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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Gyerekek gyógyítottak plüssmackókat is 
abban a kórházban, ami vasárnap nyílt 
meg az egészségfejlesztési irodában. Itt 
a gyerekek oldott hangulatban, szakem-
berek irányítása mellett, mégis játékosan 
gyógyíthatták kedvenceiket és győzhet-
ték le az orvosi rendelőkkel szembeni fé-
lelmeiket.

forrás: zaol.hu

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

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

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

GyerMekkórház 
félelMek nélkül

A  ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszegre

 beszerzés és kivitelezés területére 

MÉRNÖK munkatársat keres.
Ideális jelöltünk:

• felsőfokú építő- vagy építészmérnöki végzettség

• önálló munkavégzési képesség

• jó szervező és kommunikációs készség

• döntési képesség

Gyakorlattal rendelkező kollégát várunk.

A pályázatokat szakmai önéletrajzzal 

és bizonyítvány másolatokkal kardosne.dora@zaev.hu 

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

OPTIC WORLD ZALAEGERSZEG • 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 1.
+36 30 768 8000 • +36 92 347 423 • zalaegerszeg@opticworld.hu

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ LENCSE -30%

SZEMÜVEG LENCSE -50%

NAPSZEMÜVEG akár  -70%

* Az ajánlat 2019. március 1. és 2019. május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel 
nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!
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www.sopronbank.huf

ZSIRÁF FIX 
FORINTBETÉT
2,06% | EBKM 2,00%
2022. december 30-ig tartó futamidővel

2,66% | EBKM 2,50%
2024. december 31-ig tartó futamidővel

ZALAEGERSZEGI FIÓK
Kossuth L. u. 29-31. | +36 92 549 890

A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem minősül nyilvá-
nos ajánlattételnek. A betéti szerződés feltételeit a vonatkozó 
Hirdetmény, a Sopron Bank Zrt. Betéti Ügyletekre Vonatkozó 
Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Álta-
lános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A bank a kamatváltoz-
tatás jogát fenntartja. A részletekről teljes körűen honlapunkon 
(www.sopronbank.hu) és bankfi ókjainkban tájékozódhat.
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Retrogasztronapot tartottak a Zalaegerszegi Hagyomány ápoló, Kertbarát és Kulturális 
Egyesület konyha tündérei. zaol.hu

A konyhában is bűvészkedtek

A Zalaegerszeg Turizmu-
sáért Egyesület, a Tourin-
form iroda és a városi ön-
kormányzat turisztikai szak-
emberei időről időre nagy 
sikerrel szervezik meg a Za-
laegerszeg múltját, neveze-
tességeit bemutató sétákat. 
Míg az elmúlt esztendőben 
összesen hét alkalommal 
invitálták az érdeklődőket, 
idén már az első félévben öt 
alkalommal várják a közön-
séget közös barangolásra. 
A túrák sora a második fél-
évben is legalább 5 sétával 
folytatódik majd. A turisták 
és városlakók számára szer-
vezett alkalmak - hasonlóan 
a korábbi évekhez - tema-
tikus tartalmúak lesznek.

Az első félév áprilisi prog-
ramterve:Vadon a belváros-
ban – Mit talál egy biológus 
az épületek között? 2019. 
április 27. szombat, 14:30 
Illyés Zoltán (Mindszenty 
Ifjúsági Ház) vezetésével.

Zalaegerszegi sétákAcélszerkezetes

Bomstal garázsok
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3x5 méteres garázs 
horganyzott vázszerkezettel
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*17 színből választhat. Az akció érvényes 2019. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon vagy látogasson el honlapunkra.

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923

 www.bomstal.hu

Bomstal garázsok

AKCIÓ!

3x2 méteres kerti tároló sötétbarna, 
zöld, vagy sárga színben

Kutyakennel 
3x2m

csak

130.000 Ft

109.800 Ft
180.000 Ft

AKCIÓ!

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést! 

3x5 méteres garázs horganyzott 
vázszerkezet, színes lemez*
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Állásbörze

IMPRESSZUM

Lapigazgató:
Peszleg Judit

Főszerkesztő:
Heffler György

Szerkesztőség címe:
8900 Zalaegerszeg,

Kossuth u. 45-49.
Tel.: 06/20-256-1861

06/20-354-5686
zegszuperinfo@maraton.hu

Kiadja:
Maraton

Lapcsoport-Multivízió
Kiadói Kft.

Felelős kiadó:
Heffler György és  

Vida-Varga Andrea
ügyvezető igazgatók

Nyomdai munkák:
ADC Hungary Kft.

9163 Fehértó,
Dózsa György tér 7.

A lap ingyenes.
Megjelenik 30.000 példányban

Zalaegerszeg  
közigazgatási területén.

Terjeszti a DMH Magyarország Kft.

A Szerkesztőség fenntertja magának 
a jogot az olvasói levelek tartalmának 

szerkesztésére és közlésére.

ÁLLÁS

CNC-gépkezelőket, kar-
bantartó géplakatosokat ke-
resünk sárvári munkahe-
lyre, autóipari alkatrésze-
ket gyártó partnerünkhöz. 
Hosszútávú munkalehető-
ség, kiemelten magas bé-
rezéssel (Nettó: 1.600 Ft 
órabér), 50 km-es körzet-
ből 100%-os utazási költ-
ségtérítés, távolabbról érke-
ző kollégáknak igényes díj-
mentes szállás biztosított. 
06-70/527-2554, femmun-
ka.eu@gmail.com (Cor-Tex 
Euro Kft.)

