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A bábozás műhelytitkaival ismerkedtek a gyerekek

Csütörtökön volt a bábszínházi világnap,

ez
alkalomból nyílt próbán ismerkedhettek a bábozás műhelytitkaival
a gyerekek.Az óvodások a Griff Bábszínház készülő, Nyúl Karcsi a
Vizslaparkban című darabjának előkészületeibe pillanthattak bele.
zaol.hu

Családbarát díjat kapott a Zalaszám

Acélszerkezetes
GyerMekkórház

Egykor baráti társaság hozta létre a vállalkozást, és ma is jellemzi a családias
hangulat a Zalaszám Informatikai Kft.-t.
let közreműködésével alapította a díjat, hogy ezzel
ismerjék el az egerszegi
vállalkozások törekvését a
munka, a magánélet, illetve a családi tevékenységek
összehangolására.
A projekt koordinátora,
Zimborás Béla arról számolt
be, hogy félszáz, 50 dolgozónál többet foglalkoztató cég-

hez juttatták el a kérdéssort,
amelyben az atipikus foglalkoztatási formákat, a különböző béren felüli juttatásokat, a női munkavállalók,
illetve a családosok, a gyermekeket nevelők arányát firtatták. Közel kéttucatnyi pályázat érkezett vissza, ezek
kiértékelése után választották ki az idei díjazottat.
Szász András cégük jellemzéseként kiemelte, a 110ből 30-nál több olyan munkatársuk van, akinek családtagja
is a Zalaszámnál
dolregtelenítő
szervünket, a májat
gozik.
Körükben
ismeretlen
a mérgektől,
hogy egyrészt
serakenti
fluktuáció,
amiben másrésze
a mérgek lebontását,
van a családokat támogató
részt aktivizálja a májsejtek gyólégkörnek is. A rugalmas
gyító mechanizmusait,
és az új
munkaidő
és a távmunka
májsejtek
képződését.
mellett a sport- és kulturális tevékenységekre is hangsúlyt fektetnek. zaol.hu

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 győzhetakle az orvosi rendelőkkel
3x5 méteresszembeni
garázs
csték
AKCIÓ!
féhorganyzott vázszerkezettel
00 Ft
0
.
125lelmeiket.
Nem rozsdásodik,
2x3 méteres kerti tároló
forrás: zaol.hu
sötétbarna, zöld, vagy sárga
színben

!

207519

180.00
méteres garázs horganyzott
9.800 Ft 3x5
10
vázszerkezet, színes
lemez*
MÉRNÖK munkatársat
keres.
*17 színből választhat. Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon vagy látogasson el honlapunkra.

Ideális jelöltünk:
Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!
• felsőfokú építő- vagy építészmérnöki végzettség
Megrendelés:
• önálló munkavégzési képesség
06-30/747-7376, 06-30/748-5923
• jó szervező és kommunikációs készség
• döntési képesség www.bomstal.hu

207519

kövek, ekcéma és pikkelysömör,
fáradtság és daganatos betegségek gyógyítására is.
A máriatövis gyógyászatban alkalmazott termése tartalmazza legfontosabb hatóanyagát,
a szilimarint, mely tulajdonképpen három flavonoid keveréke. Egyéb keserűanyagokat,

nem igényel festést!

AKCIÓ
A ZÁÉV Építőipari
Zrt. Zalaegerszegre
Kutyakennel
beszerzés és3x2m
kivitelezés területére
0 Ft

Máriatövist a Májnak
A máriatövist az ókorban is ismerték, a 15. században pedig a
bencések rájöttek, hogy különösen mérgezések esetén gyógyító hatású, de csak évszázadokkal
később, a 18. század gyógyítói
elevenítették fel újra ezt az indikációt, kezdték el mélyrehatóbban tanulmányozni és használni

273839

Ez is elhangzott csütörtökön a városházán, ahol
átadták a cég ügyvezető
igazgatójának, Szász Andrásnak a Zalaegerszegi Családbarát Munkahely díjat.
Mint a kitüntető címmel
járó oklevelet átadó Gecse
Péter alpolgármester elmondta, az önkormányzat
az Esély Európára Egyesü-

félelMek nélkül
Bomstal
garázsok

2019. március 26.

