
ki. A régi címletváltozat bevonása után, 2020. január 1-től
már csak a megújított tízezer forintos bankjegyek lesznek használhatók. A bevonási határnapig be nem cserélt
bankjegyek a bankokban és
postafiókokban három évig,
a jegybankban pedig húsz
évig díjmentesen beválthatók azonos címletű törvényes
fizetőeszközre. MTI

TAPODI TRANS
Gyakorlattal rendelkező,
megbízható

259470

nemzetközi gépkocsi
vezetőket
keresünk 24 t fixes, nyerges
szerelvényekre, hétvégi
itthonléttel, kiemelkedő fizetéssel.

Érdeklődni:

06-20/983-3511

SITFORM
Bútorgyár Bt.
csomagoló,
kárpitos

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

259053

felvételt hirdet

IMPRESSZUM
Lapigazgató:
Peszleg Judit
Főszerkesztő:
Heffler György
Szerkesztőség címe:
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth u. 45-49.
Tel.: 06/20-256-1861
06/20-354-5686
zegszuperinfo@maraton.hu
Kiadja:
Maraton
Lapcsoport-Multivízió
Kiadói Kft.
Felelős kiadó:
Heffler György és
Vida-Varga Andrea
ügyvezető igazgatók
Nyomdai munkák:
ADC Hungary Kft.
9163 Fehértó,
Dózsa György tér 7.
A lap ingyenes.
Megjelenik 30.000 példányban
Zalaegerszeg
közigazgatási területén.
Terjeszti a DMH Magyarország Kft.
A Szerkesztőség fenntertja magának
a jogot az olvasói levelek tartalmának
szerkesztésére és közlésére.
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GÉP- SZERSZÁM

RÉGISÉG, ÉKSZER

Eredeti gyári nagy teljesítményű
öntöttvas kombinált gyalugép sűrgősen eladó. Lapméret: 210x60,
380V.Tel.:06 30 2244 922

RÉGI PÉNZT, pénzgyűjteményt,
pengőt, forintot, koronát, külföldi és magyar pénzeket, Ferenc
József/Horthy kitüntetést VÁSÁROLOK. Hívjon bizalommal! 0670/306-5352

*60171*
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47 éves férfi olyan hölgyet keres,
akinek fontos a szeretet, bizalom,
közös programok. 06-30/709-2293
*60353*

SZABADIDÕ, ÜDÜLÉS

Nyaraljon Balatonbogláron a Kentaur Üdülőfaluban. Direkt előfoglalással 12 % kedvezmény! Üdülőházak, hotelszobák, kastélyszálló, fürdőmedencék, étterem, stb....
Tájékoztatás: 06/30-9-899-754,
06/85-353-200 E-mail: kentaurbalaton@kentaurbalaton.hu www.
kentaurbalaton.hu
*59162*

várunk.

A pályázatokat
és bizonyítvány
szakmai
önéletrajzzal
másolatokkal
e-mail címre
kardosne.dora@
várjuk, a
megjelenéstől
számított

zaev.hu
1 héten
belül.

Egyedülálló apák is igényelhetik a házasok
gyermekvállalási támogatását
A férfiak is igénybe vehetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását,
és nem számít az sem ha mindkét házastárs elvált, ha addig nem született
gyermekük - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.
Az államtitkár ismertetése szerint amennyiben még
sem a férjnek, sem a feleségnek nem született gyermeke, de korábban voltak házasok, akkor felvehetik a 10
millió forintos kamatmentes
támogatást. Közölte, a 1840 év közötti életkori megkötés csak a feleségekre vonatkozik, a férjükre nem.
Ha azonban valamelyiküknek született már gyermeke, akkor legalább az egyik
félnek az első házasságában kell élnie. Így például
ha egy 40 év alatti, elvált,
gyermekes nő újra férjhez
megy egy első házasságát
kötő férfihez, akkor ők igényelhetik a támogatást. A
kölcsönt a házaspár minden
esetben közösen veszi fel, és
törleszti. Fontos szabály
továbbá, hogy az özvegység
nem számít korábbi házas-

Biztosítási alkuszok: a
casco nem váltja ki a
kátyúbiztosítást

204900

ket
Jelentkezése ditrans.hu
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OKTATÁS

*50611*

*57328*

*59217*

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

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

HASZONGÉPJÁRMŰ
Festő munkákat vállalok! Korrekt
Egytengelyes gyári billenős pót- árakon, rövid határidővel. a legkikocsit vásárolnék okmányok nélkül sebb munkával is bizalommal hívis./Hódgép, Agrogép, Szentendrei hat. Tel:06-30/453-4366
*58509*
eb/Tel:06305883687
Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog*59491*
Utb, universal román traktort vá- hálók februárban 50% kedvezsárolnék hiányos állapotban is. ménnyel, nyugdíjasoknak +10%.
Tel.: 06-20-971-3709
Tel:06305883687
több mint
olvasó!
Országszerte
rendszeres
2,5 millió