*59232*

Építési vezetőt keresünk! 
KL-Bau Junior Kft. Tele-
fon:06-30/991-0572

*68093*

Kőművest, ácsot, segéd-
munkást keresünk folyama-
tos zalaegerszegi munka-
végzésre. Koller Lajos tele-
fon:06-30/991-0572

*53058*

Segédmunkásokat ke-
resünk pékségbe na-
pi 12 000.-Ft bérezés, 
ill. pékeket keresünk na-
pi 18 000.-Ft bérezés. Tel.: 
06-20/999-2999-Irimi-
as Hungary Plusz Kft.-Bu-
dapest

*70691*

Zalaroad útépítő cég gyakorlat-
tal rendelkező kőművest, gép-
kezelőt keres azonnali kezdés-
sel! Telefon:06-30/519-5628

*70912*

Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000

Felajánlásukat a fizioterápiás  
medence felújítására gyűjtjük.

Köszönjük segítségét!

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük adója 1%-val támogassa alapítványunkat, 

a Zala Megyei Szent Rafael Kórház betegeinek 
gyógyulásáért!
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészült az szja-bevallási tervezetek-
kel, így idén a tavalyihoz képest csaknem ötszázezerrel többen, azaz már 5,6 
millióan kaphatnak segítséget az adóbevalláshoz. A tervezetek az egyéni vál-
lalkozóknak, őstermelőknek, áfás magánszemélyeknek támpontként szolgál-
nak a bevallás beadásához.

Az utóbbi években a sze-
mélyi jövedelemadóztatás 
rendszere jelentősen át-
alakult. Ennek elsősorban 
az volt a célja, hogy a ma-
gánemberek a legegysze-
rűbben, minimális időrá-
fordítással készíthessék el 
szja-bevallásukat. A rend-
szerrel kapcsolatban a digi- 
talizáció térhódítása is meg-
mutatkozik, hiszen csak-
nem 3,8 millióan rendel-
keznek már ügyfélkapuval.   

A kezdeti sikerek megala-
pozták a rendszer tovább-
fejlesztését, évről évre bő-
vült az érintettek köre. Idén 
már az egyéni vállalkozók-
nak is készült 2018-ról szóló 
adóbevallási tervezet, ami 
több, mint háromszázötven-
ezer vállalkozónak könnyíti 
meg a bevallás elkészítését. 
A NAV a beérkezett kifizetői, 
munkáltatói adatok alapján 
tehát minden adózónak, aki-

ről adattal rendelkezik, segít 
az adóbevallásban. Ugyan-
csak újdonság, hogy a beval-
lás és az adó megfizetésének 
határideje egységesen, vala-
mennyi adózónak május 20. 
A NAV honlapjáról már most 
elérhetők a tervezetek. Az 
eSZJA programon keresztül 
az ügyfélkapuval rendelke-
zők akár okostelefonon vagy 
tableten is megtekinthetik, 
és ha szükséges, ezeken az 

eszközökön szerkeszthe-
tik is az szja-bevallást. Aki 
egyetért a dokumentum ada-
taival, annak nem kell ten-
nie semmit, május 20-án a 
tervezet a kiajánlott adatok-
kal hivatalos szja-bevallássá 
válik. Az egyéni vállalko-
zóknak, a mezőgazdasági 
őstermelőknek, és az áfafi-
zetésre kötelezetteknek a te-
vékenységükből származó 
jövedelmi, illetve az adóhi-

vatali nyilvántartásokban 
nem szereplő adatokkal kell 
kiegészíteniük bevallási ter-
vezetüket. Az ő esetükben 
továbbra is önállóan kell be-
nyújtani a bevallást, hiszen 
a számukra készített terve-
zetek nem válnak automati-
kusan bevallássá, de segítsé-
gül szolgálnak a bevallás el-
készítéséhez. Akinek nincs 
ügyfélkapuja, még öt napig, 
azaz március 18-án éjfélig 
kérheti a tervezet postázá-
sát. Az április 30-ig postá-
zott küldemény a tervezetek 
mellett egy üres 1+1 száza-
lékos rendelkezőnyilatko-
zatot és válaszborítékot is 
tartalmaz.

Elkészültek az adóbevallási tervezetek

Kiugró lendülettel indult 
idén az építőipar, a jelenlegi 
kilátások alapján a szektor 
idei teljesítménye valamivel 
több mint 10 százalékkal, de 
akár 20 százalékkal is meg-
haladhatja a 2018-as szintet 
- kommentálták az elemzők 
a Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) legfrissebb adata-
it csütörtökön az MTI-nek. 

Lendülettel indított 
az építőipar

Januári áruforgalmi 
többlet

Januárban az export euró-
ban számított értéke 6,4 szá-
zalékkal, az importé 9,7 száza-
lékkal nőtt az előző év azonos 
időszakához képest, a külke-
reskedelmi többlet 382 millió 
euróra mérséklődött. A tavaly 
januári magas bázist tekintve 
az idei kivitel növekedése je-
lentősnek számít.
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Apróhirdetések
KÁVÉGÉP SZAKÜZLET
+36 30 358-6675, www.kavesam.hu
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 10-22.
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Köszönjük, hogy 
nálunk hirdetett!

Olvassa 
Ön is 

minden héten a 
Zalaegerszegi  
Szuperinfót!

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Eladó ingatlanok Barcs igényes 
kertes családi ház kétgenerációs, 
medencével. Nagykanizsán igé-
nyes lakás garázzsal. Hévízen igé-
nyes kertes családi ház. Érdeklőd-
ni: 30/8253377

*70210*

Neszelében családi ház eladó 
119+70 nm, 641 nm telekkel. 06-
70/410-7778

*69192*

GÉP- SZERSZÁM

Homlokzati állványok és dok-
ka födémzsalu rendszer bérbe-
adása KL-Bau Junior Kft. Tele-
fon:06-30/9910-572

*61151*

AUTÓ

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

*25088*

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

*66543*

Készpénzért bármilyen utánfu-
tóját, lakókocsiját, autóját, büfé-
kocsiját megvásárolom. 70/424-
7820.

