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Speciális feladatokat oldottak
meg a diákok

Zalaegerszeg,
Tüttőssy u. 20.
info@edensuti.hu

Rendezvényekre, lakodalmakra, családi összejövetelekre
egyedi megrendeléseket is teljesítünk!

Házias jellegű sütemények, pogácsák.
204389
268712

+36 (92) 346 197

Kikapott Pakson
a Zalaegerszeg

A Zalaegerszeg 12 ponttal kikapott az Atomerőmű
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végén,
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Várjuk
Megnyitottunk!
Megnyitottunk!

A Petőfi Sándor és Dózsa György iskolában

rendhagyó irodalomórán speciális feladatokat oldhattak meg
a hetedik osztályosok Kocsis Eszter drámapedagógus tanárnő
vezetésével.zaol.hu

NYITÁS
NYITÁS
OKTÓBER 13-ÁN!
OKTÓBER
13-ÁN!

Új eszközökkel ismerkedtek meg a pedagógusok

a kis körforgalommal szemben.
a kiswww.kaszasoltvany.hu
körforgalommal szemben.
www.kaszasoltvany.hu
+36-30/340-25-21
GyerMekkórház
www.kaszasoltvany.hu
+36-30/340-25-21
www.kaszasoltvany.hu
268888
266766

Az Öveges József Általános Iskola adott otthont csütörtökön annak a szakmai gyítók, okostelevízió,
olvafélelMek
nélkül
+3630/340-2521
30/340-2521
napnak, amely gyengénlátó tanulók integrált oktatásának gyógypedagógiai sótábla, elektronikus nagyí- +36
tó) elérhetők, bár többnyire
módszereit mutatta be a pedagógusoknak.
Gyerekek gyógyítottak plüssmackókat is
A több mint 40 pedagó- létezik külön intézmény) sajátítják el a tananyagot.
gus részvételével zajló szak- a tanulók vizuális módon A speciális eszközök (namai nap előadói a fővárosi
Gyengénlátók Általános Iskolájából érkeztek. A gyógypedagógiai programot áttekintő előadások és a speciális oktatási segédeszközöket bemutató gyakorlati
foglalkozások előtt Kónya
Katalin, a budapesti iskola
intézményvezetője lapunknak elmondta, rajtuk kívül
Debrecenben működik kifejezetten
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ményben 200 diák tanul, a
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tó hatású,integrált
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időről
időre
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gukkal hozott eszközöket, szeg múltját, nevezetessés érzékenyítő óra keretében geit bemutató sétákat. Míg
az elmúlt
esztendőben összemaguk
a pedagógusok
is Zrt.
A ZÁÉV
Építőipari
Zalaegerszegre
sen
hét
alkalommal
invitálták
megtapasztalhatták, hogy
az érdeklődőket,
idén már az
és kivitelezés
területére
milyenbeszerzés
érzés gyengénlátóként élni, tanulni. Az and- első félévben öt alkalommal
ráshidai iskolában jelenleg várják a közönséget közös bakét tanuló érintett, de ko- rangolásra. Az első félév első
rábban
is volt
tanítványuk, sétája: Történelmi kalandozás
Ideális
jelöltünk:
aki speciális figyelmet igé- az 1848/49-es forradalom és
• felsőfokú építő- vagy építészmérnöki végzettség
nyelt, tájékoztatta lapunkat szabadságharc nyomában
címmel 2019. március 15-én,
•
önálló munkavégzési
a házigazda
intézmény ve-képesség
pénteken
14:30-tól Béres Ka• jó szervező
és kommunikációs
készség
zetője,
Domján István.
 • döntési képesség
zaol.hu talin idegenvezetésével.
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Állásbörze

Március 18-áig várja a NAV az SMS-eket

Gyere és dolgozz Velünk! Autóipari multi keres betanított
munkakörbe, biztonsági öv
összeszerelő kollégákat sopronkövesdi gyárába, 3 műszakos munkarendbe. A szállás és a bejárás megoldott.
Kiemelkedő bér mellett, 13.
havi fizetést, prémiumot, cafeteria-t, bérelőleget is biztosítunk. Érd.: 06-70/6009021 -JOBmotive Kft.-

ÁLLÁS

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.-

Idén már több mint 5
millió embernek készít
külön kérés nélkül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) személyijövedelemadó-bevallási tervezetet. Akinek nincs ügyfélkapuja, még egy hétig, március 18-áig kérheti a tervezet
postázását.
Az szja-bevallási tervezet
a tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás,
melyet a munkáltatók, kifizetők által megadott adatokból állít össze a NAV. A
hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az év közben levont
adóelőleget és a figyelembe
vett kedvezményeket. Az

*17504*

Építési vezetőt keresünk!
KL-Bau Junior Kft. Telefon:06-30/991-0572
*68093*

*17490*

Édesanyám mellé keresek kórházi tapasztalattal rendelkező
ápolónőt. Érd 30/432-3462, este 6 es 8 között
*65148*

