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Megújuló uszoda

Megkezdődött a Városi
uszoda fejlesztése. Az építési forgalom lebonyolítására a
Göcseji úton és az Ady Endre
utcában ideiglenes közúti útcsatlakozások kerülnek létesítésre. Az építési terület megközelítése a Göcsej útról, a kihajtás pedig az Ady Endre ut-

ca irányában történik, amel�lyel összefüggésben a forgalmi rend is módosításra kerül.
Az építés ideje alatt lehetőség lesz az Ady Endre utcáról
balra kanyarodni a Göcsej út
irányában, így az építési forgalom nem terheli a belváros
közlekedését.

VOLÁNTOURIST UTAZÁSI
IRODA AJÁNLATAI

Eng. sz.:U-001588

Másfél ezer fellépő a Press
Dance Táncversenyen

A KEDVEZMÉNYES ÁR MÁRCIUS 5-ig IGÉNYBE
VEHETŐ A HIRDETÉS FELMUTATÁSÁVAL!

A megméretés már pénteken délelőtt elkezdődött és
vasárnap késő délutánig tartott. A rendező egyesület vezetője, Meretei-Simon Beáta
érdeklődésünkre elmondta,
hogy a 2006 óta működő tánc
csoportjuk 2012-ben alakult
egyesületté, és már a következő esztendőben megrendezték az első versenyüket,

amelyre akkor elsősorban
helybeli, társastáncokat oktató egyesületeket vártak. Azóta a kör kibővült, az idei, hetedik alkalommal már minden
táncstílus képviselői bemutathatták tudásukat, és idén
önálló programként kerültek
be a ritmikus gimnasztika
sportolóinak produkciói. Ezt,
a Zalai Ritmikus Gimnaszti-

ka Kupa néven jegyzett versenyt már az országos sportszövetség is támogatja, ezért
okkal bízhatnak a folytatásban a következő esztendőkben. A száznál több kategóriába sorolt koreográfiát a
három nap alatt 1400 fiatal
versenyző mutatta be, képviselve Közép-Európa szinte
minden országát.zaol.hu

Eszközfrissítés - Megértek a cserére
Három régi buszt – két Ikarust és egy Setrát - is „nyugdíjaztak” a napokban Zalaegerszegen, helyüket Scania típusú járművek vették át.
A zalaegerszegi önkormányzat fontosak tartja,
A máriatövist
az ókorban Vois ishogy
az állami tulajdonú
15. idősebb
századbanbuszopedig a
lánmerték,
vállalata az
rájöttek,
hogybeszerkülönökatbencések
időről időre
újabb
senjárművekkel
mérgezések esetén
gyógyízésű
pótolja.
Természetesen
nem
tó hatású, deaz
csakarculat
évszázadokkal
változik,
városban
most
később, aa 18.
század gyógyítói
forgalomba
buszok
elevenítettékállított
fel újra ezt
az indiis illenek a flottába. A helyi

Máriatövist
a Májnak
közösségi közlekedés fenn- dési Központ (ÉNYKK) közötti,

kációt, kezdték el mélyrehatób-

tartása ugyan komoly anyagi
kövek,róekcéma
és pikkelysömör,
terhet
a városra,
ám a zalafáradtság és
daganatos betegséegerszegi
önkormányzat
szágek gyógyítására
mára
kiemelt cél is.
az utazóköA máriatövis
alzönség
minélgyógyászatban
szélesebb körű
kiszolgálása.
Ezt szolgálja
a
kalmazott termése
tartalmazfebruári
buszcsere
is. Az önza legfontosabb
hatóanyagát,
kormányzat
az Északnyua szilimarint,ésmely
tulajdongat-magyarországi Közlekeképpen három flavonoid keve-

2019. január 1-jén életbe léregtelenítő
szervünket, a5májat
pett
együttműködés
évre
a mérgektől,
hogy egyrészt
serszól,
a város ugyanis
mindenkenti a mérgek
lebontását,
másképpen
hosszabb
távra szererésztvolna
aktivizálja
a májsejtek
gyó-a
tett
szerződni,
hiszen
buszpark
megújításátéscsakis
gyító mechanizmusait,
az új
ilyen
módon,
hosszabb távon
májsejtek
képződését.
lehet tervezhetően ütemezni,
illetve realizálni.

Szombathely, Thököly u.30. +36 94/311-134
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045

www.volantourist.hu ● www.facebook.com/volantourist

GyerMekkórház
félelMek nélkül
Gyerekek gyógyítottak plüssmackókat is
abban a kórházban, ami vasárnap nyílt
meg az egészségfejlesztési irodában. Itt
a gyerekek oldott hangulatban, szakemberek irányítása mellett, mégis játékosan
gyógyíthatták kedvenceiket és győzhették le az orvosi rendelőkkel szembeni félelmeiket.
forrás: zaol.hu

Hitel
határok
nélkül

Külföldi jövedelme esetén hitelfelvételét
egyszerűen, személyre szabottan, akár
fordítói költségek nélkül tesszük lehetővé.

A ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszegre
beszerzés és kivitelezés területére

THM: 3,38%-7,95%*

MÉRNÖK munkatársat keres.

ZALAEGERSZEGI FIÓK
Kossuth L. u. 29-31.
+36
92 549jelöltünk:
890
Ideális

www.sopronbank.hu

• felsőfokú építő- vagy építészmérnöki végzettség
• önálló munkavégzési képesség
• jó szervező és kommunikációs készség
• döntési képesség

*A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes
szerződési feltételeket és kondíciókat a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói Hitelezési Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános
Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Sopron Bank Zrt. a változtatás jogát fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem
kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljes körű, és a hirdetés nem minősül nyilvános
ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és ﬁókjainkban tájékozódhat.
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Szinte karneváli hangulatot teremtettek a hétvégén a sportcsarnokban a Press
Dance Tánc-sport Egyesület versenyének résztvevői.