*47042*

HASZONGÉPJÁRMŰ

15 Le összkerekes 1,20-as talajma-
róval Kubota kistraktor eladó. Mű-
szaki megoldható. 06/30/659-9667

*70214*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT OKTATÁS

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

*96059*

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA

C, D, E kategóriás jogosítvánnyal 
20 év tapasztalattal beugrós mun-
kát vállalok. Érd: 06703683905

*70186*

TÁRSKERESÉS

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

*48060*

vEGyES

Dunnákat, párnákat 26.500 Ft/
kg-ig bontóasztalokat, fateknő-
ket, hagyatékot vásárolok. +36-
20/479-5287

271348

Best-Unió nyílászárók-árnyékolás 
technika, betonozás, szigetelés tel-
jeskörű lakásfelújítás és javítások. 
Telefonszám:06-20/4038-400, 
06-20/336-0011

*65464*

Konyha-szobabútor, tolóajtós 
szekrények gyártása-felújítása. 
Parkettázás, tükörfényes küszöb 
készítés, asztalosmunkák. Tele-
fon:06-30/905-1522

*64573*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók márciusban 50%-os kedvez-
ménnyel, nyugdíjasoknak +10%. 
06-20-971-3709

*65140*

Redőnyjavítás! Új redőnyök és 
egyéb árnyékolástechnikai eszkö-
zök szerelése, javítása garanciával! 
tel:+36-70/553-9384

*69935*

Vizes-salétromos falak szige-
telése acéllemezes bepréselés-
sel, 21,3 éves garanciával! Tele-
fon:06-30/293-8685,www.drfal. hu

*01628*

GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

Emma vagyok, 4 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!
 
Segítenél a szülők nélkül 
élő gyerekeknek?
Nevelőszülőket 
keresünk! 

+36 20 417 1129
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8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 
www.titzala.hu * E-mail: titzala@t-online.hu 

Tel./fax: 92/510-159 Mobil: 30/588-1069, 30/477-6070
Nyilvántartási szám: 20-0212-05  *  Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület

Élethosszig tartó tanulás!
Szerezzen képesítést,

gyarapítsa tudását tanfolyamainkon!

Befektetés
a jövőbe!

A TIT Öveges József Ismeretterjesztő
és Szakképző Egyesület

az alábbi OKJ-s képzéseket
indítja 2013-as árakon:

• Targoncavezető
•  Emelőgépkezelő
    (kivéve targonca)

• Földmunka-,
    rakodó- és
    szállítógép kezelő

• Targoncavezető
•  Emelőgépkezelő
    (kivéve targonca)

• Földmunka-,
    rakodó- és
    szállítógép kezelő

Jelentkezés és regisztráció:

INDULÓ KÉPZÉSEK

TARGONCAVEZETŐ,

EMELŐGÉP-KEZELŐ

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ

TIT Egyesület, 
Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./Fax: 92/510-159, 
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala@t-online.hu, 
Honlap: www.titzala.hu 

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

E-00803/2014/A002

HATÓSÁGI VIZSGA
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A001

E-00803/2014/A003
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Vége a téli útüzemeltetési időszaknak a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-nél, így a következő hónapok-
ban újra a lokális és a nagyfelületű burkolatjavítási, 
illetve többek között növényzetgondozási és bur-
kolatjel festési munkákra helyezik a hangsúlyt a 
szakemberek - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel. 

    A társaság közlemé-
nye szerint a 2018. no-
vember 10-től 2019. már-
cius 16-ig tartó téli üze-
meltetési időszak alatt kö-
zel 162 ezer tonna útszóró 
sót és több mint 9 millió 
liter kalcium-klorid olda-
tot használtak fel az orszá-
gos, a mintegy 32 ezer ki-
lométeres közúthálózaton. 
A közútkezelő több mint 
800 munkagépből álló gép-
parkja összesen több száz-
ezer munkaórát teljesített 
az utakon.     A társaság 93 
mérnökségén a következő 
hetekben is lesznek olyan 
gépek készenlétben, ame-
lyeket például hajnali fa-
gyok, esetleges lefagyások 
esetén kellene bevetni - tet-
ték hozzá. Közölték: idén a 

zrt. a teljes körű felújítási 
munkákon felül mintegy 
200 ezer tonna aszfaltot 
használhat fel a lokális és 
nagyfelületű burkolatjaví-
tási munkákra.   A társaság-
hoz tartozó állami utakon 
az elmúlt hónapokban is fo-
lyamatosan végeztek loká-
lis javítási munkákat hideg-
aszfalt felhasználásával, a 
tartósabb javítási munkák 
országosan a melegaszfalt 
keverőtelepek újranyitását 
követően kezdődhetnek el. 
A melegaszfaltos munkákat 
első körben a gyorsforgal-
mi utakon, majd a főuta-
kon, végül az alacsonyabb 
forgalmú mellékutakon 
végzik el a szakemberek 
- írták.

 MTI

Közútkezelő: indulnak a 
burkolatjavítási munkák

Naponta több bejelentés is 
érkezik a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz (NAV) és a 
Nemzetbiztonsági Szakszol-
gálat Nemzeti Kibervédel-
mi Intézetéhez (NBSZ NKI), 
miszerint a közelgő adóbe-
vallási időszakra hivatkoz-
va adathalászok próbáltak 
megszerezni ügyfélkapus 
bejelentkezési és bankkár-
tyaadatokat. A csalók reper-
toárja egyre szélesebb, már 
nemcsak e-mailben, hanem 
SMS-ben, sőt, élő telefonhí-
vással is próbálkoznak.

A NAV informatikai fej-
lesztései révén már nagy-
részt elektronikusan kom-
munikál ügyfeleivel. Az 
adathalászok ezt használ-
ják ki, s megpróbálnak bi-
zalmas információkat sze-
rezni. A NAV nevében írt 
adó-visszatérítés lehetősé-
gére felhívó elektronikus le-
velek, SMS-ek olyan nyelvi 

fordulatokat tartalmaznak, 
például tegező megszólí-
tást, szándékos, ugyanak-
kor a megtévesztésre töké-
letesen alkalmas megneve-
zéseket, melyeket a hivatal 
nem szokott. A csaló email- 
és az SMS-értesítések általá-
ban egy linket is tartalmaz-
nak, ami a gyanútlan ügy-
felet egy felugró űrlaphoz, 
honlaphoz vezeti. Az űrla-
pon a csalók általában az 
ügyfélkapus bejelentkezési 
adatokat, valamint a bank-
kártyák hátlapján található 
háromjegyű szám, az úgy-
nevezett CVV/CVC kód meg-
adását kérik. Ha valaki meg-
adja a bankkártyaadatait, 
számolnia kell azzal, hogy 
illetéktelenek pénzt emel-
hetnek le számlájáról.