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

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.-

adóbevallási tervezetben
szerepel mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még
fizetendő adó vagy az ügyfélnek visszajáró összeg.
Akinek van ügyfélkapuja, a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet
március 15-től megnézheti, és szükség esetén módosíthatja vagy kiegészítheti a www.nav.gov.hu-ról és
a www.magyarorszag.huról elérhető eSZJA portálon.
Ha valaki a tervezet elérhetősége előtt elkészítette és
benyújtotta az szja-bevallását a 18SZJA nyomtatványon, akkor a NAV által készített bevallási tervezetet
figyelmen kívül hagyhat-

ja. Az ügyfélkapuval nem
rendelkező adózók március
18-áig, többek között SMSben, levélben vagy a NAV
honlapján kitölthető űrlapon kérhetik, hogy a hivatal
az adóbevallási tervezetet
nyomtatott formában küldje
el nekik. Március 18-a után
a tervezet már csak személyesen kérhető a NAV ügyfélszolgálatain, vagy ügyfélkapunyitás után bármikor
hozzáférhető elektronikusan is.
További információ a
www.nav.gov.hu/szja/szja
oldalon olvasható vagy általános tájékoztatás a NAV
Infóvonalon, a 1819-es telefonszámon kérhető.

*17526*

Hévízi étterembe munkájára
igényes szakácsot és pincért
felveszek. Lakhatás megoldható. Rumi Anikó +3630/605-2963

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

*68435*

*63429*

Hirdessen
Ön is
nálunk!
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SITFORM
Bútorgyár Bt.
csomagoló,
kárpitos

267819

267824

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

Csökkent Zala megyében
az álláskeresők száma

Zala megyében 4 százalékkal csökkent egy év alatt
az álláskeresők száma: január végén 6946-an szerepeltek a nyilvántartásban,
300-zal kevesebben, mint
egy évvel korábban - tájékoztatta a kormányhivatal
az MTI-t. A hivatal adatai szerint
január végén a
gazdaságilag aktív népesség 5,3

százaléka volt nyilvántartott
álláskereső, a ráta 0,4 százalékponttal volt alacsonyabb,
mint tavaly januárban. Az
álláskeresők kevesebb mint
7 százaléka, 456 fiatal pályakezdő. Tavaly havonta átlagosan 480 pályakezdő volt
regisztrált álláskereső, 100al kevesebb,
mint az előző
évben.
MTI
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Apróhirdetések
Zalaegerszegen Petőfi-közben lakás, Lakhegyen felújítandó családi ház eladó. Tel: 06-30/556-1004

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

Best-Unió nyílászárók-árnyékolás
technika, betonozás, szigetelés telGÉP- SZERSZÁM
jeskörű lakásfelújítás és javítások.
Homlokzati állványok és dokTelefonszám:06-20/4038-400,
ka födémzsalu rendszer bérbe06-20/336-0011
adása KL-Bau Junior Kft. Tele*65464*
fon:06-30/9910-572
Festő munkákat vállalok! Korrekt
*68682*

*61151*

árakon, rövid határidővel. a legkiAUTÓ
sebb munkával is bizalommal hívAutókat vásárolunk bontásra, el- hat. Tel:06-30/453-4366
szállítás és hivatalos igazolás kiál*58509*
lítása ingyenes. 06-20/4455-665 Konyha-szobabútor,
tolóajtós
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*66543*
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eb/Tel:06305883687

266033

KÁVÉGÉP SZAKÜZLET

Autómentés

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gaz*59491*
Utb, universal román traktort vá- da OKJ tanfolyam. 06-70/637sárolnék hiányos állapotban is. 4750; www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)
Tel:06305883687
*96059*
*59217*

+36309520844
Keresem osztálytársamat Bakó
Klárikát, aki Budapest XVIII. kerben élt a Várvíz utcában. Jelentkezz
erre a számra. 06-20/314-0427
*65909*

A Mozgássérültek
Zala Megyei Egyesülete
az együttérzők támogatását
továbbra is várja.
Kérjük egyesületünk
érdekvédelmi munkáját

adója 1%-ával
támogatni szíveskedjenek,
melyet előre is köszönünk!

Adószám: 19959988-1-20

Olvassa
Ön is

minden héten a
Zalaegerszegi
Szuperinfót!

265410

*63379*

VEGYES
254888

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Zalaegerszegen háromszobás
családiház udvari lakással eladó.
Telefon: 06-30/389-9693

Júliustól használt ingatlanra
is felvehető lesz a kedvezményes csok-kölcsön
Július elsejétől már használt lakás vásárlására is igényelhető a csok mellé felvehető kamattámogatott
kölcsön, amely két gyermek esetén 10 millió, három
gyermek esetén 15 millió forint - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn Budapesten.
Novák Katalin egy 13.
kerületi építkezésen tartott
sajtótájékoztatón elmondta azt is: már nemcsak az
Európai Gazdasági Térség
(EGT) tagállamaiban, hanem a bárhol külföldön
szerzett társadalombiztosítási jogviszonyt is figyelembe veszik a családi otthonteremtési kedvezmény
(csok) igénylésekor, ha magyar állampolgárok igénylik a támogatást. Hozzátette, ugyanígy alap lehet bármely külföldön szerzett jogviszony a babaváró támogatás kérésekor is.
Az államtitkár további
változásként közölte, hogy
míg korábban egy régi ház-

nak az alapjait is el kellett
bontani ahhoz, hogy új háznak minősüljön egy ingatlan, júliustól már a régi ház
alapjára épülő új ingatlan
esetén is az új lakásokra járó
csok összegét lehet felvenni, amennyiben az alapok
statikailag rendben vannak.
MTI

Fémkeresők segítik a Göcseji Múzeum régészeti munkáját
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.