Máj.2-8.
142.400,-Ft/fő
Máj.20-25. 108.800,-Ft/fő
Máj.28-Jún.2. 92.600,-Ft/fő
Jún.13-16.
60.500,-Ft/fő
Jún.19-22.
72.200.-Ft/fő
Jún.24-30. 114.500,-Ft/fő-től
Júl. 5-13.
184.800,-Ft/fő
Júl.7-14.
156.700,-Ft/fő

262036

PÁRIZS és a LOIRE-MENTI KASTÉLYOK
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK gazdagon
SZÉKELYFÖLD gazdagon
VELENCE és szigetei- Riviera del Brenta
SZLOVÉNIA kincsei
Nyaralás és kultúra TOSZKÁNÁBAN
ALBÁNIA gyöngyszemei - KORFUI kirándulással
OLASZ –SZIGETVILÁG a Nápolyi-öbölben

Állásbörze
ÁLLÁS

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

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyugat-magyarországi (Győr, Mosonmagyaróvár
és Sopron környéki) autóipari és fémipari nagyvállalatok
állásajánlataiból válogathatsz
(betanított, lakatos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.),
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szállást, utazást, valamint bérelőleget és hos�szú távú munkát biztosítunk.
Érdeklődni 8-20 óráig a 0670/639-9920 számon. -JOBmotive Kft.-

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

*17490*

*47148*

*17526*

Építési projektek lebonyolításához szakirányú képzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Koller Lajos telefon:06-30/991-0572

Zalaroad-útépítő cég gyakorlattal rendelkező kőművest, gépkezelőt, teherautó sofőrt keres azonnali kezdéssel! Telefon:06-30/519-5628

*53064*
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Szombathelyi székhelyű, 20 éves múlttal rendelkező
élelmiszer nagykereskedéssel foglalkozó cég Zalaegerszeg és vonzáskörzetébe keres jó értékesítési
vénával és problémamegoldó készséggel rendelkező
munkatársat:

ÉRTÉKESÍTÉSI
KÉPVISELŐ

Ön is minden héten
a Zalaegerszegi
Szuperinfót!

Az idei év már a harmadik, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) külön kérés nélkül készíti el több mint
5 millió ember személyijövedelemadó-bevallási
tervezetét.
A folyamat tehát automatikus, éppen ezért nem kell
a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni a
NAV-hoz és nem kell kérni a
hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem.
Az szja-bevallási tervezet
a tavalyi év során megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, melyet a munkáltatók, kifizetők által év közben
megadott adatokból állít ös�sze a NAV. A hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelő
adót, számításba veszi az év
közben levont adóelőleget és
az év közben igénybe vett
kedvezményeket. Akinek
nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását március 18-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is.
Az elkészült tervezeteket a

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

Drágulnak az
üzemanyagok
A Mol bruttó 5 forinttal
emeli a 95-ös benzin és bruttó 3 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi
árát szerdán - értesült piaci
forrásokból hétfőn az MTI.
Az emeléssel a benzin literenkénti ára 362 forintra, a
gázolajé 395 forintra nő. A
benzin ára legutóbb pénteken változott, akkor bruttó
3 forinttal 357 forintra nőtt.
A gázolaj ára pénteken változatlanul 392 forint maradt.
Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak
a töltőállomások árai között.
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Apróhirdetések
GÉP- SZERSZÁM

OKTATÁS

Eredeti gyári nagy teljesítményű
öntöttvas kombinált gyalugép sűrgősen eladó. Lapméret: 210x60,
380V.Tel.:06 30 2244 922
*60171*

ményre (első házasok kedvezménye, súlyos fogyatékkal élők kedvezménye, családi kedvezmény), amit év
közben nem érvényesítettek
és a bevallásban egy összegben igényelnék vissza, a bevallástervezetet maguknak
kell módosítaniuk a rendelkezésükre álló igazolásaik
alapján, vagy önállóan kell a
bevallást elkészíteniük május 20-ig. A kedvezményre
vonatkozó igazolást, mint
például a személyi kedvezményre való jogosultságot
alátámasztó orvosi igazolást, nem kell beküldeni a
NAV-hoz, azt az adózónak
kell megőriznie az elévülési idő végéig.

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.

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

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

Akciósan februárban, márciusban ács és tetőfedő bádogos munkát, palatető bontást,
felújítást vállalok.Saját anyagból dolgozunk. /réz, alu, lindab,
bramac/.06-70/566-4054

Készpénzért autóját, teherautóját
megvásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz megyünk! Tel.: +3670/669-7777
NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az
igénylőknek. Azoknak, akik
a tervezet adataival egyetértenek és nem kell azt kiegészíteniük egyéb olyan adattal, amely az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük
semmit – az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági
őstermelőket kivéve – ugyanis a tervezetből 2019. május
20-án automatikusan bevallás lesz. Azoknak viszont,
akik szereztek tavaly olyan
jövedelmet (például ingatlan-bérbeadásból származó
jövedelem), amiről a NAVnak nincs tudomása, vagy
jogosultak olyan kedvez-

KÁVÉGÉP SZAKÜZLET

AUTÓ

*25088*

262574

Feladatok:
• A cég ügyfeleinek látogatása, új ügyfelek felkutatása
• A cég által forgalmazott termékek bemutatása,
értékesítése
• Közvetlen partnerkapcsolat ápolása
Elvárások:
• Legalább középfokú végzettség
• Jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség
• B kategóriás jogosítvány, vezetési rutin
Amit kínálunk:
• Versenyképes juttatási csomag (alapbér + havi
forgalom utáni jutalék + cafeteria)
• Céges autó, mobiltelefon
• Hosszú távú jövőkép, jó hangulatú csapat

Olvassa

A NAV nem kér igazolást a tervezethez

2019. február 26.