Az ügyfélkapus adato-
kat pedig mindenki csak a 
megfelelő oldalon (nav.gov.
hu, magyarorszag.hu) adja 

meg, ugyanis a csalók sok-
szor olyan oldalakat szer-
kesztenek, amelyek arcu-
lati elemeiben is rendkívül 
jól utánozzák a legitim beje-
lentkezési felületeket, azon-
ban a webcím ebben az eset-
ben árulkodó lehet.

A NAV soha, semmilyen 
körülmények között nem 
kér bankkártyaadatokat!

A NAV értesítési gyakor-
lata merőben eltér a meg-
tévesztő módszertől, a hi-
vatal ugyanis Ügyfélkapun 
keresztül, illetve postán, 
adószámla-kivonaton ér-
tesíti az ügyfeleket a több-
letként megjelenő tételek-
ről, és hivatalos honlapja a 
http://www.nav.gov.hu cí-
men található.

A gyanús üzenetekkel 
kapcsolatos további infor-
mációkért, hasznos tanácso-
kért látogasson el az NBSZ 
NKI honlapjára.

Vigyázat, csalók!
Nőtt a magyarországi ki-

bocsátású betéti kártyák 
száma, ugyanakkor csök-
kent a hitelkártyák száma 
Magyarországon tavaly a 
negyedik negyedévben, 
emellett az ügyfelek min-
den eddigi negyedévinél 
több, 209 millió belföldi vá-
sárlást indítottak, 1547 milli-
árd forint értékbenkártyák-
kal - tette közzé a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) hétfőn 
a honlapján. 

Kártyás vásárlás
Magyarországon

Hirdessen 
Ön is nálunk!
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Otthon - Építés 
Lakberendezés
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VIZES
FALAK

Utólagos szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

www.vizeshazfalak.hu

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

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.

Ingyenes felmérés!

Utólagos szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

VIZES
FALAK

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.
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Hogyan alakítsunk ki egyedi igényeinkhez igazí-
tott, stílusos, nem sablonos konyhát, ahol a prak-
tikus szempontok mellett a látvány is hangsúlyos 
szerepet kap? Jöjjön 10 konyhaberendezés ötlet, 
melyek segíthetnek új konyha tervezésekor vagy 
ha régi konyhánk megjelenését, felszereltségét 
optimalizálnánk.

1. Ne féljünk az erős szí-
nektől a konyhában

2. Válasszunk látványos 
konyha hátfalat

3. Ne csak a kifejezetten 
konyhai eszközök elhelye-
zésében gondolkodjunk

4. Multifunkciós, átala-
kítható bútor a konyhában

Nagyobb társaság jönne 
össze egy kis konyhában? A 
nappali és konyha zónákat 

határoló étkezőpult területe 
megnövelhető, további he-
lyet biztosítva a munkához 
és étkezésekhez.

5. Nyitott polcok a 
konyhában

A zárt felső konyhaszek-
rények helyett (ha egyéb-
ként van elég tárolókapaci-
tás) vagy mellett használjunk 
nyitott polcokat, ezek köny-
nyítik a konyha berendezésé-

nek összképét és lehetőséget 
adnak változatosabb dekorá-
cióra is.

6. Cseréljük ki a konyhabú-
tor fogantyúkat

Új konyhabútor vásárlá-
sakor nem kötelező az adott 
cég kínálatából vásárolni, a 
fogantyúkat vehetjük másik 
üzletben is, ha éppen nekünk 
jobban tetsző modellt talá-

lunk. Régi konyhánkat is fel-
dobhatjuk ezzel az egyszerű 
változtatással, ha nem aka-
runk komolyabb átépítésbe 
kezdeni.

7. Keverhetjük a stílusokat
8. Növeljük a tárolókapaci-

tást egy kihasználatlan felü-
leten falra szerelt extra tála-
lószekrénnyel a konyhabútor-
hoz passzoló stílusban

9. A felső konyhaszekré-
nyeket terjesszük ki a meny-
nyezet szintjéig - vagy az épí-
tett álmennyezet vonaláig. A 
falak színével harmonizáló, a 
mennyezet vagy a gipszkar-
ton álmennyezet szintjéig ki-
terjesztett felső konyhaszek-
rények könnyítik, egységesí-
tik a konyha és a környező tér 
összképét. lakbermagazin.hu

9 hasznos konyha ötlet, melyek jól jöhetnek 
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Színes

Somogyi Győző, a Nem-
zet Művésze címmel kitün-
tetett, Kossuth- díjas grafi-
kus és festő, kiváló művész 
történelmi sorozatából nyílt 
kiállítás szerdán a Zalaeger-
szegi Rendőrkapitányság 
földszinti tanácstermében.

A különböző korok kato-
nai viseletét, fegyverzetét 
bemutató tárlat megnyitó-

ján Balaicz Zoltán polgár-
mester mondott köszöntőt, 
az alkotó életútját dr. Kos-
tyál László művészettörté-
nész taglalta, majd maga a 
művész szólt törekvéseiről.

A 100 magyar lovas címet 
viselő tárlat nyilvános, a kö-
zönség április 3-ig tekintheti 
meg, munkanapokon 9-től 
15 óráig. zaol.hu

Száz magyar lovas címmel 
nyílt kiállítás „Zalában újból fellobbant a magyar honvédség fáklyája” – e szavakkal köszön-

tötte kedden az esküt tevő önkéntes tartalékos katonákat dr. Böröndi Gábor 
altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága parancsnokhelyettese.