2

Állásbörze +
*17504*

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.*17526*

*59232*

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

Zalaegerszeg, Vasvár, Egervár,
Győrvár vonzáskörzetéből gyümölcstermesztő cégünkhöz mezőgazdasági munkára dolgozókat
keresünk, egész éves, bejelentett foglalkoztatásra. Érdeklődni:
Fruchtpark Kft.: 06-30/227-7006
telefonszámon

GYERMEKFALVAK

*70912*
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kollégát várunk.

A pályázatokat
és bizonyítvány
szakmai
önéletrajzzal
másolatokkal
e-mail címre
kardosne.dora@zae
várjuk, a
megjelenéstől
v.hu
számított
1 héten belül.

Emma vagyok, 4 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!

Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú

Amit kínálunk: Stabil cégnél, hosszútávú
munka, kiemelkedő
kiemelkedő fizetéssel.
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Önéletrajzokat
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címre várjuk
várjuk

karrier@ruditrans.hu
karrier@ruditrans.hu

 Technológia , gyártástervezés (acélszerkezet gyártás)
 Folyamatok tervezése, regisztrálása, nyomon-követése
 Egyeztetés társosztályokkal (termelés, beszerzés, minőség) és külső beszállítókkal
 Költségtervezés, árajánlat készítése

Elvárások:
 Gépészmérnök (vagy releváns tapasztalattal rendelkező tapasztalt technikus)
 Kommunikációképes német vagy angol nyelvtudás
 MS Office, CAD programok ismerete, vállalatirányítási rendszerben munkavégzés
 Hasonló munkakörben szerzett min. 3 éves gyakorlat
(gyártástechnológus vagy termelés – gépszerkezetgyártásban, hegesztett szerkezetek!)
 Versenyképes bér
 Bejárás támogatás, vagy szállásköltség térítés
 Stabil, hosszútávú munkalehetőség

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

269956

Segítenél a szülők nélkül
élő gyerekeknek?
Nevelőszülőket
keresünk!

+36 20 417 1129

Feltétel: CE és C kategóriás jogosítvány

Feltétel: C vagy CE kategóriás jogosítvány
++ GKI
kártya.
GKI kártya.
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Köszönjük, hogy
GYERMEKFALVAK
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termése tartalmazditrans.hu
gyógyítói
gek gyógyítására
aktivizálja
munkavégzés.
a 15. században
• önálló munkavégzési
és e-mailben
elevenítették
(festő,

és terítős sofőröket
hűtött/száraz
Zalaegerszegre
és Zalaszentivánra
keresünk
hűtött
száraz áruterítő
fuvarfeladatra
áruésfuvarozására
azonnali
kezdéssel. tgk
vezetőket, azonnali kezdéssel.

273354

több mint
olvasó!
Országszerte
rendszeres
2,5 millió

ZALAEGERSZ
ZALAEG

Zalaegerszeg/Zalaszentiván
Zalaszentivánra
keresünk kamionsofőröket

Feladat:

MAGYARORSZÁG
Kamionsofőrt felveszünk bel- Zalaroad útépítő cég gyakorlatföldi fuvarozásra. Érdeklőd- tal rendelkező kőművest, gépkekezdéssel!
ni: Pro-Money Kft.: 06-20/974- zelőt keres azonnali
GYERMEKFALVAK
Telefon:06-30/519-5628
9358
*72453*

GÉPKOCSIVEZETŐ

Árajánlat-készítő technológus

*73525*

Zalaegeszegen házvezetőnőt
*17490*
- fitt, nemdohányzó, megbízható -, felvennék heti alkalmazásÉpítési
vezetőt
keresünk!
E-mail:takaritoasszony@
KL-Bau Junior Kft. Tele- sal.
gmail.com SOS
fon:06-30/991-0572
*73789*
*68093*

A Mol bruttó 5 forinttal emeli szerdán a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát, a gázolajét ugyanakkor bruttó 2
forinttal csökkenti - értesült az MTI piaci forrásokból hétfőn.
A benzin ára ezzel literenként 371 forintra nő, a gázolajé 387
forintra csökken. A 95-ös benzin literje legutóbb március 15én drágult bruttó 2 forinttal, 366 forintra. A gázolaj ára múlt
szerdán bruttó 3 forinttal 389 forintra csökkent. Az autósok
50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások
árai között.
MTI