254888

2019. február 26.
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*54506*

Best-Unió nyílászárók-árnyékoKészpénzért bármilyen utánfutó- lástechnika, kőműves munkák,
ját, lakókocsiját, autóját, büfékocsi- burkolás, szigetelés, teljeskörű lakásfelújítás! Ablak és redőny jaját megvásárolom. 70/424-7820.
*47042*
vítás!
06-20/4038-400, 0620/336-0011
HASZONGÉPJÁRMŰ
*66543*

Egytengelyes gyári billenős pótkocsit vásárolnék okmányok nélkül
is./Hódgép, Agrogép, Szentendrei
eb/Tel:06305883687
*59491*

Utb, universal román traktort vásárolnék hiányos állapotban is.
Tel:06305883687
*59217*

*50611*

Festő munkákat vállalok! Korrekt
árakon, rövid határidővel. a legkisebb munkával is bizalommal hívhat. Tel:06-30/453-4366
*58509*

Köszönjük, hogy
nálunk hirdetett!

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)
*96059*

TÁRSKERESÉS

47 éves férfi olyan hölgyet keres,
akinek fontos a szeretet, bizalom,
közös programok. 06-30/7092293
*60353*

61 éves, 170 cm magas, 75
kg, káros szenvedélytől mentes
férfi komoly kapcsolatot keres.
+36308960813
*61993*

Hirdessen

Ön is

nálunk!

Vadászjegyek érvényesítése - hamarosan
lejár a határidő!
A vadászoknak, vadászatra jogosultaknak február utolsó napjáig van lehetőségük a 2019/2020 évi vadászjegy érvényesítésére az Országos Magyar Vadászkamara megyei Területi Szervezeteinél.
Március 1-től vadászlőfegyvert tartani, és vadászati tevékenységet folytatni csak érvényes vadászjegy birtokában lehet. Annak hiányában bármilyen
vadászati tevékenység szabálysértési vagy büntetőjogi következményekkel jár.
Vadászjegyet váltani és
érvényesíttetni az Országos Magyar Vadászkamara helyi irodájában, a 8200
Veszprém, Dózsa György út
32. szám alatt lehet. Vadász-

jegyet a Veszprém megyei
állandó lakhellyel rendelkező sport- és hivatásos vadászok válthatnak illetve érvényesíttethetnek. A vadászjegy évenkénti érvényesítése
külön erre a célra készített,
UV védelemmel és évszámmal ellátott, alnyomatos bélyeggel történik.
Az érvényesítés során fizetendő díjak: Vadászjegy
ára: 20.000 Ft. Biztosítás:
alapdíjas: 1.000 Ft /fő/év,
emelt díjas: 2.000 Ft/fő/év.

Kamarai tagdíj: 4.000 Ft (a
vadászkamarai tagság minden vadász számára kötelező, de a 70. életévüket 2019ben betöltő, vagy idősebb
vadászok a kamarai tagdíj
megfizetése alól mentesülnek) A vadászjegyek érvényesítése során csak készpénzzel lehet fizetni, bankkártyás fizetés lehetősége
egyelőre nem áll rendelkezésre. A vadászjegy 2019/20
vadászati évre vonatkozó érvényességének meghosszabbításához az alábbiakra van
szükség: Személyi igazolvány, Lakcímkártya, Jelenleg érvényes vadászjegy Érvényes biztosítás.
Egyéni érvényesítés: H-P
8-12 óra között a Vadászkamara fönt látható címén
Vadásztársaságoknál: a megyei vadászkamarai portálon közzétett ütemezés
szerint.

Elemzők: az idén 9%-kal
emelkedhetnek az
átlagkeresetek
A tavaly decemberben
kötött bérmegállapodás
hatására, amelynek értelmében 2019. január 1-től
8 százalékkal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, idén az átlagbérek vélhetően 9 százalékkal
emelkednek majd - így kommentálták az MTI-nek nyilatkozó elemzők a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
legfrissebb kereseti adatait.
Ugyanakkor megjegyezték,
a pontos becslést nehezíti,
hogy idén a statisztikai hivatal már új módszertannal
méri a béreket. A KSH csütörtöki közlése szerint tavaly decemberben a bruttó
átlagkereset 360 000 forint
volt, 10,2 százalékkal több,
mint egy évvel korábban.
2018. január-decemberben a
bruttó átlagkereset 329 900
forint, a nettó átlagkereset
219 400 forint volt, egyaránt
11,3 százalékkal nőtt az előző évihez viszonyítva. Suppan Gergely, a Takarékbank
elemzője az MTI-nek eljuttatott kommentárjában közölte, a tavaly kötött bérmegállapodás és az egyre fokozódó szakemberhiány miatt