Az Apáczai Művelődé-
si Központ ünnepélyes ka-
tonai eseményhez szolgált 
helyszínül. Aláírta szerző-
dését az 50. zalai önkéntes, 
s esküt tettek az önkéntes 
területvédelmi tartalékosok. 
A csapatzászló és az elöljáró 
fogadását követően elsőként 
dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott mondott köszön-
tőt, kiemelve, hogy mára tö-
rékeny lett a világ és Európa 

biztonsága. Váratlan helyek-
ről és pillanatokban szem-
besülhetünk biztonsági ki-
hívásokkal, ezért a kormány 
a legfontosabb feladatának 
értékeink védelmét tekinti. 
Örömmel üdvözölte a civil 
állampolgári bázison kibon-
takozó önkéntes tartalékos 
rendszert, amelynek meg-
újulása 2017 óta tart.

Vigh László országgyűlési 
képviselő, miniszteri biztos 

történelmi dimenzióban ér-
tékelte a katonaság szerepét, 
s köszönetet mondott a tar-
talékosoknak, akik szabad-
idejüket áldozzák fel a köz 
érdekében. Természeti csa-
pások, katasztrófák idején is 
nagy szükség lesz embert és 
értéket mentő helytállásuk-
ra.Ezután ünnepélyes kere-
tek között írta alá szerződé-
sét az 50. zalai tartalékos 
katona. zaol.hu

Esküt tettek a tartalékos katonák

Recept Bögrés kalács  
kakaósan és diósan

Hozzávalók:
– 4 bögre fehér finomliszt (50 dkg)
– fél kocka friss élesztő (2,5 dkg)
–  negyed bögre cukor (4 dkg) 
+ 1 mokkáskanálnyi
– 1 csipet só
– 5 dkg vaj
– 2 tojás sárgája
– szűk egy bögre tej (2-2,5 dl)

A töltelékhez:
A dióshoz:

– 4 bögre pucolt (nem darált) dió (20 dkg)
– kétharmad bögre kristálycukor (10 dkg)

A kakaóshoz:
– fél bögre kristálycukor
– negyed bögre holland kakaópor
+ 5 dkg olvasztott vaj a 
 töltelék locsolgatáshoz
+ 1 tojás felverve a kenéshez

Elkészítése:
A langyos, egy mokkáskanál cukorral elkevert tejbe belemor-

zsoljuk az élesztőt, majd hagyjuk, hogy nagyjából tíz perc alatt 
felfusson.

A tészta hozzávalóival lágy tésztát dagasztunk, majd letakarva 
langyos, meleg helyen a kétszeresére kelesztjük, olyan 50-60 perc 
alatt! A diót ledaráljuk, és a kristálycukorral elkeverjük, valamint a 
kakaóport is összekavarjuk a fél bögre cukorral, majd félretesszük 
őket. A tésztát kiborítjuk, lisztezett deszkára, félbe vesszük, majd 
körülbelül fél centi vastag téglalappá nyújtjuk őket külön-külön. 
Olyan hosszúságúak legyenek nagyjából, mint a tepsi, amiben süt- 
ni szeretnénk őket. Közepes tepsit használjunk hozzá! Az egyik 
lapot a diós töltelékkel szórjuk meg, a másikat kakaóssal, majd 
csorgassunk rájuk egy kis olvasztott vajat. Az előírt mennyiség 
felét-felét. Én a szilikonos ecsetemet mártogattam, és azzal csor-
gattam.

A töltelék szórásánál ügyeljünk rá, hogy a széleken fél-fél 
centit üresen hagyjunk. Ezeket a széleket szépen visszahajtjuk, 
majd a kalácsainkat a hosszabbik végüknél fogva feltekerjük, 
ügyelve arra, hogy a szélek ne bújjanak ki. Tegyünk őket tepsire, 
majd hagyjuk 20 percet pihenni, ezután kenjük meg őket felvert 
tojással, szurkáljuk meg őket több ponton hústűvel, egészen az 
aljukig, és 190 fokos sütőben, alul-felül sütésprogramon süssük 
őket szép aranybarnára, nagyjából fél óra alatt! Jó étvágyat!
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Életmód
A náthás időszakban gyakori, hogy a köhögés, meg-
fázás mellé rekedtség is társul. A legtöbb esetben 
ez teljesen normális tünet, amely a betegség el-
múltával meg is szűnik. Ha azonban a rekedtség 
látszólag ok nélkül elhúzódik, érdemes szakem-
berhez fordulnunk.

Elhúzódó köhögés
Az elhúzódó köhögés 

után is visszamaradhat re-
kedtség, aminek oka, hogy 
a tartós köhögés túlerőltette 
a hangszálakat.

Gégegyulladás
A gégegyulladás egyik 

kezdeti jele a rekedtség és 
a köhögési inger, amelyhez 

gége tájéki fájdalom is tár-
sul. A rekedtség igen vál-
tozó erősségű lehet, akár a 
teljes beszédképtelenségig 
is terjedhet.

Krónikus betegségek
Ha a rekedtség látszólag 

bármiféle ok nélkül, tartó-
san fennáll, akkor akár gé-
ge- vagy pajzsmirigydaga-

natot is jelezhet. De reflux-
betegség következtében is 
kialakulhat, mivel ilyenkor 
a gyomorból visszacsorgó 
savas váladék irritálja a fel-
ső légutak nyálkahártyáját, 
ami rekedtséget is okoz.

Dohányzás
Hosszan tartó, erős do-

hányzás hatására egy idő 
után a rekedtség állandó-
sulhat. Ennek oka, hogy a 
dohányfüst hatására vize- 
nyő jelenik meg a hangszá-
lakon. Mivel a dohányzás 
gégerákra is hajlamosít, a 
kialakult rekedtséggel min-
denképpen érdemes felke-

resni egy fül-orr-gégész 
szakorvost.