Fémkeresők segítik a zalaegerszegi Göcseji Múzeum régészeti osztályának
munkáját, az intézménnyel hivatalos szerződésben álló fémkeresők tevékenységét és az általuk megtalált régészeti leleteket - bronzedényt, bronzkori, római
kori és középkori érmeket, pénzeket - szerdán sajtótájékoztatón mutatták be.
A múzeumbarát fémkeresők a közgyűjtemény
szakmai segítségével legálisan, a jogszabályok betartásával élhetnek hobbijuknak
- mondta el Simmer Lívia, a
múzeum régészeti osztályának vezetője.
Eke István régész-muzeológus, térinformatikus kiemelte: a fémkeresők szabadidejükben, saját eszközeikkel segítik a régészek
munkáját. Nagyon sok római kori és középkori lelettel gazdagították a múzeum
gyűjteményét, tevékenységükkel nagyon sok krajcár,
magyar királyi váltópénz is
felszínre került, Zalalövőn
például eb-bárcát (kutyaazonosító fémkorongot) is

találtak - sorolta. Kitért ar- ra indulni. A múzeummal
ra is, hogy a muzeológusok szerződésben álló egyik
fémkereső, Andri Zsolt gépészmérnök szerint a fémdetektorozás intellektuális
hobbi, amely a keresés élményéről és a megtalálás
izgalmáról szól. A megtalált régészeti tárgy a múltunk egy darabja, amelyet
meg kell őrizni - fogalmazott Andri Zsolt, akinek két
legértékesebb lelete a Zala
folyó menti dombokon tanagyon sokat tanulhatnak lált bronzedény és egy róa fémkeresőktől: elsajátít- mai kori lófigura volt.
hatják az eszközök haszKardos Tamás Kanadánálatát, megtanulhatják, ból költözött a családjával
hogy mit jelentenek a mű- Zalalövőre, amely a római
szer hangjelzései és többek korban a Salla nevet viselközt azt is, hogy milyen öl- te. A multinacionális cég
tözékben kell fémkereső út- igazgatója is hobbiszinten

foglalkozik fémkereséssel:
kutatásai során számos római kori pénzt és néhány
kisebb ékszerdarabot talált,
emellett rábukkant egy római fibulára is.
Rengeteg lelet van a földben, ezek feltárása sokkal
többet ér, mint a kincskeresés. A legfontosabb, hogy
ezek az értékek a múzeumokba kerüljenek, és ezeken keresztül jobban megismerjük a történelmünket - hangsúlyozta Kardos
Tamás.
A 2015 januárjától hatályban lévő törvény szerint
fémkereső műszert csak
engedéllyel szabad használni. A szigorú szabályok
ellenére nagyon sok illegális
fémkereső tevékenykedik
az országban, a számuk a
becslések szerint 3-5 ezerre
tehető - közölték a múzeum
munkatársai.
MTI
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Otthon - Építés
Lakberendezés
Burkolat ötletek, alternatívák a régi burkolóanyagok helyett

antisztatikus réteg is található, ezért könnyű tisztítani és taszítja a port. A faburkolat meleg hatást kelt a
lakásban, és sétálni is kellemesebb érzet, mint a kő.
Illúzió a lábunk alatt
- V fugás laminált padló
Az úgynevezett V fugás laminált padló paneljei valódi fa hatását keltik
a különleges marásnak köszönhetően. A lapok látszatra jól elkülönülnek és nem

A műanyag padlóburkolatnak kellett némi idő, míg
kinövi gyerekbetegségeit.
Az új vinyl generáció gyűjtőneve LVT (LuxuryVinylTiles rövidítése) burkolat,
s már csak az előnyös tulajdonságokat hordozza.
Műanyag helyett ásványi
anyag alapú és nem tartalmaz klórt, ami padlófűtés
esetén a levegőbe kerülhet,
és egészségre ártalmas. Ez
a termék is klikk rendszerű, ragasztást nem igényel.
Meleg hatású, a kőnél kényelmesebb, puhább járófelületet biztosít. Modern
konyhába, gyerekszobába
is ajánlott.
lakbermagazin.hu

A falfelületek, kerti
bútorok lemosása

268432

262252

229519

Bátran terjesszük ki a tavaszi nagytakarítást a négy
falon kívülre is! A hó és jég
olvadásakor felszínre kerülhetnek a hótakaró alatti saras-fagyott foltok, amelyek
makacsul tapadnak a szép
kerti járólapokhoz, a ház oldalához, és rosszabb esetben
a kerti garnitúrákhoz.