idén 9 százalékkal nőhetnek
az átlagbérek, ami a várt 3
százalékos infláció mellett
5,8 százalékos reálbér-növekedést eredményezhet. Ezzel együtt 2013-tól 2019 végéig már mintegy 51 százalékkal nőhetnek a reálkeresetek. Ugyanakkor kiemelte, hogy a bérnövekedésre
jelentős felfelé mutató kockázatot jelent, hogy egyes
hiányszakmákban gyorsuló
ütemű bérnövekedésre lehet számítani a következő
években, amit az elmúlt hónapokban folytatott bértárgyalások is tükröznek.
A béren kívüli juttatások
rendszerének módosítása
miatt a bérek dinamikusabban nőhetnek, mint 2018ban, ugyanakkor a rendelkezésre álló jövedelem ennél csak jóval mérsékeltebb
ütemben bővülhet.
Mindezek hatására az idei
béremelkedés reálgazdasági
hatása mérsékeltebb lehet,
mint tavaly, ráadásul a dinamikusan emelkedő infláció
a reálbér-növekedést is jelentősebben mérsékli - fogalmazott az elemző.
MTI

Influenza - Tovább csökkent
a megbetegedések száma
A múlt héten tovább csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma - írta legfrissebb, szerdai jelentésében
a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (NNK). Tudatták: a
megelőző héthez viszonyítva 23 százalékkal kevesebb
beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A fővárosban és 16 megyében csökkent, Fejér megyében nem
változott, Győr-Moson-Sopron és Zala megyében viszont
nőtt az orvoshoz fordulás gyakorisága. Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról
a 7. héten Veszprém megyéből kettő és Szabolcs-Szat-

már-Bereg megyéből egy jelentés érkezett. A járványok
mindhárom esetben óvodai
közösséget érintettek. A betegek legnagyobb arányban
(34,1 százalék) a fiatal (15-34
éves) felnőttek közül kerültek
ki, a gyermekek aránya 31,6
százalék volt. A 35-59 évesek
korcsoportjába tartozott a betegek 25,8 százaléka, míg 8,5
százalékuk 60 éven felüli volt.
A 7. héten az NNK virológiai laboratóriumába 160 vizsgálati
anyag érkezett. Összesen 82
esetben mutatták ki az influenza A vírus és 10 esetben
légúti óriássejtes vírus (RSV)
jelenlétét. 
MTI

-Állapotfelmérés: Mi hiányzik tulajdonképpen a
régi fürdőszobából, milyen
plusz kényelmi szempont a
legfontosabb?
Jegyezze fel a nyitva maradó kívánságokat. S ha egynél több személy kívánja élvezni a fürdőszobát, nyugodtan színesítheti a listát.
-A nők gyakran más követelményeket támasztanak a fürdőszobával szemben, mint a férfiak, ezért ők
máshogyan terveznék meg
a fürdőszobát.
Például külön mosdókagylóval az egyéni vis�szavonuláshoz, ahol érvényesülhet a saját ízlésük,
vagy másfajta tükröt és vi-

lágítást szeretnének. Ehhez
pl. a HansgroheAxorUrquiola fürdőszobai kollekció jó
megoldásokat kínál.
-Gyűjtse össze a fürdőszoba tervezési ötleteket,
lapozzon bele kényelmesen pl. magazinunk online
fürdőszobai ötleteibe, látogasson el a szaniter szakkereskedések kiállítótermeibe.
Nagyobb tudás birtokában
rugalmasabban tervezhet.
-Az első ellenőrzés: Az
XXL zuhany és a Whirlpool
tényleg elfér ugyanabban a
fürdőszobában?
Mi az, ami maradhat, és
mi az, ami nem fér el a rendelkezésre álló alapterüle262411

172836

229519

262252

167090

Ahhoz, hogy el is jusson a célig, olvassa el az
álomfürdő megvalósításának általunk javasolt
lépéseit. Jól előkészítheti a fürdőszoba tervezését az alábbi pontok
segítségével.
ten? Játsszon az alaprajzzal
és nyugodtan próbálja ki a
fürdőszoba tervének különböző változatait!
-Mennyit ér meg álmai leendő fürdőszobája? A jó ötletek néha kevesebbe kerülnek, mint gondolná, de persze keret nélkül nehezen lehet tervezni.
Tipp: Készítsen két költségvetést – az egyiket a teljes kívánságprogramhoz, a
másikat pedig egy alternatívához. Így jól felkészülhet a
különböző opciókat felkínáló szakkereskedővel folytatott tanácsadásra.

lakbermagazin.hu

Konyhabútor front
A konyhabútor front választásnál az alábbi szempontokat
szokták figyelembe venni a
megrendelők: tisztán tarthatóság, környezetbe való illeszkedés, árfekvés, és az aktuális
trendek összhangja. A sorrend
mindenkinél más: kisgyerekes
családoknál a legfontosabb
kritérium a tisztán tarthatóság
és praktikum, míg másoknál az
aktuális trend dominál. Mivel
konyhabútor esetében hosszú
távra tervez az ember, célszerű tartós és könnyen tisztán
tartható anyagokat választani.
Szín esetében pedig az ízlés és
a környezet dönt. Az épp aktuális divatszínt akkor válasszuk,
ha valóban tetszik, hiszen ha
erre alapozunk, akkor évente
lecserélhetjük az ajtókat. Harsány, élénk színeket ne használjunk nagy felületen, elég
csak a felső vagy alsó elemsort, esetleg 1-2 nyitott elemet feltűnő színben rendelni.