273842

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

Használt autó vásárlásakor érdemes megnézni
a hitelbiztosítéki nyilvántartást, amiből kiderülhet, hogy nincs-e valakinek a járműre vonatkozó követelése vagy joga mondta Rák Viktor, a Magyar Országos Közjegyzői
Kamara jogi irodavezető-helyettese az M1 aktuális csatornán vasárnap.
A szakértő szerint ezzel sok kellemetlenségtől megkímélhetik magukat a vevők. Az öt éve
működő hitelbiztosítéki
nyilvántartás elérhető
az interneten, a hozzáférés mindenki számára ingyenes. A szakértő
felhívta a figyelmet arra,
hogy a nyilvántartásban
már csaknem négyszázezer, ingóságra vonatkozó
bejegyzés szerepel, ezek
több mint 80 százaléka
gépjármű.MTI

Ismét drágul a benzin

227436

*73233*

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.-

Szakértő: használt
autó vásárlásakor
érdemes megnézni
a hitelbiztosítéki
nyilvántartást

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

Az Őszikék Időskorúak Otthona
(Kehidakustány) terápiás/mentálhigiénés munkatársat keres.
Végzettség: I/2000 (I.7.) SzCsmr.
3.sz. melléklete szerint. Érdeklődni: 06-83/534-036, 0630/957-0530. Jelentkezni e-mailben:
oszikekotthona@gmail.
com

Jelentkezni lehet:
office@femat.hu e-mail címen
92/573-410-es telefonszámon
Cím: Femat Hungária Kft.
8973 Csesztreg, Ady u. 49.
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Apróhirdetések
KÁVÉGÉP SZAKÜZLET
+36 30 358-6675, www.kavesam.hu

Vonyarcvashegyen, strand kö- 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 10-22.
zelben 3 hálószobás + nappalis
szerkezetkész ház 600 m2-es tel- Best-Unió nyílászárók-árnyékolás
ken 25 millió Ft-ért eladó. Tel.: 06- technika, betonozás, szigetelés tel30/9292-622
jeskörű lakásfelújítás és javítások.
*65832*
Telefonszám:06-20/4038-400,
ÉPÍTÉSI TELEK
06-20/336-0011
*65464*
Zalaegerszegen
EK1-es
1733nm-s építési telek eladó. Ér- Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók márciusban 50%-os
deklődni: 06-30/942-5033
*73693*
kedvezménnyel, nyugdíjasoknak
GÉP- SZERSZÁM
+10%. 06-20-971-3709
*65140*
Homlokzati állványok és dokVizes-salétromos
falak
szigeka födémzsalu rendszer bérbeadása KL-Bau Junior Kft. Tele- telése acéllemezes bepréseléssel, 21,3 éves garanciával! Telefon:06-30/9910-572
fon:06-30/293-8685,www.drfal. hu
*61151*
*01628*

AUTÓ

OKTATÁS

Autókat vásárolunk bontásra, elszállítás és hivatalos igazolás kiál- Bolti eladó, Boltvezető, Szakács,
lítása ingyenes. 06-20/4455-665 Cukrász, Pincér, Vendéglátásszer*25088*
vező, Vendéglátó üzletvezető, VenKészpénzért autóját, teherautóját déglátó Eladó, Aranykalászos Gazmegvásároljuk, állapottól függet- da OKJ tanfolyam. 06-70/637lenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36- 4750; www.minervakft.hu (E000909/2014/A001-A011)
70/669-7777
*66543*

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.

*96059*

Kereskedő-boltvezető, vendéglátó-üzletvezető képzés indul. OKTAT 60 Kft E-289/214 70-4086673, 20-567-8338
*72373*

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA

Idős személy felügyeletet, gondozást, bevásárlást vállalunk. Megbízható. Érd:06-30/420-1492
*71599*

Olvassa
Ön is

minden héten a
Zalaegerszegi
Szuperinfót!

ISPITA ALAPÍTVÁNY

Kérjük adója 1%-val támogassa alapítványunkat,
a Zala Megyei Szent Rafael Kórház betegeinek
gyógyulásáért!

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

Felajánlásukat a fizioterápiás
medence felújítására gyűjtjük.

Köszönjük segítségét!