167090

héz, hiszen a ragasztást
nem igénylő klikk rendszer
segítségével bárki elboldogul a feladattal. A valódi fa
parkettával szemben a laminált padló nem igényel
csiszolást, lakkozást. Mivel vékony, akár meglévő
kőburkolatra is lerakható
anélkül, hogy azt el kellene távolítani. Az óriási színválaszték miatt mindenki
megtalálja a saját lakókörnyezetéhez illő dekort. A
laminált padlón ráadásul

268425

A parketta utódja - laminált padló
A parkettát nem véletlenül szorította ki a dobogó felső fokáról a laminált
padló, mely napjainkban
a legnépszerűbb burkolat. Többnyire természetes
anyagból készül, ami biztosítja az egészséges beltéri klímát. Legfőbb előnye a
rendkívül egyszerű, gyors
lerakás. Nem igényel különösebb szakértelmet, és elrontani meglehetősen ne-

alkotnak homogén felületet,
ezért mesterien utánozzák
az elegáns parkettát. Ez a típus élénk vízálló lakkal van
bevonva, így növelve a termék élettartamát. Fény- és
UV-álló, napfény hatására
nem színeződik el, kopásálló, és a minőségét hos�szú időn keresztül megőrzi. Alátétek alkalmazásával
hangszigetelő hatása is növelhető. Tehát ha számunkra még mindig a parketta
a legszebb látvány, de olcsóbb és egyszerűbb megoldást szeretnénk, válasszuk
ezt a típust, mely számos
színváltozatban elérhető.
Varázsszó: vinyl - új burkolat generáció

172836

Érdemes feltérképezni az újdonságokat, ha új padlóról álmodozunk. Sokan
szeretünk a jól bevált anyagokhoz fordulni, ha lakberendezésről van szó, pedig a technológiai fejlődés az építőipart sem hagyja érintetlenül. Manapság
számos alternatív megoldás váltja fel a régi burkolóanyagokat.
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Nyári gumi - téli gumi,
mikor használjuk?
A nyári és téli gumiabroncsok közötti legfontosabb különbség az, hogy eltérő
úgy áll
hőmérsékleti viszonyokra tervezik és alakítják ki ezeket.
téli gumik anyaga ellenben
olyan speciális keverékből
készül, amely 7 Celsius fok
alatt egészen a kemény fagyokig bezárólag megőrzi
rugalmasságát és lágyságát,
ezáltal hidegben sokkal jobban tapad, mint a nyári (és
négyévszakos) gumiabroncsok. A téli gumik természetesen nemcsak anyagukban
különböznek a nyári gumiktól. Mélyebb és szélesebb
csatornái vannak, különleges profilkiképzésük a
nagyobb mennyiségű hó,
latyak és víz elvezetésére alkalmas. Az úttal érintkező

felületeken számtalan apró
külön mozgó lamella van kiképezve, ami a gumi tapadását és kapaszkodó képességét még tovább fokozza.
Mindennek eredményeképpen a téli gumiabroncsok a
hideg-, havas-, jeges-, nedves útviszonyok között lényegesen jobb tapadást, magas fokú kanyarstabilitást,
és sokkalta rövidebb fékutat
tudnak a télen is autózóknak biztosítani. A 7 Celsius fokos hőmérsékleti határ
pontosabban a napi középhőmérsékletre vonatkozik,
ez körülbelül napi szinten

Nyestek szinte bárhol előfordulhatnak
Ez az aranyos kis állatka elég sok borsot törhet az orrunk alá, hogyha nem
védekezünk ellene kellőképpen. Nyestek bárhol előfordulhatnak. Nem csak
a kertünk vendége lehet, de előszeretettel mászik be az autók motorterébe
és a padlásra is egyaránt.
Mivel szinte bárhova beférkőznek, sem az autónk,
sem a padláson, házban tárolt holmijaink nincsenek
teljesen biztonságban tőlük. Autónk gumi részeit,
a kábeleket és a motor puha részeit szeretik elrágni,
amivel elég nagy kárt tudnak okozni a gépjárműben,
teljesen mozgásképtelenné
téve azt. A statisztika szerint a kártevő kis ragadozók 40%-a rágja el az indítókábelt, 21%-a pedig a
kisfeszültségű vezetékeket.
Hogyan védekezzünk
ellenük?
Használhatunk riasztó
spray-t, ami nem csak az állatok, de sajnos az emberek
számára is elég kellemetlen
szagú, vagy kipróbálhatjuk
az elektromos, vagy ultrahangos kártevőriasztókat
is. Ha az udvarban állunk
autónkkal, kitehetünk be-

fogó csapdákat. Ezek nagyon hatékonyak, viszont
elég sok helyet elfoglalnak, valamint használatuk szakértelmet, ügyességet és időt igényel. Van
egy másik népi praktika,
amelynek a hatékonysága

sajnos nem bizonyított, de
még mindig a legolcsóbb
megoldás: vízzel teli palackokat kell elhelyezni néhány ponton az autó körül,
így a nyestek nem másznak
át a járművön, elkerüli azt.