lakbermagazin.hu

Zalaegerszeg

Piroska és a farkas

Megjelent a Madárbarátok
nagykönyve

„Egyedül kevés vagyok,
gyar Madártani
és Természethogy változtassak…” –
mondta 7,6 milliárd ember.
védelmi EgyeA közösségi médiában
sület (MME)
terjedő szlogen szemlélemunkatársa,
tesen mutatja be korunk
Orbán Zolegyik fontos problémátán ezért
ját. Nevezetesen azt,
írta meg a
hogy miközben civilizáci- Madárbarátok nagykönyónk a globális környezet ve című kötetet.A könyv
átalakításával félelmetes elsődleges célcsoportja az
ütemben pusztítja az élőhe- utca embere, aki felelős állyeket és az állatfajokat, az lampolgárként, szülőként,
egyes ember nehezen szánja nagyszülőként szeretne tenrá magát, hogy megpróbál- ni az állatfajok megőrzéséja ellensúlyozni e negatív ért – tudatta közleményben
folyamatokat.
az MME.További szempont
A tudósok és a termé- volt, hogy a Madárbarátok
szetvédelmi szakembe- nagykönyve napi szinten serek figyelmeztetései a la- gítse az olyan szakmai érinkosság nagyobb részéhez tetteket, mint az agrár- és
Szinte megelevenedett a Piroska és a farkas meséje szombaton délelőtt a eljutnak már, ám hogy az erdőgazdálkodók, a pedaDeák-könyvtárban, a gyermekeknek szánt olvasnivalók szomszédságában. emberek tenni is tudjanak gógusok vagy az ökoturizvalamit, ahhoz eszközöket mus-szolgáltatók.

A klasszikus történet át- keként említette a Kutyajó mindig nagyon várja a kis- kell a kezükbe adni. A Mazaol.hu
iratát két kutyus, a vadászt kalandokat. Mint elmondta, lányom – osztotta meg laalakító Zserbó és a farkas- a vidám hangulatú családi- punkkal. – Bátrabb lett, ja- NE BÍZZA A VÉLETLENRE! ELLENŐRIZTESSE AUTÓJÁT!
bőrbe bújt Andi közremű- as délelőttök eredményeként vult a kommunikációs készködésével játszották el, be- olvasóik száma is gyarapo- sége, a szociális fejlődésén
vonva a gyerekeket is. A Za- dott, mert többen kutyaked- nagyot lendítettek ezek a
lai Kutyabarátok Egyesületé- velőkből könyvbarátokká foglalkozások.
nek két terapeutája, Tolnai is váltak. A foglalkozások
Nyitottabbá vált a többi
Tímea és dr. Nagy Erzsébet egyik célja a felelős állattar- gyermek iránt, különösen
tavaly március óta tart ál- tás elősegítése, ám ezek az a kutyusok társaságában telatasszisztált foglalkozáso- órák nem csak a szemléletet remt könnyebben kapcsolakat Kutyajó kalandok címen formálják. Tapasztalatairól tot. Eszti figyelmét nagyon
a könyvtárban gyermekek a játékos történetbe bekap- nehéz lekötni, de amióta ide
Műszaki vizsga előzetes átvizsgálással:
19.990 Ft-tól
számára. Ez alkalommal, csolódó egyik kislány, a 3 járunk, érezhetően javult a
Pollenszűrő csere:
6.990 Ft-tól
a farsangra tekintettel, jel- éves Hencz Eszter édesap- koncentrációja, a játékokban
Olajcsere:
10.990
Ft-tól
mezbe bújtak.
ja, Hencz Ferenc számolt be sikerélményeket szerzett, élLevegőszűrő
csere:
6.990
Ft-tól
Tóth Renáta, az olvasó- érdeklődésünkre.
vezi a feladatokat – sorolta
Gyújtógyertya
csere:
8.990
Ft-tól
szolgálati csoport vezetője a
– A kezdetektől járunk az édesapa.
Első fékbetét csere:
17.990 Ft-tól

népszerű programjaik egyi- a Kutyajó kalandokra, s
zaol.hu

GRÁNIT SÍREMLÉKEK TAVALYI ÁRON

a környék egyik LEGNAGYOBB választéka, EGYEDI formatervezés� s�remlékek
Nyitvatartás:
hétköznap 8-tól 17 óráig,
szombaton 8-13 óráig.
Telefonos egyeztetés
alapján munkaid�
után és hétvégén is.

Bö�r K�faragó Kft. - Pacsa

Telefon: 06-30/400-26-53, 06-30/85-36-192
Telephely: Pacsa, Kossuth u.14. További képek honlapunkon.
Sírkert: Pacsa, Deák F. u. 40. www.boorkofarago.hu

Vezérműszíj csere:
28.990 Ft-tól
TPMS:
4.990 Ft-tól
Diagnosztika (műszeres hibakód kiolvasás)
9.990 Ft-tól
Programozás
19.990 Ft-tól
Helyszíni kárbejelentés
Kárfelvétel
KÁRRENDEZÉSI
Karosszéria javítás
KÖZPONT
Fényezés
Casco-s javítás
(akár önrész nélkül*)

Kedvezményes csereautó
Autómentés (0-24)
* A kár nagyságától függően. Részletekről érdeklődjön szervizeinkben.
Az akció 2019.03.30-ig illetve visszavonásig érvényes. Áraink az alkatrészek árát, a munkadíjat
és az ÁFA-t is tartalmazzák! További részletekről érdeklődjön szervizünkben.