270890

*73369*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT
254888

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Gyenesdiás központjában szerkezetkész, 3 hálószobás családi ház
garázzsal tulajdonostól eladó 32
millió Ft-ért. Tel.: 06-30/298-4499

Sokat nyernek a három
gyermeket vállaló családok
Sokat nyernek a három
gyermeket vállaló családok
az otthonteremtési támogatások július 1-jétől életbe lépő
bővítésével - mondta Balogh
László, az ingatlan.com vezető elemzője az M1 aktuális
csatornán vasárnap.
A szakértő kiemelte a babaváró támogatás bevezetését, amelynek feltételei a
harmadik gyermeket vállalók
esetében jóval kedvezőbbek
lesznek. Gyakorlatilag szabadon felhasználható hitelről van szó, és a maximum
10 millió forint a lakáscélok
megvalósításában is sokat segíthet - hívta fel a figyelmet.

Emellett igénybe lehet venni
a háromgyermekesekre vonatkozó családi otthonteremtési kedvezmény (csok) lehetőségeit. Balogh László példaként elmondta: a háromvagy többgyermekes családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt kaphatnak
majd használt lakás vagy ház
vásárlására is. A harmadik
gyermek érkezésekor 4 millió forint hitelt elenged az állam, ha még a gyermek megszületése előtt igényelték a
hitelt. Igénybe vehető a 2,2
millió forintos, használt lakás vásárlására vonatkozó
támogatás is. MTI

Már webes felületen is
elérhető az e-kárbejelentő
Már webes felületen, azaz akár a telefon böngészőjével, laptopon, tableten vagy asztali számítógépen
is kitölthető a Magyar Biztosítók Szövetségének
(Mabisz) eddig csak applikációként használható
digitális kárbejelentője - közölte a szervezet hétfőn az MTI-vel.
Az alkalmazást idén januári indulása óta 173 ezren töltötték le, a biztosítótársaságokhoz ezzel elküldött kárbejelentések száma meghaladja az 1200-at - közölték.
Februárban, az indulást követő első teljes hónapban 570
e-kárbejelentés érkezett a társaságokhoz, miközben a kgfb-piacon résztvevő tizenhárom társasághoz 16 027 kárbejelentés érkezett. Az eddigi
tapasztalatok szerint a legtöbben 20-25 perc, vagy annál rövidebb idő alatt töltik ki
mobiltelefonjukon az e-kár-

bejelentőt. A gyorsabb ügyintézést segíti, hogy az ekar.
hu oldalon már található egy
demo változat is. Az alkalmazás még nem használható
casco károk rögzítésére. Az
alkalmazás és a webes felület
jelenleg két, Magyarországon
biztosított gépjárművet érintő káresemény bejelentésére
használható. Többes baleset
esetén párosával lehet kitölteni. A papíralapú, kék-sárga
nyomtatványt pedig továbbra is mindenki szabadon választhatja a balesetek bejelentéséhez. 
MTI
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Otthon - Építés
Lakberendezés
Kis fürdőszoba...
VIZES 8 okos és kreatív megoldás!
FALAK

Hirdessen
Ön is
nálunk!

Országszerte
több mint
2,5 millió rendszeres
olvasó!

ZALAEGERS
ZAL

A E G EZEG
RSZ

EG

A városi fúvó
szenekar tarto
koncertet a meg
tt
yeszékhelyen újévi
GÉPK
2018 . s z e 2019.
p t e m bjanuár
e r 12 .15.,
XXVI./1.
, XXV./35.

OCSIVEZETŐ

Zalaeger
szeg/Zal

aszentivá
Zalaegerszeg
n
re és Zalaszentiván
hűtött és
száraz áruterítő
ra keresünk
fuvarfeladatra
vezetőket,
azonnali kezdéssel.
tgk
Feltétel:

C vagy CE
kategóriás
jogosítvány
+ GKI kártya.
Amit kínálunk:
Zalaszentiv
Stabil cégnél,
áni élelmiszer
munka, kiemelkedő
hosszútávú
raktárunkba
keresünk napi
fizetéssel.4 órában
Önéletrajzoka
1 fő
takarító
t az
alábbi címreszemély
várjuk
karrier@
zetet.
Előnyt