KÁVÉGÉP SZAKÜZLET

*59184*

Autókat vásárolunk bontásra, elSZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT
szállítás és hivatalos igazolás kiállítása ingyenes. 06-20/4455-665 Best-Unió nyílászárók-árnyéko*25088*
lástechnika, kőműves munkák,
Készpénzért autóját, teherautóját burkolás, szigetelés, teljeskörű lamegvásároljuk, állapottól függet- kásfelújítás! Ablak és redőny jalenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36- vítás!
06-20/4038-400, 0670/669-7777
20/336-0011
*66543*

254888

Apróhirdetések

ságnak, így akinek meghalt
a házastársa, az „első házasnak” számít támogatási
szempontból. A támogatás
további feltétele a legalább
hároméves munka-, vagy
felsőoktatási jogviszony. A
legfeljebb 10 millió forint kamatmentes szabad felhasználású hitel júliustól vehető
fel, a lehetőséggel 2022 végéig lehet élni. Amennyiben a

kölcsön igénylésétől számítva öt éven belül megszületik
egy gyerek, a hitel továbbra
is kamatmentesen törleszthető, a törlesztést pedig felfüggesztik három évre. A
második gyerek születésénél további három évre felfüggesztik a törlesztést és
elengedik a tőketartozás 30
százalékát. A harmadik gyerek megszületésénél pedig a
hitel további részét is teljes
egészében elengedik. Ha az
igényléstől számítva öt éven
belül nem születik gyermek,
a kölcsön piaci kamatozásúvá alakul és azt a korábban
felvett kamattámogatással
növelten kell visszafizetni.
Ha a házasok hibáján kívül
nem született gyermek, a járási hivatal kedvezőbb feltételeket állapíthat meg mondta az államtitkár.

MTI

A kátyúk által a gépjárművekben okozott károkat
az illetékes útkezelők csak
a panaszok mintegy felében
térítik meg, az évi néhány
ezer forintos kátyúbiztosítás azonban alapvetően
növeli a kártérítés esélyét
- hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok
Magyarországi Szövetsége
(FBAMSZ) az MTI-hez eljuttatott közleményében.
A kátyúbiztosítások már
évi 2-3 ezer forintért megköthetőek, és jellemzően a
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) vagy
casco mellé kötik kiegészítő biztosításként, de egyes
biztosítóknál önállóan is elérhetők. Megkötésük casco
biztosítás birtokában is indokolt, mivel a casco csak
jelentősebb károsodásnál
fizet kártérítést, a kátyúkárok átlagos költsége pedig
30-35 ezer forint, vagyis a
legtöbbször a casco minimális önrészének mértékén
belül marad.
A kátyúbiztosítások további előnye, hogy az autós
az útkezelő helyett a biztosítója felé jelenti a kárt, egyes
módozatok a figyelmeztető
táblával jelölt útszakaszo-

kon keletkezett károkra is
kiterjednek, a térítést nem
terheli önrész, és összességében a sikeres kárrendezések aránya jóval kedvezőbb
az útkezelőkkel folytatott
ügyintézésnél - ismertetik a
közleményben. Ha az autós nem kötött kátyúbiztosítást, a kártérítés az érintett
útszakasz kezelőjétől kérhető. Ez lakott területen belül
az illetékes önkormányzat,
kivéve Budapest fő- és tömegközlekedési útvonalait,
ahol a Budapest Közút Zrt.
az útkezelő. A lakott területen kívüli utak egységesen a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezelésében állnak.
Az FBAMSZ szakemberei azt javasolják, hogy
kátyúkár esetén készítsünk
minél több fényképet - ezeken mind a kátyú, mind a
sérülés, mind a helyszín
legyen jól beazonosítható.
Ha van mérőszalagunk, azt
használjuk, ellenkező esetben tegyünk hétköznapi tárgyakat a képre az arányok
pontos érzékeltetése végett,
és igyekezzünk tanúkat szerezni. Emellett a bizonyítási eljárás lezárásáig tartsuk
meg a sérült alkatrészeket.

MTI
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Életmód

jelez, ha sokáig
Nap mint nap a mosolyokért! Mit
elhúzódik a köhögés?

Nincs nap fog nélkül...
Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!

• Ajánlatunk alsó állcsontra
teljes fogtalanság és
fogínysorvadás esetén is!
• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

Szervezetünk egyik védekező reflex mechanizmusa a köhögés, amely elsősorban a légutakba kerülő irritáló anyagoktól való megszabadulást segíti
elő. A szezonális vírusfertőzéseket kísérő köhögés
többnyire magától elmúlik, azonban ha 2 hónapnál tovább tart, érdemes orvoshoz fordulni, mert
előfordulhat, hogy más okok húzódnak meg a tünetek mögött.