genertel.hu

össze, hogy
ebbe beletartoznak
a reggeli talaj menti fagyok,
valamint a nappali kb.14
Celsius fokos hőmérséklet.
Tehát ne azt figyeljük, hogy
nappal mekkora a csúcshőmérséklet, mert a legtöbb
őszi megcsúszásos, valamint fékezési baleset a reggeli fagypont körüli órákban történik. Bár a gyártók
a napi középhőmérséklet 7
Celsius fok alá csökkenése
alatt ajánlják a téli gumik
használatát, amennyiben
nagyobb részt a hidegebb
esti, vagy reggeli órákban
használjuk járművünket,

Ellenőriztessük
át az autót!
Hosszabb utazások
előtt érdemes elvinni az
autót egy alapos ellenőrzésre, de a hétköznapokban is ügyeljünk arra,
hogy megfelelő legyen a
motorolajszint, a guminyomás, és legyen szélvédőmosó folyadék a tartályban - ezekben például akár a benzinkúton is
kérhetünk segítséget. A
fényszórók és féklámpák
állapotát is szükséges ellenőrizni, illetve előírás,
hogy minden autóban legyen elsősegélydoboz és
láthatósági mellény.

femina.hu

és ezekben
az időkben 7 Celsius fok,
vagy az alatti hőmérséklet,
akkor tanácsos feltenni a téli gumiabroncsokat.Tavas�szal akkor érdemes a nyári
gumikat a gépkocsira vis�szahelyezni, ha a változékony időjárást figyelembe
véve már huzamosabb ideje 7 Celsius fok felett van
a napi középhőmérséklet.
Sokan már március végén
az első melegebb napokon
lecserélik gumijaikat, majd
az áprilisi fagyok sajnos alaposan megtréfálják őket.

gumibomba.hu

Gondoljuk át előre!

Nyugodtabban indulhatunk útnak, és magabiztosabbak vagyunk a kormány
mögött, ha indulás előtt átgondoljuk, hova megyünk,
hogy jutunk el oda, közben
hol állunk meg pihenni, tankolni, és mit kell magunkkal
vinni az utazásra.
femina.hu

180342

A nyári és a téli gumiabroncsok közötti legfontosabb különbség az, hogy
eltérő hőmérsékleti viszonyokra tervezik és alakítják
ki ezeket. A nyári gumikat
a mi éghajlati viszonyaink
között tavasztól őszig lehet és tanácsos használni,
a gyártók egyöntetű véleménye szerint, ha a használat közbeni hőmérséklet
7 Celsius fok alá csökken,
bekövetkezik a nyári gumik
anyagának megkeményedése, ezáltal a tapadás és
az ehhez kapcsolódó rugalmasság erősen csökken. A

2019. március 12.

6

Életmód

A legjobb
A-vitamin-források

A kevés szénhidrát
ezért káros
A szénhidrátmennyiség
csökkentésén alapuló diéták egyre felkapottabbak a
mai 25-39 évesek körében.
Ezek az étrendek jelentősen lecsökkentik vagy
akár el is hagyják többek között a gyümölcsök, a gabonafélék és a hüvelyesek fogyasztását. Ennek következtében azonban sokan jóval
kevesebb rostot visznek be a
szervezetükbe, mint amen�nyit szükséges lenne. Ez pedig hosszú távon nemcsak
a gyomor és az emésztőrendszer egészségére káros,
hanem megnöveli a szívbe-

tegség, a stroke, a cukorbetegség és a bélrák kialakulásának esélyét is. Az alacsony
rostbevitel hosszú távon károsítja az emésztést, ráadásul számos komoly betegség kialakulásának esélyét
is jelentősen növeli. Emellett mindennapossá teheti az olyan tüneteket, mint
a székrekedés, a hasmenés
vagy a kettő váltakozása, de
sokakat érinthet a bélrenyheség is. A panaszok mellé
általános rossz közérzet, letargia és koncentrációs zavarok is társulhatnak.
hazipatika.com

Az A-vitamin, vagy más néven retinol a zsírban oldódó vitaminok közé tartozik.

Zalaegerszeg, Fontos szerepet játszik a látás egészségének megőrzésében, de erősíti a bőZalaegerszeg,
rünk, a hajat és a fogakat is. Fogyasszunk hát minél többet az alábbi ételekből!
Ady
Ady
útút4.4.
Édesburgonya
Piros színű paprika
hogy bevigyük vele egy napi
nyitva
tartás:
nyitva tartás:

Fél csészényiben benne
van a napi A-vitamin-szükH-P
19.30-ig
H-P6.30-tól
6.30-tól
19.30-ig ségletünk csaknem fele, és
Szo: 07.00-től 13.00-ig
kívül sok rost és C-viSzo: 07.00-tõl 13.00-igezen
tamin is. Különösen leendő anyukáknak érdemes fogyasztaniuk, mert az A-viPalini
Soproni
Ft/kg
Palini
Soproni
. . . .felvágott
. . . . . . . . . . ...........................699
. . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Ft/kg tamin a magzat fejlődését
is segíti.
Lecsó kolbász ................................................ 499 Ft/kg
Spenót
Palini Löncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 Ft/kg
Az A-vitamin nemcsak önPizza Sonka ..................................................... 899 Ft/kg
Csemege Debreceni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 Ft/kg magában, hanem előanyaKolozsvári Szalonna ................................. 1399 Ft/kg
gok, úgynevezett provitamiKolozsvári
Szalonna.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299
Ft/kg nok formájában is előfordul
Nyári Turista
.................................................1399
Ft/kg
a természetben - ilyen példáFüstölt
Főtt.Frikandó
Ft/kg
Nyári
Turista
. . . . . . . . . . Sonka...................1299
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299
Ft/kg ul a karotin. A-provitaminból sok van bizonyos gyüMűbeles Virsli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft/kg mölcsökben, zöldségekben,
Az akció időtartama:2019.03.14-től 2019.03.27-ig tart.
például a spenótban.
268881