Szombaton

227436

Jelentkezések
karrier@rud et a
címre várjuk. itrans.hu

GÉPKOCSIV
EZETŐ
Zalaeger
Zalaszentiv
szeg/Zal

Máriatövis
ta

248364

ánraaszentivá
keresünk
hűtött és száraz
Zalaegerszeg
n
re és
árutérítő
Zalaszentiván
hűtött és
vezetőket,
száraz áruterítő fuvarfeladatra
ra keresünk
tgk
kezdéssel. tgk
vezetőket, azonnalifuvarfeladatra
Feltétel:
azonnali kezdéssel.
Feltétel: C vagy CE kategóriás
C vagy CE
jogosítvány
+ GKIkategóriás
kártya. jogosítvány
+ GKI kártya.
Amit kínálunk:
Amit kínálunk:
Stabil cégnél,
Stabil cégnél,hosszútávú
munka, kiemelkedő
munka,
hosszútávú
kiemelkedő

248361

ruditrans
jelent: zalaszentiván
.hu
i lakos.

tartotta fennállásának
polkákat hallhatott
25.
jét a 44 éve újévi koncert- gú
a 60 tazenekartól,
működő Zalaegerszegi Városi
melynek leg- mok, de a Trónok
harcából is
hallhattunk
Fúvószene- fiatalabb tagja 10, legidősebb
kar. A Városi
betétdalt.
Hangverseny- 64 éves. A hangverseny
lépésre Sopronból,
A felés Kiállítóterembe
sodik
máPécsről,
zönség először gyűlt kö- nék felében ismert filmze- Szombathelyről
is
újévköszöntő klasszikus fel, és slágerek csendültek haza régi tagok. érkeztek
köztük Vangelis-,
Legközekeringőket,
lebb a városi
ricone-, Leonard
farsangon
Morés
Cohen-szá- március 15-én ad koncertet
az együttes.
zaol.hu

Magyar Kultúra

Napja vetélked
ő kórház
GyerMek

Január 23-án,
órától vetélkedő szerdán 14
programot
szerveznek
az általános
la felső tagozatosai
iskoaz Izsák-iskolában számára
hogy ráirányítsák . Céljuk,
Gyerekek gyógyítottak
met múltunkra, a figyel- vészeti
abban a kórházban, plüssmackókat
életünk értékeire,
hagyományainkra,
ami vasárnap is
zánk szépségeire,
meg azhakulturális
egészségfejleszté
iskola multifunkcionál
nyílt
és mű- vünkre.
anyanyelsi irodában.is
a gyerekek oldott
A rendezvénynek
me ad otthont.
hangulatban,MindenIttteraz deklődőt
berek irányítása
szakem-érmellett,szeretettel
várnak.
mégis játékosan
gyógyíthatták

félelMek

zalacsébi

nélkül

kedvenceiket
ték le az orvosi
és győzhetrendelőkkel
szembeni félelmeiket.

A BONAFARM

Májnak

-BÁBOLNA

fizetéssel.
zaol.hu
TAKARMÁN
A máriatövist
fizetéssel.
Önéletrajzoka
hellyel pályázatot
az ókorban
Önéletrajzoka
Y KFT.
is is-alábbi
az
merték, a 15.
A ZÁÉV Építőipari
hirdet az
kövek,címre
tt az
ekcémavárjuk
alábbi
században pedig
alábbi munkakörben:
és pikkelysömör,
címre
bencésekkarrier@
a fáradtság
várjuk
Zrt. Zalaegersze
rájöttek, hogy
regtelenítő
és daganatos
beszerzés
ruditrans
szervünket,
különöbetegsésen mérgezések
gre
a májat
gek gyógyítására
és kivitelezés
a mérgektől, ELvÁRÁSOK
.hu
esetén gyógyíis.
hogy egyrészt
tó hatású, de
területére
: szakirányú
serkenti a mérgek
precíz, felelősségteljes
csak évszázadokkal A máriatövis gyógyászatban
lebontását,
végzettség
később, a 18.
al- részt
AMiT
(festő, mázoló),
munkavégzés.
NYújTuNK: másszázad gyógyítói kalmazott termése
aktivizálja
a májsejtek
tartalmazhosszú
elevenítették
(Csak 1 műszakban,
za legfontosabb
gyó- távú munkalehetőség,
gyító mechanizmusait,
fel újra ezt az
Ideális jelöltünk:
hatóanyagát,
indibejelentett,
kációt, kezdték
délelőtt!)
májsejtek képződését. és az új
biztos állás
el mélyrehatób- a szilimarint, mely
• felsőfokú
jelentkezz
és versenyképes
tulajdonban tanulmányozni
Az önéletrajzok
építőképpen három
még vagy
jövedelem.
ma! építészmérnöki
• önálló munkavégzési
Postázási
flavonoid keveat levélben
ezt a gyógynövényt.és használni réke.
cím: 8996
végzettség
Egyéb keserűanyagokat,
és e-mailbenképesség
Zalacséb,
Azóta első• jó szervező
Széchenyi
sorban májbetegségek
egyaránt
illóolajat és
u. 25. E-mail:
és kommunikációs
E-vitamint
várjuk!
jelentkezes@btak
gyógy- lunk
• döntési képesség
is talászereként
készség
benne, de
alkalmazzák,
armany.bonafarm
nekünk mégis
használják étvágytalanság, de a szilimarin
.hu
Gyakorlattal
epe- az anyag a legfontosabb. Ez
rendelkező
úgy védi legfőbb
kollégát várunk.
méA pályázatokat
szakmai önéletrajzzal
és bizonyítvány
másolatokkal
e-mail címre
kardosne.dora@z
várjuk, a megjelenéstől
aev.hu
számított
1 héten belül.
munkavégzési