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

172801

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

Dr. med. dent. Szőke Ádám

Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de
Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

Hévízi Tófürdjáőnlata
252509

szenzációs farsangi a

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

Nyitvatartás:

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

Bővebb információ:
www.spaheviz.hu

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

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

Reflux
Az elhúzódó köhögés kifejezetten gyakori okozója
a reflux, amely során a nyelőcsőbe visszaáramló savas
gyomor- és nyombél-tartalom
feláramlik a garatba, és bejut a gégébe. A folyamatosan
irritált nyálkahártya köhögést, torokgyulladást, rekedtséget és gombócérzés okozhat. A refluxos köhögés többnyire száraz, váladékmentes
és bár éjszaka is előfordulhat, elsősorban napközben
jelentkezik.
Hörghurut (bronchitis)
A légcső és a hörgők tartós váladékképződéssel kísért gyulladásának heveny
változata a téli időszakban
gyakori, főként az időjárás
és a szezonális betegségek
váltják ki. Amennyiben nem
okoz szövődményeket - pl.
tüdőgyulladást - többnyire

néhány hét alatt magától elmúlik. Ezzel ellentétben az
elhúzódó hörghurutot leginkább a különböző környezeti ártalmak, például a tartós
dohányzás váltja ki. A füst
irritálja a légutak nyálkahártyáját, amely állandó légúti
gyulladást okozhat.
Egyéb okok
A krónikus köhögésnek
számos kevésbé általános
oka is lehet. Előfordulhat
például gyógyszerek mellékhatásaként, okozhatják
bizonyos daganatok, melléküreg-gyulladás, tüdőbetegségek, mellhártyagyulladás,
szívelégtelenség, orrpolip, orrsövényferdülés, orrmandula
megnagyobbodás, alsó kagyló-duzzanat, máj- és vesebetegségek, bizonyos ételek elfogyasztása, légutakba került
idegen test, valamint előidézhetik akár pszichés okok is.

A legegészségesebb diófélék
Dió
Segíthet a prosztatarák elleni
védekezésben, agyunk frissességének megőrzésében, illetve egy tanulmány szerint valószínűbb, hogy összességében
sokkal egészségesebben fog
étkezni, aki beilleszti étrendjébe a diót is.

Földimogyoró
Vitaminokban
és fehérjében
gazdag, ezért
a legnagyobb
egészségharcosoknak feltétlenül érdemes rendszeresen elmajszolni egy-egy
maréknyi földimogyorót.
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Otthon - Építés
Lakberendezés

Napjainkban számos lehetőség közül választhat
az, aki konyhájában hátfalként, tehát az alsó és
felső elemsor közötti terület borításaként nem
hagyományos csempét
szeretne használni.

A minták a legmodernebb
nyomtatási technológiával
készülnek, ennek köszönhetően nem árt nekik sem az
UV-fény, sem a hő.Az üveg
a konyhában és fürdőszobában egyaránt népszerű, a divatos és egyedi mintáknak
köszönhetően azonban egyre több közösségi épületben
is találkozhatunk vele, akár
egy kávézóban, vagy információs pult kísérőjeként. Az
üveg hátfal tömörfa munkalappal, vagy természetes

kővel kombinálva ötvözi az
időtállóságot és a modern
hatást. A kerámia csak pár
éve van jelen a piacon, tehát viszonylag újdonságnak
számít a konyha világában.
Természetes anyag, teljes
mértékben újrahasznosítható és kevés „gondoskodást”
igényel. Rendkívül könnyen
tisztítható, higiénikus, pórusmentességének köszönhetően nem szívja magába
a folyadékot.
lakbermagazin.hu

Amerikai konyha előnyei és hátrányai
Hosszú volt az út a kis
főzőfülkéktől, étkezőhelyiségektől és a különálló nappaliktól az amerikai konyháig. Az utóbbi
években épült lakások,
házak többségében már
egy légtérben van a nappali, konyha és étkező.
Itt is igaz, hogy a hely
adottságaihoz mérten kell
megtervezni a bútorokat, tehát egy kis alapterületű helyiségbe ne próbáljuk beerőszakolni a nappali—és
konyhabútort, plusz az étkezőgarnitúrát is. Aki kész
lakást vásárol, ott falak lebontásával, hozzáépítésével