Túlerőltetés
A rekedtségnek olyan 

hétköznapi oka is lehet, 
mint a hangszalagok túl- 
erőltetése. Ilyen történhet 
például egy hangos kon-
cert után, amikor a zajos 
környezetet megpróbáltuk 
túlkiabálni.

Mikor forduljon orvoshoz?
A rekedtség hátterében 

tehát a legbanálisabb okok-
tól kezdve igen súlyos kór-
képek is állhatnak. A kö-
vetkező esetekben minden-

képpen érdemes orvoshoz 
fordulni vele:  

-ha a rekedtség több he-
te fennáll

-ha nyelési panaszok, fáj-
dalom is társul mellé

-gyerekkorban jelentke-
ző, látszólag ok nélküli re-
kedtség esetén

-ha dohányzunk.
 hazipatika.com

Miért húzódhat el a rekedtség?

A szájszárazságot mindenki többször megtapasz-
talja élete során, de ha ez az állapot rendszeressé 
vagy tartóssá válik, akkor az nemcsak kellemetlen, 
hanem betegségekhez is vezethet.

Ha az állapot hosszú tá-
von fennáll, kisebesedhet-
nek az ajkak, a szájzug és 
a szájüreg belső felszíne, il-
letve begyulladhat a fogíny, 
szájfekélyek, gombás fertő-
zések, fájdalmas hólyagok 
(afták) jelentkezhetnek, kel-
lemetlen lehelet, étvágyta-
lanság, valamint 
fokozott fogszu-
vasodás alakulhat 
ki. Mindez már nem-
csak folyamatos disz-
komfortérzéssel jár együtt, 
hanem a beszédet és az ét-
kezést is megnehezítheti. 
A szájszárazságot sok eset-
ben az elégtelen mennyiségű 
folyadékfogyasztás okozza, 
ilyen esetekben megfelelő 
folyadékbevitellel korrigál-

ható a probléma. Sokat se-
gíthet az is, ha elsősorban 
az orrunkon keresztül léle-
gezünk, és gondoskodunk 
arról, hogy otthonunkban 
és munkahelyünkön meg-
felelő legyen a páratartalom. 
Kerüljük a koffein- és alko-
holfogyasztást, a csípős, il-

letve a túlságosan sós 
ételeket, valamint a 
dohányzást. A lágy 

és hideg ételek - pél-
dául a fagylalt -, vala-

mint a rendszeres rágózás 
és a savanyú cukorkák szo-
pogatása viszont jó hatás-
sal lehet a nyáltermelődésre. 
Fontos, hogy rendszeresen 
fogat mossunk és ügyeljünk 
a megfelelő szájhigiénére.

 hazipatika.com

Kellemetlen tünet a szájban

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

Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

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

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

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

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

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

17
28
01

NŐI-  FÉRFI  RUHÁZAT

TERMÉKEINK GYAPJÚ ALAPÚANYAGBÓL, EXKLUZÍV MINŐSÉGBEN KÉSZÜLTEK!

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

RAKTÁRBÓL VÉGKIÁRUSÍTÁS
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VÁSÁRLÁS TELEFONON EGYEZTETÉS ALAPJÁN!

Férfi szmoking rendezvényekre 
kaphatók  25000 Ft-tól

Férfi öltönyök 10000 Ft-tól

Férfi zakók  7000 Ft-tól

Férfi nadrágok  6000 Ft-tól

Nõi kosztumök (alkalmi is) 8000 Ft-tól

Nõi blézerek 4000 Ft-tól

20
12

77
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Programajánló

A kedvenc

Március 21–27. 16.15: feliratos, ír-angol-amerikai életrajzi film  (120 perc), rendező: Giorgos 
Lanthimos, szereplők: Rachel Weisz, Emma Stone, Olivia Colman, Faye Daveney

2019. március 23. szom-
bat Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony Napja. Göcseji 
Falumúzeum

2019. március 24. vasárnap 
Kiev City Ballet – Rómeó és 
Júlia. Hevesi Sándor Színház

A Kiev City Ballet számos 
elismerést tudhat magáé-
nak. A méltán híres társu-
lat Magyarországra láto-
gat és a Balett történelem 
egyik legnagyobb klassziku-
sában a Rómeó és Júliában 
láthatjuk kiteljesedni a felül-
múlhatatlan táncművészek 
tánctudását.

2019. március 30. A 100 Ta-
gú Cigányzenekar Tavasz-
köszöntő Nagykoncert-
je. Zalakerámia Sport- és 
Rendezvénycsarnok

Moziműsor
Art Mozi
Március 21– 27.

18.30  Bazi nagy francia 
lagzik 2.  (12) magyarul be-
szélő, francia vígjáték  (99 
perc), rendező:  Philippe de 
Chauveron, szereplők: Chris-
tian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan, 

20.15  Colette (16) magya-
rul beszélő, angol-amerikai 
életrajzi történelmi dráma 
(111 perc), rendező: Wa-
sh Westmoreland, szerep-
lők: Keira Knightley, Fiona 
Shaw, Haumann Máté, Bá-
rány Virág  

Március 23– 24.

13.45  Csillag születik (16) 
magyarul beszélő, amerikai 
zenés dráma  (135 perc), ren-
dező: Bradley Cooper sze-
replők: Bradley Cooper, Lady 
Gaga, Sam Elliott

Keresztury Dezső VMK:

Pihe Ovi csütörtökönként 
9.00 – 12.00

Közösséghez szoktató, 
ovi-ízelítő foglalkozás kis-
gyermekek számára, 2 éves 
kortól.

ÁPRILIS 24. szerda 9.30 és 
10.45 MESEVARÁZS

Márciusban: Aranykapu ze-
nekar: Daloló erdő interak-
tív gyermekkoncert. A Ka-
kaó zenekar tagjaiból álló 
Aranykapu formáció nagy-
bőgő, zongora, gitár, cayon, 
udu, harangjáték és egyéb 
ritmushangszerek által kíséri 
a magyar népdalokat, gyer-
mekdalokat és a saját dalait. 