forrás:

FESTŐ

MÉRNÖK munkatár

sat keres.

204900

227436

s.hu

Tősér Árpád
vízszigetelő
vízszigetelő Kft.
Kft.

229519

272814

ÁPRILISI AKCIÓ!
Redôny és mûanyag
nyílászáró akció
áprilisban!

20-40%

Utólagos szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

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

kedvezménnyel,

közvetlen a gyártótól!
Javítást is vállalunk!
Az akció a megjelenéstől 2019.04.30-ig érvényes!

Fűtsön
Fa tüzelésű kazánnal!
Fűtsön Fa tüzelésű kazánnal!

272701
229598

RENDELJEN
RENDELJEN EGYEDI
EGYEDI GYÁRTÁSÚ
GYÁRTÁSÚ KAZÁNT!
KAZÁNT!
Kazánok már raktárról is elvihetők!

Kazánok már raktárról is elvihetők!
9735
Csepreg,
Bercsényi Bercsényi
u. 27., Tel.: 06-94/366-165
9735
Csepreg,
u. 27.

HorváTH AnTAl GyörGy

172836

5 ÉV GARANCIA!
AnTAl GyörGy
5HorváTH
ÉV GARANCIA!

Kreatív falfestés
Használjuk bátran a jól ismert falfestési trükkök egyikét. A merész színek nagyszerű lehetőségeket rejtenek
magukban, de egy ötletes
falfestés is mutatós végeredményt ad.
Nyitott tusoló
Már régen felismertük,
hogy ha a tusolót nem tes�szük kabinba, vagy zárjuk el
ajtóval, akkor bármilyen kis
helyiség fürdőszobává alakítható. Néhány extra biztonsági lépést ugyan meg
kell tennünk, mint a falak
vízállóvá tétele, de ezt látványos design-elemként is
használhatjuk.

Érd.: 30/9361-535

www.csepregikazan.hu
www.csepregikazan.hu

Egy kicsi fürdőszobából, vagy különálló mosdó-helyiségből is sok minden kihozható. A méret helyett
inkább helyezzük a hangsúlyt a színekre, anyagokra, vagy az elrendezésre, és változtassuk ezeket
a vizes-blokkokat nem mindennapi helyiségekké.

247236
247450

karrier@ruditran

Ingyenes felmérés!

170494

262252

167090

www.vizeshazfalak.hu

Mobil:06-70/275-7213,
06-70/275-7213, e-mail:
Mobil:
e-mail: csepregikazan@freemail.hu
csepregikazan@freemail.hu