2018

8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 96., Tel.: 92/323-875
8800 Nagykanizsa, Récsei u. 1., Tel.: 93/518-940

AZ OPEL MAGYARORSZÁG
8315 Gyenesdiás, Kereskedők útja 2., Tel.: 30/489 6217
MINŐSÉGI MÁRKAKERESKEDŐJE www.opel.kiss-gerencser.hu | info.opel@kiss-gerencser.hu

263293

Fürdőszoba tervezés tippek - fürdőszoba
felújítása vagy új fürdőszoba építése

5

262832

262427

Otthon - Építés
Lakberendezés

2019. február 26.

Munkáinkra garanciát vállalunk!
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Programajánló
Időpont: 2019. március 5.
(kedd) Helyszín: Dísz tér,
belváros. Tervezett program: 15.00 óra Jótékonysági fánk vásár a Díszpinty
Gasztro Bár teraszán, 15.30
óra Farsangi gyülekező a
Dísz téren, 16.30 óra Farsangi felvonulás

17.15 óra jelmezverseny
eredményhirdetése a Díszpinty Gasztro Bár teraszán. A felvonulás útvonala: A felvonuláshoz az Európa
téren sorakozunk fel és a Posta előtt vonulunk ki a Kossuth • Melyik intézmény diákjai,
utcára. Innen indul a menet a óvodásai, melyik közösség
Kossuth utcai gyógyszertárig, tagjai vonulnak fel
majd onnan vissza Dísz térre.
• Hány fővel vonulnak fel

Kedves lányok, asszonyok! Kívánunk boldog Nőnapot!
262047

Lepje meg kedvesét
egy finomboldog
vacsorával,
Kedves lányok, asszonyok! Kívánunk
Nőnapot!
a virágot
éttermünk
biztosítja!
Lepje
meg kedvesét

Zalabér, Hunyadi
utca 6.vacsorával,
egy március
finom
Torkos
csütörtök
7-én
�el.� �6-�����6-��-��
� ��antal�o�ado@t-online.hu

a virágot
éttermünk
biztosítja!
Asztalok még korlátozott
számban
foglalhatók!
Zalabér, Hunyadi utca 6.
�el.� �6-�����6-��-�� � ��antal�o�ado@t-online.hu

2019. március 23. szom- Február 23. szombat 19.00
bat Gyümölcsoltó Boldo- Abigél Kerekes-bérlet
gasszony Napja. Göcseji
Február 25. hétfő 15.00 AdFalumúzeum

2019. március 24. vasárnap
Kiev City Ballet – Rómeó és
Júlia. Hevesi Sándor Színház.
A Kiev City Balett számos
elismerést tudhat magáénak. A méltán híres társulat Magyarországra látogat és a Balett történelem
Kérjük a felvonulókat, hogy egyik legnagyobb klasszikuidőben sorakozzanak fel, sában a Rómeó és Júliában
hogy, pontosan 16.30 óra- láthatjuk kiteljesedni a felülkor elindulhasson menet. múlhatatlan táncművészek
tánctudását.

vent a Hargitán Dózsa-bérlet

Február 26. kedd 15.00 Advent a Hargitán Jókai-bérlet
19.00 Advent a Hargitán
Ruszt-bérlet
Február 27. szerda19.00 A
vihar kapujában Tolnay-bérlet
Február 28. csütörtök
19.00 A vihar kapujában
Pécsi-bérlet
Március 1. péntek 19.00

A rendezvény kizárólag extAbigél Zrínyi-bérlet
rém időjárás (erős havazás, 2019. március 30. A 100 Tanagy eső) esetén marad el. gú Cigányzenekar Tavasz- Március 2. szombat 19.00
köszöntő Nagykoncertje. Abigél Nádasdy-bérlet
2019. március 02. szombat Zalakerámia Sport- és
Március 4. hétfő 15.00
Téli madárgyűrűzés Botfán. Rendezvénycsarnok
Advent a Hargitán
Mindszenty Ifjúsági Ház
Hevesi Sándor Színház Benedek- bérlet
2019. március 09. Omega Február 22. péntek Bemu- Március 5. kedd 19.00 AdTűzvihar koncert. Zalakerámia tató előadás: 19.00 Abigél vent a Hargitán SzécheSport- és Rendezvénycsarnok Hevesi-bérlet
nyi-bérlet
262064

Városi Farsang

Kérik az intézményeket, a közösségeket, hogy 2019. február 25. napjáig a nagycsaladosok.zeg@gmail.com email
címen az alábbiakat szíveskedjenek jelezni:

2019. február 26.
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Március 6. szerda 15.00 Ad- 14.30 Piedone nyomában
vent a Hargitán R a dnó - (6) Szom-Vas magyar portti-bérlet
réfilm (90 perc) rendező: KiMárcius 7. csütörtök 15.00 rály Levente, szereplők: Bud
Spencer, Terence Hill, Kárpáti
Abigél Csukás-bérlet
György
19.00 Abigél Pécsi-bérlet

dok, melyek a legkisebbekhez szólnak.
Programok:

9:00 Ralph lezúzza a netet,
11:00 Borka Bohóc műsora,
12:00 A Lego kaland 2 14:30
Március 8. péntek 19.00 Keresztury Dezső
Mihály Péter zenés interakVMK:
Abigél Kölcsey-bérlet
tív gyermekműsora, 16:15
Március 9. szombat 19.00 Pihe Ovi csütörtökönként Így neveld a sárkányodat 3.
Bérgyilkos a barátom 9.00 – 12.00 Közösséghez
Bérletszünet
szoktató, ovi-ízelítő foglalko- 2019. március 21. Termelői
zás kisgyermekek számára, 2 és kézműves vásár
éves kortól.
Moziműsor

Art Mozi
Február 28– március 06.
16.15 Így neveld a sárkányodat 3. (6) magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm (104 perc) rendező:
Dean Deblois
20.00 Bohém rapszódia
(12) magyarul beszélő, angol-amerikai életrajzi zenés dráma (134 perc) rendező: Bryan Singer, Dexter
Fletcher
Március 02– 03.