A páraelszívás során két
jól elkülöníthető zaj keletkezik: a motor által keltett zaj,
és a filteren áthaladó levegő zaja. Külső motoros rendszernél a motorzaj szinte teljes egészében megszüntethető, csak a levegő áramlását lehet hallani (javasolt
a szigetelt légtechnikai cső
használata). A külső motoros
páraelszívóknál az elszívó
motor nem a páraelszívóban
kerül elhelyezésre, hanem
egy külső egységben ez lehet a padlástér, tetőtér, falon
kívül, bútor lábazat, vagy a
tető. A páraelszívó ernyő a
távolabb lévő motorral, egy
vezérlőkábel segítségével
kommunikál, ezzel lehet bekapcsolni a készüléket és fokozatokat is állítani. Létezik
tetőtérbe/padlástérbe; kül-

ső falon elhelyezhető külső
egység, illetve tetőventilátor. A tetőventilátorok esetében a motor a ventilátorban helyezkedik el. Bármilyen, 50 foknál kisebb lejtésű
tetőkbe építhető, alacsony
az energiafelhasználása. A
cserepekkel megegyező
színekben rendelhető. Nagyon fontos, hogy minimum
3 méter legyen a távolság a
páraelszívó ernyő és a külső
motor között. Ha túl kicsi a
távolság, akkor a légtechnikai csövön keresztül hallható
a motor zaja - így nem lesz
olyan komfortos a készülék
használata. A külső motorok
teljesítménye: 1000m3/h az
alapteljesítmény, de léteznek motorok már 2000m3/h
légszállítással is.

lakbemagazin.hu

www.vizeshazfalak.hu

VIZES
FALAK
Ingyenes felmérés!
Utólagos szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

Tősér Árpád

játszhat, hogy elfogadható
méretű területet kapjon. Újépítésű házaknál pedig érdemes már az elején eldönteni,
hogy amerikai konyhát szeretnénk, vagy jobban tetszik
a hagyományos verzió.Amit
hátrányként szoktak említe-

ni az amerikai konyhánál,
az valójában már okafogyott:
olyan jó minőségű és kapacitású szagelszívók léteznek a
piacon, hogy a szagok nem
terjednek jobban, mint egy
zárt konyhában.

lakbermagazin.hu

170494

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

170082

vízszigetelő
vízszigetelő Kft.
Kft.

178419

A vásárlók körében egyre
kedveltebb a természetes kő
munkalap, melyből hátfal
ugyan nem készül, de üveg
hátfallal kombinálva rendkívül elegáns, szemet gyönyörködtető látványt érhetünk el. A természetes kő
az állandóság szimbóluma,
természetessége stabilitást
és otthonosságot sugároz.
Kedvelt alapanyag a
kvarckő, mely érzetre és külsőre olyan, mintha valódi kő
lenne. Fantáziadús mintákkal, illetve kőre emlékeztető
felületekkel a kvarckő végtelen sok formalehetőséget kínál. A kvarckő kollekció hátfalként is alkalmazható. Az
üveg hátfalakkal a legkülönlegesebb és legexkluzívabb
terveket is életre kelthetjük.

Páraelszívás hangtalanul?
Lehetséges!

167090

Mit válasszunk
csempe helyett?

2019. február 19.
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Autó

Visszajelző lámpák a műszerfalon
– miről regélnek?
Mit jelentenek a sárga és piros ikonok a műszerfalon? Mi a teendő, ha felvillan
egy lámpa a műszerfalon? Továbbmenjünk, vagy azonnal hívjunk segítséget?
Miért világít az egyik pirosan, a másik pedig sárgán?
A nyugati autók megjelenésével és robbanásszerű
elterjedésével a gépkocsikban alkalmazott elektronika
is rendkívüli ütemben fejlődött. Sorra jelentek meg olyan
berendezések, melyek kön�nyebbé és biztonságosabbá
tették az autóvezetést. Mára
már szinte mindent elektronika felügyel. Nyitva maradt
egy ajtó? Kifogyóban van az
ablakmosófolyadék? A kipörgés határán vannak a kerekek? Kopottak a fékbetétek?
Mindegyikről egy-egy lámpa figyelmeztet(het) minket

a műszerfalon. Egy mai modern autót több kilométernyi kábelrengeteg szövi be,
elektromos vezérlőegységek
sokasága található meg benne. A gyújtás ráadásakor 1015 különböző lámpa villan
fel, világít néhány másodpercig, majd indítást követően az
összes elalszik, amennyiben
minden megfelelően működik. A legtöbbnek a jelentését valószínű az autóvezetők
nagy része nem is érti. Amíg
nem világít, nem kell vele foglalkozni, gondolják. Azonban
mi a teendő, ha megjelenik

dig a továbbhaladás tilalmát.
Léteznek ugyanis olyan hibák, amelyek veszélyesek lehetnek az autó egyes szerkezeti elemeire vagy az utasok
biztonságára. Ha megjelenik
egy piros lámpa a műszerfalon, akkor célszerű azonnal
megállni és utánajárni, hogy
mit is jelent. Addig pedig ne
haladjunk tovább, amíg meg
nem győződtünk arról, hogy
jár-e valamilyen veszéllyel

az, hogy világít az adott lámpa. Ezek pontos jelentéséről
az autó használati útmutatójában kapunk tájékoztatást. Mindig legyen kéznél,
így egyszerűen meg tudjuk
fejteni a különböző lámpák
pontos jelentését. Használt,
akár külföldről importált autók esetében a vezérképviseletek segíthetnek a kézikönyv
beszerzésében.