273347

9735 Csepreg, Bercsényi u. 27., Tel.: 06-94/366-165
Mobil: 06-70/275-7213, e-mail: csepregikazan@freemail.hu

Szokatlan elrendezés
Nagyon pici alapterületnél be kell vetnünk kreativitásunk és minden felületet bevonnunk a tervezésbe. Hogy a szükséges funkciókat megtartsuk, bátran
használjunk rendhagyó
elrendezéseket.
Nagyszerű járólap
Ha a fókuszpontot a földre
helyezzük, a szemünk végigszalad a padlón a helyiség végéig, ezáltal egy szűk
tér is nagyobbnak hat, hisz a
mintákkal elvonjuk a tekintetet a méretről.
Leleményes beépítések
A régi házakban, lakásokban sokszor előfordulnak a

funkciótlan, használhatatlan beugrók, mélyedések,
rések, és üregek. Próbáljuk
meg mégis kihozni belőlük
a legtöbbet, és ne hagyjunk
holtteret. Akár design elemként ki is hangsúlyozhatjuk
őket, és hasznos szerepet
adhatunk nekik.
Különös faldekoráció
Egy rendhagyó falmatrica, egy poszter, vagy egy
érdekes mintájú tapéta egy
egészen más világba kalauzolhat. Képzeljük el, hogy
belépve minden egyes alkalommal Mauin találjuk magunkat, vagy egy sivatagba.
Feltűnő falburkolatok
Egy nem mindennapi,
kellemesen sokkoló hatású
falburkolat kitűnő választás egy kis fürdőbe, vagy
mosdóba. Az drámai hatást tetézhetjük, ha a men�nyezetre is ugyanaz borítás kerül.
Trükkös tükrök
Ez az egyik legrégebbi
lakberendezési tipp, ha kis
helyiség térérzetét szeretnénk növelni. Nem lehet
elégszer hangsúlyozni, micsoda változást eredményez
egy jó helyre tervezett tükör.

lakbermagazin.hu
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Lassabban öregszünk,
ha ezekről lemondunk
Teljesen hétköznapi szokásokkal akaratlanul is
meggyorsíthatjuk az öregedést. Ha tehát hosszan
tartó fiatalságra és egészségre várunk, az alábbiakat jobb mellőzni.
Egyes szokások könnyen
gyulladásokat okozhatnak
a szervezetünkben. Ezek
a gyulladások pedig jelentősen megnövelik a krónikus betegségek kialakulásának esélyét, valamint felgyorsíthatják az öregedési
folyamatokat.
Ülőmunka
A hosszú órákon át tartó
ülés nem csak az egészséges
testsúly megtartását nehezíti meg. Egy tanulmány szerint az ülőmunka rossz ha-

tással van az anyagcserére
és krónikus gyulladásokat
idézhet elő, különösen a nők
esetében. Emellett 34 százalékkal nagyobb eséllyel halnak meg fiatalabb korban
azok a nők, akik minimum
6 órát ülnek naponta.
Alkoholfogyasztás
A rendszeres alkoholfogyasztás is kifejezetten
gyulladáskeltő hatású, és
több kutatás is igazolja,
hogy látványosan öregít is.
Ha sok szeszes italt iszunk,

hamarabb kezdünk ráncosodni, ráadásul mélyebbek
is lesznek a ráncaink, és
gyakran küzdhetünk aknéval is.
Dohányzás
Ugyanez igaz a dohányzásra, amiről nem csak a
rákkeltő, illetve szívbetegségre hajlamosító hatása
miatt érdemes leszokni. A
cigarettában található anyagok lebontják a kollagént,

amitől a bőr elveszíti feszes- síthatja az öregedési folyaségét, rugalmasságát és jó- matokat is.
Kevés alvás
val hamarabb ráncosodni
kezd.
Ha nincs meg a megfelelő
mennyiségű és minőségi alVörös húsok fogyasztása vás, szintén hamarabb öreÉrdemes lehet rendszere- gedhetünk. A sejtek ugyanis
sen ellenőriztetni a D-vita- alvásközben tudnak regenemin szintünket is, mivel ez rálódni. Ha nyugtalanul alvitamin segíthet kordában szunk, érdemes kipróbálni
tartani a gyulladásokat. Hi- néhány praktikát, ha pedig
ánya viszont számos egész- egyik sem válik be, akkor
ségügyi probléma kockáza- kivizsgáltatni a probléma
tát megnövelheti, és felgyor- hátterét. hazipatika.com