termékeink:
AkciósTERMÉKEINK:
AKCIÓS

Üzletünkben friss, hazai sertés hús kapható!
Dr. 09.
Bertus
Az akció 2018.
13-tól Mihály
2018. 09. 26-ig tart.
plasztikai sebész, sebész,
traumatológus főorvos
8380 Hévíz, Petõfi u. 7.
Tel./Fax: 83/340-864,
+36 30/9274-256

169733

• 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

A-vitamin-szükségletünket.
Sütőtök
Akárcsak az édesburgonyában, a sütőtökben is
nagyon sok az A-vitamin,
pontosabban a béta-karotin,
amelyet szervezetünk A-vitaminná alakít. Amikor szezonja van, fogyasszunk belőle minél többet.
Sárgarépa
Újabb remek béta-karotin-forrás. Ha fütyülni nem
is tanulunk meg tőle, látásunk védelmében sokat segíthet. Napi fél csésze nyers
répa elfogyasztásával már
sokat tettünk az egészségünkért. hazipatika.com

Ezért rossz a leheletünk ébredés után
203008

Üzletünkben mindig friss sertéshús kapható!

Újabb ok, hogy minél
többféle és változatosabb
fajtájú zöldséget építsünk
be az étrendünkbe. Egyetlen sült édesburgonya a
napi A-vitamin szükséglet nagyjából ötszörösét
tartalmazza.
Jégkrém
Remek ürügy a jégkrémfogyasztásra: egy csészényiben annyi az A-vitamin, mint húsz doboz tonhalban. Persze, ettől még
ne kezdjünk el azonnal jégkrémet enni, mert amellett,
hogy kalóriatartalma magas, körülbelül 20 csészényit kellene megennünk,

Senkinek nem újdonság,
hogy közvetlenül ébredés
után leheletünk nem éppen
rózsaillatú. De vajon miért
van így? Hosszú órák telnek
el az esti fogmosás és az ébredés között, de mindössze
ennyiről volna szó?
Éjsz a k a,a lvá sközben
csökken a nyáltermelődés.
A nyál normál esetben kimossa a szájból azokat a
baktériumokat, amelyek a
kellemetlen szagokat okozzák, ha viszont kevés nyál
termelődik, a baktériumok

elszaporodnak. A száj kiszáradása tehát az egyik oka,
hogy leheletünk reggelente
nem túl kellemes. Ha ráadásul valaki horkol, illetve száján át lélegzik, például mert
náthás vagy allergiás, és el
van dugulva az orra, akkor
még jobban kiszárad a szája. Emellett vannak olyan
gyógyszerek is, amelyek
egyik mellékhatása, hogy
reggelente rossz lesz tőlük
a leheletünk.
Az erős szájszag betegséget is jelezhet A legtöbb

esetben annak ténye, hogy
reggel a lehelet kellemetlen,
nem ad okot különösebb aggodalomra, néha azonban
az erős szájszag valamilyen
betegség tünete is lehet.
Utalhat például valamilyen
ínyproblémára, de jelezhet
szívbetegséget is, esetleg valamilyen emésztőrendszeri
problémát. Ha hirtelen tartósan megváltozik a leheletünk szaga, forduljunk orvoshoz, és vizsgáltassuk ki
magunkat!

hazipatika.com
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Programajánló
MÁRCIUS 15. péntek
10.00
Nemzeti megemlékezés
Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc eseményeire és hőseire a hagyományokhoz híven.
9.30: Közös ima a városért
a Mária Magdolna Plébániatemplomban
10.00 Városi Ünnepség a Deák
Ferenc téren,
beszédet mond
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos
Díszmenet:
Megemlékezés a
Csány László téren
Ünnepi beszédet mond
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere
Az ünnepségen közreműködnek: Zsikó Zsuzsanna és Margetán Máté, H.

Horváth Gyula, Takács Mihály, Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar, Zalai
Táncegyüttes
Díszőrséget ad a Gyenesdiási Asbóth Sándor Huszárbandérium és a Zalai
47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület
14.30 óra: Történelmi kalandozás
az 1848/49-es
forradalom és
szabadságharc
nyomában Béres
Katalinnal (indulás
a Deák térről)
17.00 óra: „Menaságra repülj...”
előadással egybekötött dokumentumfilm
bemutató a csíkmenasági székelyekről, a Városi
Hangverseny és Kiállítóteremben Előadó: Faragó Annamária dokumentumfilmes, író

2019. március 23. szombat Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja. Göcseji
Falumúzeum

rendező: Ben Stassen

A Kiev City Ballet számos
elismerést tudhat magáénak. A méltán híres társulat Magyarországra látogat és a Balett történelem
egyik legnagyobb klasszikusában a Rómeó és Júliában
láthatjuk kiteljesedni a felülmúlhatatlan táncművészek
tánctudását.