2019. március 27. szerda
Örökölt sors – Családi sebek és a gyógyulás útjai –
Orvos-Tóth Noémi előadás.
Orvos-Tóth Noémi “Örökölt
sors – Családi sebek és a gyógyulás útjai” című előadása
Zalaegerszegen, a Nyitott
Akadémia szervezésében.

Art Mozi

Kínálat a teljesség igénye
nélkül: házi mézek, szörpök, lekvárok, savanyúságok, sajtok, tejtermékek,
hús-készítmények, gyógyés fűszernövények, teák, ásvány ékszerek, bőrtárgyak,
patch-work és textil ajándékok és játékok, papír fonott
Art Mozi
díszek, horgolt és csipke dí2019. március 09. Tavaszi szek, gyöngyök, ajtódíszek,
egervári tojás, homoktöRajzfilmnap
vis-készítmények, almalé,
Egész napos mesefilm ve- gyógynövény tinktúrák…
títés. A legnagyobb kalan-

Amit nem akarsz tudni a
szüleidről

Február 28– március 06. 18.15: magyarul beszélő, amerikai vígjáték (97 perc) rendező: Fred Wolf szereplők: Salma
Hayek, Alec Baldwin, Joe Manganiello

2019. március 29. Ray Coo- A Liszt Ferenc-díjas hárfaművész a zeneirodalom
ney: A miniszter félrelép
gyöngyszemeiből válogat
tavaszváró hangversenyéArt Mozi
nek műsorához.
2019. április 02. Operát Műsor: Händel: B-dúr prelúaz Operából rendezvény- dium, C-dúr Chaconne,
sorozat: Puccini Itáliája Hasselmann: Forrás, Doni– operagála
zetti: Lammermoori Lucia
– kadencia, Glinka: Esz-dúr
Városi Hangverseny- noktürn, Fauré: Impromptu, Debussy: E-dúr araés Kiállítóterem
beszk, Holdfény, Durand:
Március 01. péntek
Esz-dúr keringő, Tournier:
Vigh Andrea hárfaművész Au matin, Smetana-Trneček:
Moldva-fantázia
hangversenye

MÁRCIUSBAN ÚJRA

CSALÁDI LAPOZÓ
Tavaszi
fáradtság

Ízelítő a tartalomból
Smart
home

Tablet
a tanulásban

A tavasz
első hírnökei

252128
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INTERJÚK, CIKKEK,
HASZNOS ÖTLETEK

a család minden tagjának
3-99 éves korig
FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Szombathely

Érd
Veszprém

Hévíz
Zalaegerszeg
Keszthely

Székesfehérvár

Siófok

Nagykanizsa
Kaposvár

Programajánló
6 megyéből

A magazinban való megjelenésről, a szabad hirdetési felületekről
hirdetési tanácsadó kollegáink, ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!

Sztárinterjú

Szandival

JAN. 1
2019. február 26.
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NYITÁS:

256815

MÁRC.
07.
CSÜTÖRTÖK, 10 ÓRA
A KUPON MÁS KEDVEZMÉNNYEL NEM VONHATÓ ÖSSZE ÉS
CSAK A FELTÜNTETETT HELYEN ÉS IDŐPONTBAN VÁLTHATÓ BE.

BEVÁLTHATÓ A NYITÁS NAPJÁN! (2019. MÁRC 07.)
MINDEN 2000 FT FELETTI VÁSÁRLÁS ESETÉN.

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

A Dal 2019GYEREKRUHA
- Pápai Joci nyert
Az én apám
címűFIZET
számmal
EGYET
KETTŐT VIHET

263165

. Soproni
Kékfrankos
Dóka
Éva 2018
.
Cabernet
Sauvignon
2017 ELKÖ
Cabernet
Sauvignon
LEÁRAZÁS!
.
Villányi
Portugieser
2017
2017
ANDRÁS
JÚLIUS 25-TŐL
. Zweigelt
Félédes
Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.

Magyarországon is
egyMINDEN
NAP
re többen sportolnak egyre többet az ülőmunka terjedésével párhuzamosan
Autóklubnál
Zalaegerszeg,az
Alsóerdei
út 3. az Autóklubnál
SZOMBAT-VASÁRNAP IS!
Telefon:
06-30/946-0957
Telefon:
06-30/946-0957
- mondta Lacza GyöngyA TESCO MELLETT!
Termelői folyóborok, minőségi palackos borok
vér, a Testnevelési Egyenagy választékban.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9-18h | Szombat: 8-13h
tem docense az M1 aktuális csatorna szombat esti
műsorában.
FT
FT
MIN
490/DB
A szakértő szerint JÚLIUS
a leg/DB
13-15.
kedvezőbb ösztönzés, ha a
sport közérzetjavító hatása
sarkall rendszeres mozgásZalaegerszeg Ságodi úti Ipartelep
ra. A betegségektől való félelem kevésbé szerencsés
motiváció, hiszen csökkenti a sportolás élvezetét
- hangsúlyozta.
Ó
Lacza Gyöngyvér szerint
A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!
VÁL
A KÉSZLET EREJÉIG!
a szabadidősport jelentőségét a hozzá kapcsolódó
termékek és rendezvények,
valamint az egészségtudatosság divatja is erősíti. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy nemcsak az irodai munkavégzés, hanem a
kalodás tüzifa
Kalodás tüzifa készletről!
mindennapi tevékenységek
is egyre inkább ülőmunkává alakulnak át, az ajánlott testmozgás mennyisége
ezért - tette hozzá - várhatóan tovább nő a következő
Nyitva:
években. Gyermekek száH-P:
7.30-16.00
óráig
mára a szakember naponta
Szo: 7.30-12.00 óráig
legalább 1 órányi sportolást
javasolt.