Áprilisban: Fabula bábszín-
ház: Erdei történet, avagy 
nyuszi kapitány kalandjai

MÁRCIUS 23. szombat 
9.00-18.00

MÁRCIUS 24. vasárnap 
9.00-16.00

Nemzetközi Díszmadár Kiál-
lítás. Társszervező: Díszma-
dártenyésztők Zala Megyei 
Egyesülete. A kiállítás ideje 
alatt ismeretterjesztő előa-
dásokkal, madártani bemu-
tatókkal és, tanácsadásokkal 
várjuk az érdeklődőket.

Art Mozi
MÁRCIUS 20. szerda 18.00 
Dumaszínház. Kovács And-
rás Péter önálló műsora Éle-
ted filmje címmel

2019. március 21. Termelői 
és kézműves vásár

Art Mozi
Kínálat a teljesség igénye 
nélkül: házi mézek, ször-
pök, lekvárok, savanyúsá-
gok, sajtok, tejtermékek, 
hús-készítmények, gyógy- 
és fűszernövények, teák, ás-
vány ékszerek, bőrtárgyak, 
patch-work és textil ajándé-
kok és játékok, papír fonott 
díszek, horgolt és csipke dí-
szek, gyöngyök, ajtódíszek, 
egervári tojás, homoktö-
vis-készítmények, almalé, 
gyógynövény tinktúrák…

2019. március 27. szerda 
Örökölt sors – Családi se-
bek és a gyógyulás útjai – 
Orvos-Tóth Noémi előadása

Orvos-Tóth Noémi “Örökölt 
sors – Családi sebek és a gyó-

gyulás útjai” című előadása 
Zalaegerszegen, a Nyitott 
Akadémia szervezésében.

2019. március 29. Ray Coo-
ney: A miniszter félrelép

Art Mozi
2019. április 02. Operát 
az Operából rendezvény-
sorozat: Puccini Itáliája 
– operagála

Art Mozi

Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem
2019. március 27-én az 
Orgonabérlet idei évad-
záró hangversenyén a 
zalaegerszegi születé-
sű rendkívüli tehetség, az 
oroszországi nemzetközi 
orgonaverseny-győztes, ko-
rábban párizsi, jelenleg ber-
lini ösztöndíjas Nauratyill Zi-
ta orgonaművész tavaszváró 
orgonakoncerttel tér vissza 
szülővárosába.  Az esten a 
klasszikusok – Bach, Liszt Fe-
renc, Brahms, Vierne – művei 
szerepelnek.

2019. április 09. - 2019. ápri-
lis 26. Fekete Ildikó tojásfes-
tő Népi Iparművész kiállítása

Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem
A Junior Príma-díjas művész 
elnyerte a Magyar Kézműves 
Remek díjat és a Nemzet Ifjú 
Mestere címet.

APÁCZAI CSERE JÁNOS 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MÁRCIUS 21. csütörtök 
18.00. Kiállításmegnyitó Ko-
vács Krisztián grafikáiból. A 
kiállítás megtekinthető ápri-
lis 18-ig az intézmény nyit-
vatartási ideje alatt.

MÁRCIUS 23. szombat 
21.00-02.00. Születésnapi 
Retro Party Mix. Retro Disco 
az Apáczaiban a 80-as és 90-
es évek legnagyobb hazai és 
külföldi slágereivel.

ÁPRILIS 13. szombat 14.00-
17.00 Húsvéti készülődés. 
Húsvéti ünnepkörhöz kötő-
dő hagyományőrző kézmű-
ves foglalkozásokkal várjuk 
az érdeklődőket, nemcsak 
gyerekeket! Tojásfestés, ber-
zselés, írókázás, papírból to-
jástartó készítése. 

Főtt tojást hozzatok maga-
tokkal! A belépés díjtalan.

ANDRÁSHIDAI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ
MÁRCIUS 22. péntek 14.00 
A „víz világnapja”. Kiállítás 
gyerekek „újrahasznosí-
tott” alkotásaiból, pályázat 
eredményhirdetése.

ÁPRILIS 5. péntek 15.00 
9. Andráshidai borverseny. 
Borbarát Kör rendezvénye

CSÁCSBOZSOKI  
MŰVELŐDÉSI HÁZ
MÁRCIUS 23. vagy 30. 
szombat. Medvehagyma 
nap. 14.00 Medvehagyma 
túra. Kirándulás a Mária for-
ráshoz, ismerkedés a medve-
hagymával és a medvehagy-
ma élőhelyével. Indulás az 
Izsák iskola elől. Kb. 16.30: 
Medvehagyma est „Amit a 
medvehagymáról tudni ér-
demes” - Éder Kata dieteti-
kus vetítettképes előadása 
a növényről és gyógyhatá-
sairól, illetve a medvehagy-
ma termőhelyének védel-
méről. 17.00 Látványfőzés 
A Tóka étterem szakácsának 
közreműködésével. Medve-
hagymás ételek bemutatója, 
receptek ismertetése. 



      2019. március 19.8

A vallások közti teológi-
ai pár beszéd hatékony-
ságától is függ a világ 
jövője. Ennek jegyében 
zajlott keresztény–zsidó 
imaóra Egerszegen.

A dísztermi pulpituson 
foglalt helyet a rabbi, a püs-
pök, a lelkész, a lelkipásztor, 
a zsidó egyetem professzo-
ra és a házi gazda hitközség 
vezetője. Mielőtt egyenként 
szóltak volna, Tóth Barna-
bás klarinétján hangzott 
fel Kodály Este a tábortűz-
nél című népdalgyűjtése és 
Kovács Béla klarinétművész 
klezmerátirata. Egyik emel-
kedett, a másik dinamikus 
hangvételt kölcsönzött az 
estébe hajló délutánnak, 
mintha tényleg a tábortűz-
nél ültek volna jó ismerősök, 
akik a világ dolgait ugyan 

másképp látják, de ez csak 
inspirálja őket az eszmecse-
rére. Siklósi Vilmos, a zala-
egerszegi zsidó hitközség 
nevében azzal indította útjá-
ra az imaórát, hogy felidézte 
Ferenc pápa szavait, misze-
rint a két vallásnak közösen 
kell szolgálnia a népüket, 
feloldva a kölcsönös ellen-
tétek okozta különbségeket.