Keresztury Dezső VMK:

18.00 Apró mesék (16) magyar romantikus történelmi film (112 perc), rendező:
2019. március 24. vasárnap Szász Attila, szereplők: SzaKiev City Ballet – Rómeó és bó Kimmel Tamás, Kerekes
Júlia. Hevesi Sándor Színház Vica, Molnár Levente

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

MÁRCIUS 19. kedd 17.30
PSZICHO FILMKLUB

Kovács András Péter önálló
műsora Életed filmje címmel

Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem

2019. március 21. Termelői
2019. március 13. Jazz Szerés kézműves vásár
da 2018/19 – Sárik Péter Trió
Kínálat a teljesség igénye feat. Berki Tamás
nélkül: házi mézek, szörpök, lekvárok, savanyúsá- Március 14-én Németh Jágok, sajtok, tejtermékek, nos Kossuth-díjas keramihús-készítmények, gyógy- kusművész, a Nemzet Műés fűszernövények, teák, ás- vésze 85. születésnapja
vány ékszerek, bőrtárgyak, alkalmából jubileumi tárlat
patch-work és textil ajándéMÁRCIUS 23. szombat kok és játékok, papír fonott nyílik, mely tárlaton eddig ki
nem állított munkák, rajzok,
9.00-18.00
díszek, horgolt és csipke dífotók is láthatóak lesznek,
MÁRCIUS 24. vasárnap szek, gyöngyök, ajtódíszek, valamint tárlatvezetésre is
egervári tojás, homoktö9.00-16.00
vis-készítmények, almalé, sor kerül.
Nemzetközi Díszmadár Kiál- gyógynövény tinktúrák…
2019. március 27-én az
lítás. Társszervező: Díszmadártenyésztők Zala Megyei 2019. március 27. szerda Orgonabérlet idei évadEgyesülete. A kiállítás ideje Örökölt sors – Családi se- záró hangversenyén a
alatt ismeretterjesztő előa- bek és a gyógyulás útjai – zalaegerszegi születédásokkal, madártani bemu- Orvos-Tóth Noémi előadása sű rendkívüli tehetség, az
tatókkal és, tanácsadásokkal Orvos-Tóth Noémi “Örökölt oroszországi nemzetkövárjuk az érdeklődőket.
sors – Családi sebek és a gyó- zi orgonaverseny-győztes,
gyulás útjai” című előadása korábban párizsi, jelenleg
Art Mozi
Zalaegerszegen, a Nyitott berlini ösztöndíjas NaurMÁRCIUS 15-17.
Akadémia szervezésében. atyill Zita orgonaművész tavaszváró orgonakoncerttel
Magyar Filmek Hétvégéje
tér vissza szülővárosába. Az
Minden nap egy magyar 2019. március 29. Ray Coo- esten a klasszikusok – Bach,
Liszt Ferenc, Brahms, Vierne
film a hosszúhétvégén, ak- ney: A miniszter félrelép
– művei szerepelnek.
ciós jegyáron. Az utóbbi
idők legsikeresebb magyar Art Mozi
alkotásai újra a filmvásznon. 2019. április 02. Operát
2019. április 09. - 2019. ápriMÁRCIUS 20. szerda 18.00 az Operából rendezvénysorozat: Puccini Itáliája lis 26. Fekete Ildikó tojásfesDumaszínház
tő Népi Iparművész kiállítása
– operagála
Márciusban: Aurora Borealis – Északi fény filmdráma.
Vendég: a film rendezője
Mészáros Márta Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező és forgatókönyvíró, valamint a film
forgatókönyvírója, Pataki
Éva

Családi bunyó

ÁPRILIS 24. szerda 9.30 és
10.45 MESEVARÁZS

Márciusban: Aranykapu zenekar: Daloló erdő interaktív
2019. március 30. A 100 Ta- gyermekkoncert
gú Cigányzenekar Tavaszköszöntő Nagykoncert- A Kakaó zenekar tagjaiból
je. Zalakerámia Sport- és álló Aranykapu formáció
nagybőgő, zongora, gitár,
Rendezvénycsarnok
cayon, udu, harangjáték és
egyéb ritmushangszerek álMoziműsor
tal kíséri a magyar népdaArt Mozi
lokat, gyermekdalokat és a
Március 14 – 20. 16.15 A ki- saját dalait.
rálynő kutyája (6) PREMI- Áprilisban: Fabula bábszínER! magyarul beszélő, bel- ház: Erdei történet, avagy
ga animációs film (92 perc) nyuszi kapitány kalandjai

Március 14 – 20. 20.00, magyarul beszélő, angol-amerikai életrajzi vígjáték (108 perc), rendező:
Stephen Merchant, szereplők: Dwayne Johnson, Vince Vaughn, Florence Pugh, Lena Headey

2019. március 12.