autonavigator.hu

Hogy tudjuk lekérdezni a pályamatrica
érvényességét?

5 ÉV

BŐVÍTSE CSAPATÁT
A LEGJOBBAKKAL!

egy piros vagy sárga színű
ikon a műszerfalon? Mit jelentenek egyáltalán a színek?
A sárga figyelmeztetést
jelent. Ebben az esetben tovább közlekedhetünk, azonban tudatában kell lenni annak, hogy mit is jelent az
adott szimbólum, és utána
kell járni, hogy miként lehet
megszüntetni azt a hatást,
ami kiváltotta a lámpa világítását. A piros színnel már
jóval körültekintőbben kell
bánni. Akárcsak a kresz lámpáknál a piros-tilos elv, itt is
sokszor tiltást jelent. Mégpe-

GARANCIÁVAL

Szaporodnak az életkönnyítő online megoldások az autósok nagy örömére. Most elindult az e-autopalyamatrica.hu online lekérdező felülete is, ami
számos kérdést vet fel, de kezdésnek nem rossz.
HATALMAS RAKTÁRKÉSZLET, AZONNAL VIHETŐ AUTÓK!
Astra Sedan Enjoy 1.6 115LE

4.921.000

helyett

3.950.000

NHP: 2,5%

+ Gazdag alapfelszereltség + fedélzeti számítógép , klímaberendezés, tempomat,
fűthető elektromos tükrök, 8 db légzsák

FIX KAMATÚ
FINANSZÍROZÁSSAL

3 530 000 FT + ÁFA-TÓL

OPEL
VIVARO VAN

4 950 000 FT + ÁFA-TÓL

OPEL
MOVANO VAN

5 500 000 FT + ÁFA-TÓL

260443

OPEL
COMBO CARGO

40 GÉPJÁRMŰ KÉSZLETRŐL, AZONNAL!
Az ajánlat a 2019.02.07 - 02.28. között megrendelt gépkocsikra, illetve a készlet erejéig érvényes. A
tájékoztatás nem teljeskörű, részletekről érdeklődjön autóházainkban. Fenntartjuk a jogot az ajánlat
módosítására illetve visszavonására. A fotó illusztráció. Fogyasztás (vegyes): 4,4-8,3 l/100km, CO2
kibocsátás (vegyes): 109-210 g/km.

2018

AZ OPEL MAGYARORSZÁG
MINŐSÉGI MÁRKAKERESKEDŐJE

8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 96., Tel.: 92/323-875
8800 Nagykanizsa, Récsei u. 1., Tel.: 93/518-940
8315 Gyenesdiás, Kereskedők útja 2., Tel.: 30/489 6217
www.opel.kiss-gerencser.hu

A rendszer használata egyszerű, beírjuk a rendszámot,
megadjuk az e-mail címünket és egy kattintás után már
meg is kapjuk az információt arról, van-e érvényes úthasználati engedélyünk. Az
új rendszer viszont csak az
elektronikus úton vásárolt
úthasználati engedélyek
adatbázisát tudja kezelni,
ami óriási gikszer, ugyanis a benzinkutakon vásárolt
engedélyeket nem látja, így
abban az esetben, ha kúton
vettünk „matricát”, azt fogja írni az üzenetben, hogy
nincs az autón engedély.
Erre az oldalon is felhívják a figyelmet, valamint
arra is, hogy van lehetőség a nem elektronikus
úton vásárolt engedélyeket is lekérdezni,
méghozzá a Nemzeti
Útdíjfizetési Szolgáltatónál. A NÚSZ két-

féleképpen ad tájékoztatást
az érvényes engedélyekről
és egyelőre mindkettő hos�szabb, mint az új, félmegoldású online rendszer, de mindenképp érdemes használni.
Telefonon keresztül ügyintéző segítségével kérdezhető le az információ a +36 36
587 500-as számon. Ha türelemmel kivárjuk a szükséges
meghallgatni valót, perceken belül megtudjuk az érvényes
engedélyeket,
ugyanis nem
csak azt árulja
el, hogy van-e
rajta, hanem
hogy milyen
kategóriájú és
meddig érvényes. Ennél kicsit több időt
vesz igénybe
az e-mailes lekérdezés, de
így írásos do-