MTI

10-18

A HÉTVÉGE
AKCIÓJA!

MINDEN
HASZNÁLT
TERMÉK

ZALA
SPO
A TES

NŐI
PÓLÓ

290
NŐI

NADRÁG

-50%

1

HAS

LAK

ÚJ!

Pápai Joci és Az én apám című szám nyerte A Dal
2019 című showműsortszombaton Budapesten.
A Duna és a Duna World
csatornán élőben sugárzott
döntőbe jutott a The Middletonz a Roses című dallal,
Oláh Gergő a Hozzád bújnék című számmal, Nagy
Bogi a Holnappal, a FatalError és a Kulcs, Pápai Joci
Az én apám című dallal,
Szekér Gergő és a Madár,
repülj!, az AcousticPlanet
a Nyári záporral, valamint
Vavra Bence a Szótlanság
című szerzeménnyel.
A finalisták produkciói
után a szakmai zsűri tagjai egyenként 4, 6, 8 és 10
pontot adtak az általuk legjobbnak tartott négy dalnak. Az így négyre szűkített mezőnyből Pápai Joci,
az AcousticPlanet, Vavra
Bence és Nagy Bogi száma

közül a tévénézők választották ki a nyertest. A legtöbb szavazatot Pápai Joci kapta, Az én apám lett
Magyarország legjobb dala és ő képviselheti az országot az Eurovíziós Dalfesztiválon május 14. és 18.
között Tel-Avivban. Az én
apám lett a 2019-es Petőfi
Zenei Díj Az év dala kategória nyertese is, a díjat az
adásban Lobenwein Norbert adta át.
Pápai Joci A Dal történetében az első előadó, akinek kétszer sikerült megnyernie a válogatót, hiszen
két évvel ezelőtt Origo című
dalával már győzött és képviselte az országot az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol
8. lett.MTI

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület versenyzői remekül szerepeltek a Vasváron megrendezett XIX. Sakura Kupa országos karateversenyen,
melyet a WKF szabályrendszer szerint bonyolították le. 6-7
éves korcsoport.
Kumite: 1. Pete
Horváth Flórián.
Szivacslabda kumite: 3. FilipovicsNikó.8-9 évesek, szivacslabda kumite: 1. Boncz Enikő.
Leány kumite: 3. Molnár
Kamilla, 3. Darók Izabella. Kata: 3. Darók Izabella.
Fiú kumite: 2. Goldfinger
Balázs. Szivacslabda kumite: 3. Pázmándi Milán.
10-11 évesek. Utánpótlás
leány kumite: 1. Vaski Réka, 2. Horváth Lili, 3. Gyuk

Enikő. Kata: 1. Mulczet
Borbála. Szivacslabda kumite: 1. Mulczet Borbála.
Haladó kata: 1. Lőcsei Fanni Lili, 2. Horváth JókusVivienn. Kumite: 1. Lőcsei
Fanni Lili, 2. Horváth Jókus Vivienn. 12-13 évesek.
Leány haladó
kumite: 1. Lőcsei Fanni Lili,
3. Fülöp Nikoletta. 14-15 évesek. Leány kata: 3. Fülöp Nikoletta, 3. Gutta Petra. Kumite: 1. Gutta
Petra. Fiú kata: 2. Dömötör
Dávid. Kumite: 3. Dömötör
Dávid. 16-17 évesek. Leány
kumite: 1. Gutta Petra. Kata: 3. Gutta Petra. Fiú kata:
3. Dömötör Dávid. A ZSKE
versenyzőit Molnár Tamás
és ifj. Szekér László készítette fel.
zaol.hu

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

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

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

faiskolai
lerakatunkban
FAISKOLAI LERAKATUNKBAN
LERAKATUNKBAN
FAISKOLAI
gyümölcsfák,
SZŐLŐOLTVÁNYOK,
GYÜMÖLCSFÁK KÖZVETLENÜL
szőlőoltványok,
bogyósok
GYÜMÖLCSFÁK, BOGYÓSOK
A TERMELŐTŐL.
közvetlenül
aAtermelőtől.
KÖZVETLENÜL
TERMELŐTŐL.

NYITÁS
Nyitás
NYITÁS
OKTÓBER 13-ÁN!

Zalaegerszegen
a 1.
március
OKTÓBER
15-ÉN
Kaszaházi út végén, a kis

Zalaegerszegen
a Kaszaházi út végén,
awww.kaszasoltvany.hu
kis körforgalommal szemben!
körforgalommal szemben!

+36-30/340-25-21
www.kaszasoltvany.hu
+36 30/340-2521

263436
218175

Zalai karatékák sikere

247957

252780

JÁTÉK
-50%

A BORKERESKEDÉS

ÚJ FOLYÓBOR
TÉTELÜNK:
Vörös
folyóboraink:

199068

TAVASZI
ÁRUCSERE!

Egyre többen egyre
többet sportolnak
egy szakértő szerint NYITVA:

Akció időpontja megjelenéstől 2019. március 31-ig.

Zalaegerszeg,
Sport u. 2.