Kárenyhítő berendezéseket kaptak

Útlezárás
március 15-én

Március 15-én a városi ünnepség miatt 8 órától lezárják a Csány
tér Göcseji út felé tartó szakaszát.
A Csány tér vasútállomás felé vezető szakaszán 12 órától, a Göcseji
út felé vezető szakaszán 15 órától
indulhat meg a forgalom. A helyi
autóbuszjáratok 8 órától 15 óráig a Mártírok útján közlekednek.

264515

8

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
március
31-ig,
a készlet
erejéig.
Akció ideje
ideje megjelenéstől
megjelenéstől február
28-ig
ill. ill.
a készlet
erejéig.

Kilenc önkéntes polgári védelmi szervezet vehetett át pénteken 5,3 millió
forint értékben kárfelszámolást segítő eszközöket, melyekhez európai uniós
forrás biztosított fedezetet.
berendezésekkel, 1,5 milliárd forint EU-támogatásból.
Az átadón Vigh László
kitért az önkéntes szervezetek munkájának jelentőségére. A globális felmelegedés hatására egyre több
extrém időjárási helyzettel
találkozunk, a szél erősebb,
az eső intenzívebb, fel kell
tehát készülni a lakosság
és az értékek mentésére –
mondotta. Az új eszközök
még eredményesebbé tehetik e fontos szolgálatot.
Kemény József, a Zala
Megyei Polgári Védelmi

Szövetség elnöke a polgári
védelem világnapja alkalmából köszöntötte a hivatásos és önkéntes tagokat.
Mint mondta, a biztonság
társadalmi igény, egyetemes emberi jog, ezért kell
legjobb tudásuk szerint
helytállniuk. Egri Gyula
az új berendezésekről elmondta, a szivattyúk 1000,
illetve 1200 liter vizet szippantanak fel percenként,
áradás esetén egy átlagos
pincét pár perc alatt képesek vízteleníteni.

zaol.hu

Kalodás tüzifa készletről!

kalodás tüzifa

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

A nagy teljesítményű szivattyúkat és az éjszakai világítást tápláló áramfejlesztőket Vigh László országgyülési képviselő, miniszteri biztos, valamint Egri
Gyula tűzoltó ezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át jelképesen a
pályázaton nyertes egyesületek képviselőinek. Az országban 200 önkéntes mentőszervezet gyarapodhat
idén járművekkel, védőfelszerelésekkel, ár- és belvízkárok enyhítését szolgáló

Akció időpontja megjelenéstől 2019. március 31-ig.

Zalaegerszeg Ságodi úti Ipartelep

Tavaszi évadnyitót rendeztek
az egerszegi piacon

Konferenciát tartottak a doktoranduszok
a zalaegerszegi tesztpályán

A járműipari tesztpálya fogadóépületében Okos Közlekedési Tudományos
Konferencia címmel tartottak pénteken az önvezető járművek fejlesztéséhez kapcsolódó programot.
Az Edutus Egyetem, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége által rendezett
egész napos tudományos konferencián hat egyetem doktoranduszai tartottak előadásokat két szekcióban a kutatási
témakörükből. A vendégeket
elsőként Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte, s röviden
ismertette a megyeszékhely
történetét, majd a város gazdasági fejlődéséről szólt. Elmondta: Zalaegerszegen egyszerre
tartják fontosnak a múltat és

a hagyományokat, de a városvezetés a jelenre és a jövőre
is koncentrál, utóbbinak példája a tesztpálya és az ahhoz
kapcsolódó fejlesztések. Vigh
László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos ismertette
a járműipari tesztpálya építésének helyzetét. Mint elmondta,
mintegy 50 százaléka készült el
a létesítménynek. Szabó Péter,
a konferenciát rendező doktorandusz szövetség elnöke szervezetük 1994-es létrejöttéről és
céljairól beszélt. A fiatal kuta-

tók érdekképviseletéről, érdekvédelméről szeretnének gondoskodni, ezt tűzték ki célul.
Mára mintegy hatszáz tagot
számlál a szövetség huszonkét
tudományos osztálya. Hamar
Zoltán, a tesztpálya műszaki
vezetője a járműtesztek hazai
előzményeiről, valamint a kutatások és az ipar kapcsolatáról
tartott ismertetőt, őt követően az Edutus Egyetem rektorhelyettese adott tájékoztatást
a felsőoktatási intézményben
zaol.hu
folyó munkáról.

Tavaszváró évadnyitót és nőnapköszöntést rendeztek péntek reggel a vásárcsarnok előtti piactéren.
Az összegyűlt vásárlókat,
közülük is elsősorban a nőket Horváth István, a Vásárcsarnok Kft. vezetője üdvözölte, majd Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő köszöntötte a hölgyeket, hangsúlyozva, hogy az

élet minden területén helytállnak, legyen az család vagy
munkahely, ezért nem csak
ezen a napon érdemlik meg
a tiszteletet, figyelmet és szeretetet. A rögtönzött műsor
keretében a csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas Klub tagjai
szavaltak és énekeltek.

zaol.hu