kumentumot kapunk az érvényes engedélyekről, az
ugyfel@nusz.hu címre kell
elküldenünk a forgalmiról készült fotót és ha van, akkor az
autó használati engedélyét.
Egy olyan online rendszer,
mint az e-autopályamatrica.hu megoldása tökéletes
megoldás lehetne arra, hogy
elkerüljük az esetleges bírságokat és nem mellesleg a
duplán, vagy triplán megvásárolt engedélyeket, ugyanis
egyelőre nincs olyan gát az
útdíjvásárlási rendszerben,
hogy egy rendszámra azonos időben ne tudjunk többször útdíjat fizetni. Az új megoldás tehát jó irány, de bízzunk abban, hogy elkészül az
adatbázisok összefűzése is,
esetleg a Nemzeti ÚtdíjfizetésiSzolgáltatónál is elkészül
az online lekérdezhetőség, az
ő adatbázisuk ugyanis teljes.

autonavigator.hu
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Programajánló
20.00 Zöld könyv – Útmutató az élethez (12) PREMIER!
Február 22. péntek Bemu- magyarul beszélő, amerikai
tató előadás: 19.00 Abigél dráma (130 perc) 5 Oscar-díj
Hevesi-bérlet
jelölés, rendező: Peter Farel�Február 23. szombat 19.00 ly, szereplők: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda
Abigél Kerekes-bérlet
Cardellini, Don Stark
Február 25. hétfő 15.00 Advent a Hargitán Dózsa-bérlet Február 23– 24. 14.30
Hidegháború (12) 3 OsFebruár 26. kedd 15.00 Adcar-díj jelölés, feliratos,
vent a Hargitán Jókai-bérlengyel-francia-angol rolet 19.00 Advent a Hargitán
mantikus dráma (88 perc),
Ruszt-bérlet
rendező: Pawel PawlikowsFebruár 27. szerda19.00 A ki, szereplők: Joanna Kulig,
vihar kapujában Tolnay-bérlet Tomasz Kot, Agata Kulesza,
Február 28. csütörtök Adam Ferency

Hevesi Sándor Színház

induljanak a Föld körül. A
beszélgetős főzőműsor első
vendége a Séfek Séfje egykori zsűrije Krausz Gábor séf,
aki a Közel-Kelet ízeit hozza
el nekünk.

VMK CAFFÉ

FEBRUÁR 20. szerda 18.00
ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉSEK
A MAGYAR TÖRTÉNELEM
KUTATÁSÁBAN programsorozat keretében, Rákóczi szabadságharc, Előadó:
Dr. Mészáros Kálmán történész, A Rákóczi szabadság19.00 A vihar kapujában
harc előzményeiről, magáról
Keresztury Dezső VMK: a szabadságharcról és II. RáPécsi-bérlet
Március 1. péntek 19.00 Pihe Ovi csütörtökönként kóczi Ferenc történelmi sze9.00 – 12.00 Közösséghez repéről hallhatunk a februári
Abigél Zrínyi-bérlet
szoktató, ovi-ízelítő foglalko- előadáson.
Március 2. szombat 19.00 zás kisgyermekek számára, 2
Abigél Nádasdy-bérlet
Art Mozi
éves kortól.
Március 4. hétfő 15.00 FEBRUÁR 21. csütörtök FEBRUÁR 21. csütörtök
Advent a Hargitán 18.00 Gasztro Show, A 14.00-18.00 Termelői és
Benedek-bérlet
gasztro-világból már jól is- kézműves vásár, Kínálat a
Március 5. kedd 1 9 . 0 0 mert sztárokkal havonta
Advent a Hargitán Széche- egy-egy alkalommal találkozhatunk a VMK konyhányi-bérlet
jában, hogy a közönséggel
Március 6. szerda 15.00 Adkaröltve gourmet utazásra
vent a Hargitán Radnóti-bérlet

Március 7. csütörtök 15.00
Abigél Csukás-bérlet
19.00 Abigél Pécsi-bérlet

teljesség igénye nélkül: házi mézek, szörpök, lekvárok, savanyúságok, sajtok,
házi kenyerek, gyógy- és
fűszernövények, teák, ás-

vány ékszerek, patch-work
és textil ajándékok és játékok, zöldség-, és gyümölcslevek, horgolt és csipke díszek, gyöngyök, ajtódíszek
homoktövis-készítmények,
almalé, gyógynövény tinktúrák… A belépés a rendezvényre díjtalan.

Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem
FEBRUÁR 27. szerda 19.00
Egerszegi Páholy, Vendég
Liptai Claudia és Pataki
Ádám, Napjaink egyik legnépszerűbb tv-s személyisége, műsorvezető, színésznő
és párja, az egyik leghíresebb hazai cukrászmester
mesélnek szakmájuk, hivatásuk, sikereik és kudarcaik
részleteiről némi magánéleti
kitérőt is érintve.

A ‚famous last words’ egy
évekig húzódó história ös�szefoglalása, egy ötlet, egy
üzenet, egy sablon, egy
közmondás, egy gyakorlat,
egy teljesített bakancslista.
Mindez az analóg fotográfia
nyelvén. A témaválasztás teljesen hétköznapi. A megjelenítés egészen szűkszavú.
A koncepció pedig a gyakran centrális, precíz elrendezésben és a repetitív motívumokban rejlik. Az ‚flw’
a történetmesélés és az átgondolt alkotófolyamat kiegyensúlyozott keveréke. A
kiállítást megnyitja Nadrai
Róbert, zenész. A kiállítás
megtekinthető március 14ig az intézmény nyitvatartási
idejében.

FEBRUÁR 26. 18.00 Mit
üzen a születési képletünk?
Klujber Katalin lélek-, szellemgyógyász, tanító számmisztikai előadása, mely
APÁCZAI CSERE JÁNOS ismereteket ad a személyiMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ségünkről, a gondolkodásmódunkról, érzelemviláFEBRUÁR 21. 18.00 Famous gunkról, rávilágít sorsunkra
last words, Kiállításmegnyitó és feltárja előttünk valódi,
Borsos Zoltán fotográfiáiból vállalt életfeladatunkat.

Így neveld a sárkányodat 3.

Március 8. péntek 19.00
Abigél Kölcsey-bérlet
Március 9. szombat 19.00
Bérgyilkos a barátom
Bérletszünet

Moziműsor

Art Mozi
18.15 Kölcsönlakás (12) magyar romantikus vígjáték (94
perc) rendező: Dobó Kata,
Gulyás Buda, szereplők: Kiss
Ramóna, Oroszlán Szonja,
Balla Eszter, Haumann Máté,
Szabó Simon, Zana „Ganxsta” Zolee

Február 21– 27. 16.15 magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm (104 perc) rendező: Dean Deblois

2019. február 19.

J. Műv. Kp. Aula, Apáczai tér 5.
február 20. szerda 11-18 óráig
február 21. csütörtök 9-17 óráig

MEGNYITOTTUNK
ŐSZI ÁRUKÉSZLETTEL!

260304

Több, mint 250 db festményből
vásárolhat, akár részletre is!
Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

FÉRFI DZSEKI
CSAK

990

FT
/DB

250261

A KÉSZLET EREJÉIG!

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

NŐI Foglaljon
RUHÁK
szállást nagyker áron!:
www.szekelyerno.hu
TUNIKÁK
SZOKNYÁK
PÓLÓK
FÉRFI RÖVIDNADRÁGOK

202969

SZÉN AKCIÓ!
GYEREKRUHÁK
20-40 mm, 4500 kcal fűtőérték
CIPŐK, SZANDÁLOK
ÓRIÁSI
5.790 Ft/mázsa
Viszonteladókat is kiszolgálunk!
VÁLASZTÉKBAN!
Építőanyag telephelyünk:
Zalaegerszeg,Teskándi u. 1.
MÁRTelefon:
REGGEL
92/511-747 06-30/476-1003
Telephelyünkön a rakodás biztosított!
7 ÓRÁTÓL
NYITVA!
Akció ideje 2019.02.28-ig.

57,90 Ft/kg

Akció ideje megjelenéstől december 31-ig ill. a készlet erejéig.

ZALAEGERSZEG, SPORT U. 2.

SZEZONVÉGI
KIÁRUSÍTÁS!
FEBR. 19-TŐL

MINDEN
HASZNÁLT
TERMÉK

-70%
A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!
A KÉSZLET EREJÉIG!

254056

FESTMÉNYVÁSÁR
ZalaegersZeg, Apáczai Cs.

MINDEN NAP: 10-18 Tel.: 06-30/815-5516
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Fogadásra hívta GYEREKRUHA
a
cégvezetőket Zalaegerszeg
polgármestere JÁTÉK
EGYET FIZET
KETTŐT VIHET

A házasság hete alkalmából rendezett programsorozat keretében különböző kultúrákat
képviselő férjeket és feleségeket hívott beszélgetni a Belga étterembe Balaicz Zoltánné,
a Zalaegerszegi Női Szalon elnöke. A Két kultúra – egy házasság című esten dr. AlottiNasri
szíriai származású szívsebész és felesége, Alotti-Gaál Viktória (balra), valamint Christian
Zanchetta olasz webfejlesztő, amatőr séf és felesége, Könyves Ildikó (jobbra) válaszolt a
kérdésekre.zaol.hu