Dr. Székely János szom-
bathelyi megyés püspök hé-

berül is köszöntötte az egy-
begyűlteket, majd arra em-
lékeztetett, hogy testvérek-
nek tekinti a zsidó vallást 
gyakorlókat, akiknek a leg-
nagyobb kincse Mózes tíz-
parancsolata, amely az euró-
pai kultúra és morál alapja.

Zsugyel Kornél evangéli-
kus lelkész két testvér közt 
nőtt fel, középsőként jól ér-
zékelte a testvériség olykor 
kemény, de mindig szeretet-

teli hatását. Stróber László 
katolikus apátplébános a hű-
ségre helyezte a hangsúlyt, 
Hodánics Péter református 
lelkész pedig a bibliai fogal-
mak közül emelt ki hármat: 
a szabadító, a békesség és 
a szövetség kötheti össze a 
vallásokat. Az Ószövetség 
és az Újszövetség szimbólu-
mai különböző vetületben, 
de egybeérnek, vélekedett.

 forrás: zaol.hu

Zsidók és keresztények 
együtt imádkoztak

Az Apác zai Csere János Művelődési Központban március közepén hagyomá-
nyosan megtartják a „Kossuth katonája leszek” című, általános iskolai fel-
ső tagozatos csapatoknak szóló magyar történelmi műveltségi vetélkedőt.

A viadal az 1848/49-es 
forradalom és szabadság-
harc eseményeit járja körbe 
játékos feladatokkal. Az erő-

próbára rekordszámú jelent-
kező érkezett Zalaegerszeg-
ről és más zalai települések-
ről (többek közt Zalaszenti-

ván, Nagykapornak, Bagod, 
Hévíz, Lovászi), összesen 21 
csapat mérette meg magát.A 
bírálatot háromtagú zsűri 

– Béres Katalin muzeoló-
gus (Göcseji Múzeum, a 
zsűri elnöke), Tóth Rená-
ta könyvtáros (Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár) 
és Bednárikné Rácz Enikő 
(Keresztury VMK igazga-
tóhelyettes) – végezte, a já-
tékmester a házigazda in-
tézmény vezetője, Dala Haj-
nalka volt. Ő vezette végig a 
gyerekeket a hét feladatból 
álló programon. A vetélke-
dőt végül a Honvédő honvé-
dek (Zalaegerszeg, Ady-is-
kola 7/a. osztály, felkészítő 
Babati Attila) nyerték meg, 
amiért 7000 forint értékű 
ajándékutalvány lett a jutal-
muk. Második a Haza-fiak 
csapata lett (Zeg., Eötvös-is-
kola, 7/a. oszt., felkészítő 
Szalayné Kámán Szilvia), 
nyereményük 5000 forint-
nyi ajándékutalvány. A har-
madik helyen pedig ezúttal 
a Toborzók (Zeg, Ady-iskola 
8/c. oszt., felkészítő Babati 
Attila) együttese végzett, ők 
4000 forintos utalvánnyal 
lettek gazdagabbak.

 zaol.hu

Áprilisban indul 
a lomtalanítás a 
városban

Zalaegerszeg MJV Ön-
kormányzata a Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit 
Kft. közreműködésével 
Zalaegerszegen a csalá-
di házban élők részére 
házhoz menő lomtalaní-
tási akciót szervez 2019. 
április 1. és 2019. június 
6. között.

A lomtalanítást kérő in-
gatlantulajdonosoknak a 
városrészenként felaján-
lott gyűjtési napok egyi-
kére kell bejelenteni szál-
lítási igényüket. A szol-
gáltató csak az igény-
bejelentést leadó ingat-
lanokat keresi fel. A lom 
hulladékokat az időpont 
egyeztetéssel rendelke-
ző átvételei napon, reggel 
7:00 óráig kell kihelyezni 
az ingatlannak a közút-
hoz legközelebb eső ré-
szén. Amennyiben kerí-
téssel határolt területtel 
is rendelkezik, akkor ke-
rítésen belül, a kerítéstől 
maximum 5 méter távol-
ságra kell elhelyezni. Köz-
területen elhelyezni csak a 
fás szárú növényi hulladé-
kokat szabad, tehergép-
járművel megközelíthető 
helyszínen.

A Zalai Közszolgáltató 
Kft. a lomtalanítási akció 
keretében az alábbi nagy 
darabos, szilárd hulladé-
kokat szállítja el: bútorok, 
berendezési tárgyak, kerti 
bútor garnitúra, nagyobb 
játék, fémek, újrahaszno-
sítható papírok, lakóin-
gatlanonként egy garni-
túra személyautó, vagy 
motorkerékpár gumiab-
roncs, felni mentes álla-
potban, kerti fás szárú 
növényi hulladékok köte-
gelve, jó állapotú elekt-
ronikai és elektromos 
berendezések.

Vetélkedőt rendeztek a forradalom és szabadságharc 
történéseiről Zalaegerszeg kertvárosi részében

5.790 Ft/mázsa

Építőanyag telephelyünk:
Zalaegerszeg,Teskándi u. 1. 

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

20-40 mm,  4500 kcal fűtőérték

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

57,90 Ft/kg

SZÉN AKCIÓ!

Telephelyünkön a rakodás biztosított!
Akció ideje megjelenéstől december 31-ig ill. a készlet erejéig.
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Akció ideje megjelenéstől március 31-ig, ill. a készlet erejéig.
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