Rapbetétek adnak vagány alaptónust a
Griff Bábszínház előadásának
A gördeszkás rapperek szelektíven gyűjtik
a hulladékot, és újra is
hasznosítják.
Ez a környezettudatos
életvitelre nevelő színfolt
is belefér a Griff Bábszínház legutóbb bemutatott,
Léghajó a Bodza utcában
című előadásának üzenetébe. Két fiú, a piknikus Dodi és a nyurga Szálka életébe csöppen bele a néző,
s egy olyan világba, amit a
játékos képzelet ural. Kiss
Ottó azonos című meséjét
Nagy Viktória Éva és Schneider Jankó alkalmazta
bábszínpadra. Utóbbi egyben az előadás rendezője
is, asszisztense B. Szolnok
Ágnes. A történet egyszerűen indul. A kiskamaszok
teljesen hétköznapi módon
ütik el az időt, gördeszkás
kunsztokkal igyekeznek túlszárnyalni egymást, s mindeközben közös ideáljuk, a
megközelíthetetlen Fáber
Lili iránt epekednek. Hogy

a lány mennyire elérhetetlen
számukra, abból is érzékelhető, hogy mindössze álomszerűen átsuhanva látjuk őt
a színen, amint pink biciklijén repülve mélyről jövő
sóhajokat húz maga után. A
fiúk tétlen, bámészkodó vágyakozása azonban egyszer
csak cselekvésbe fordul. Útmutatót kapnak ugyanis Lili becserkészéséhez. A mese

egyszerűsége nem véletlen.
Eszköztelensége éppen arra
kíván rádöbbenteni, hogy
egy puszta gödör, néhány
műanyag palack és egy üres
kartondoboz is képes izgalmas, kalandokat kínáló játékszerré válni, és ha eszünket és tetteinket is latba vetjük álmainkért, azok be is
teljesülhetnek.

zaol.hu

A városvezetés 2014-től
minden év elején meghívja
a legtöbb iparűzési adót fizető
cégeket, amelyek munkájukkal és adójukkal a legnagyobb
mértékben járultak hozzá a
megyeszékhely gazdasági
fejlődéséhez. Erre a már hagyományos eseményre került
sor csütörtök délelőtt. A város
dísztermében adott fogadásra a 25 legnagyobb adófizető vállalkozás vezetőjét hívták meg. A megjelenteket
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte, és elmondta, Zalaegerszegnek tavaly 4,2 milliárd forint volt az iparűzési
adó-bevétele, aminek közel
40 százalékát a meghívott 25
vállalkozás biztosította a város
számára.
– Ez a huszonöt vállalkozás
munkahelyeket teremt a zalaegerszegi és környékbeli embereknek, a helyi iparűzési és
egyéb adójával hozzájárul a
város működéséhez, de ezek
a cégek nem elégednek meg
ennyivel, hanem a város mindennapjaiba is bekapcsolódnak. Különböző jótékonysági
programokkal, a kultúra vagy
az egészségügy támogatásával jóval többet tesznek
értünk, mint amit mi vissza
tudunk adni. Természetesen
minden egyes zalaegerszegi cég köszönetet érdemel
azért, hogy közösségünk az
elmúlt esztendőkben folya-

-50%

matosan erősödni tudott,
és olyan gazdaságfejlesztési
beruházások valósultak meg,
amelyek hozzájárultak ahhoz,
hogy Zalaegerszeg fejlődése
egyre többször kerül szóba
országos szinten is – mondott
köszönetet a polgármester.
Balaicz Zoltán ezt követően
elismerő oklevelet nyújtott át
a megjelent vezetőknek, majd
tájékoztatást adott az elmúlt
néhány év fejlődéséről, számos vállalkozás bővüléséről,
a tavalyi és a folyamatban levő
beruházásokról és tervekről. A
megyeszékhely munkaerő-piaci helyzetéről összehasonlító
adatokat közölt, amelyek szerint 2014-ben még 4,7 százalék, tavaly év végén pedig már
csak 2,5 százalék volt az álláskeresőknek a munkaképes korú lakosság számához viszonyított aránya. Mint mondta,
most már munkaerőhiánnyal
szembesülnek a cégek. Ennek
leküzdésében a város is igyekszik segíteni. Erre két beruházás példáját említette Balaicz Zoltán. A jelenleg épülő és 600 milliós ráfordítással
hamarosan elkészülő 180 férőhelyes munkáshotelt, valamint a volt laktanya területén tervezett duális szakképző
központ ugyancsak 600 milliós beruházását. Utóbbi a képzés fejlesztésével járul majd
hozzá a kvalifikált munkaerő
gyarapításához. 
zaol.hu