Kötelező lesz a nyelvvizsga 2020-tól a felsőoktatási felvételihez. A minisztérium nem tervezi a dátum elcsúsztatását, az ezzel ellentétes sajtóhírek tévesen jelentek meg - tudta meg a Magyar Nemzet.
Nincs és nem is várható
semmilyen változás a 2014
december 18-án kihirdetett
rendelkezésekben, amelyek
szerint 2020-tól a felsőoktatásba való bekerülésnek
alapfeltétele lesz egy legalább B2 szintű, általános
nyelvi, komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű
okirat, valamint minimum
egy emelt szintű érettségi
vizsga vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél.
Utóbbi alól kivétel a művészeti képzési terület - közölte a Magyar Nemzettel
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).
Berényi Milán, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke szerint a
felsőoktatási intézmények
feladata elsősorban a szaknyelvi képzés, így jó iránynak tekinthető, hogy nyelvvizsga szükséges a felvéte-

Nyelvvizsgahely
Zalaegerszeg

273183

Jövőre kötelező lesz a középfokú
nyelvvizsga a felsőoktatási felvételihez

Újra BME nyelvvizsgák Zalaegerszegen a
Zalaegerszegi SzC Báthory István
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában!
A következő vizsgaidőszak:

2019. május-június – angol és német
nyelvből B1, B2, C1 szinten
Jelentkezési időszak:
lihez. Az utóbbi években
a felsőoktatásba jelentkezők mindössze 45 százaléka rendelkezett nyelvvizsgával, míg a felvett diákok
esetében az arány mintegy
55 százalék - tette hozzá.
Berényi szerint Budapesten és a megyeszékhelyeken sokkal jobbak az eredmények. A Nemzeti alap-

tanterv legalább 936 nyelvórát biztosít a diákoknak
az érettségiig a közoktatásban, aminek a szakember
szerint bőven elegendőnek
kellene lennie egy nyelvvizsga megszerzéséhez. Berényi úgy vélekedett, hogy
erős motiváció esetén egy
év alatt is el lehet érni a középfokú szintet.

2019. április 8-tól május 12-ig.
Bővebb információ:

www.bmenyelvvizsgazeg.wordpress.com
Jelentkezés:
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Hogyan válasszunk
blúzunkhoz ékszert?

Meglepő dolgok az
ivóvízről

Az öltözködésben, a trendi divatban mára a kiegészítők egészen nagy hangsúlyt kaptak. Nem is csoda, hiszen egy-egy fülbevalóval, nyaklánccal, táskával, karkötővel egészen új stílust varázsolhatunk magunknak, vagy akár megfűszerezhetjük velük viseletünk letisztult vonalait is.

V-nyakkivágás
Akár pólóra, trikóra, vagy
blúzra esik a választásunk,
biztosan akad a ruhásszekrényben több olyan darab
is, amely V-nyakkivágással rendelkezik. Ezek álta-

lában elegánsabb darabok,
vagy a másik véglettel találkozunk, amelyek kifejezetten sportosak. Ez nem
nehezíti meg dolgunkat,
ugyanis egy V-nyakkivágá-

sú felsőhöz mindenképpen
olyan ékszert, nyakláncot
kell viselnünk, amely szintén V-alakot mintáz. Ez lehet szín ezüstből, aranyból,
bizsuból, divatos gyöngyből, lehet színes, nagy kicsi,
vagy igazán futurisztikus;
a stílust már aszerint variálhatjuk, hogy öltözetünk

mit kíván. A lényeg a formavilág: V-nyakkivágású blúzhoz V-alakú nyaklánc dukál.
Kerek nyakkivágás, és a
garbók világa
Ha olyan felsőt öltünk magunkra, amelynek nyaka kerek alakúra van szabva, akkor vegyük figyelembe azt
is, hogy nyakláncunk kövesse vonalát. Ha pedig szeretjük a garbót, netán igazán
elegáns megjelenésre van
szükségünk, akkor szintén egyszerű dolgunk lesz:
a garbó ugyanis kivágással
gyakorlatilag nem rendelkezik, így kedvünk szerint
bármilyen nyakláncot választhatunk hozzá, ez teljesen ránk van bízva.
mtsystem.hu

272515

Nyaklánc és a felső
kivágása
Az egyik legsarkalatosabb
pont az öltözködésben felsőnk kiválasztása. Ez lehet
egy gyönyörű selyemblúz,
egy kényelmes trikó vagy
póló, netán az oly divatos
pánt nélküli felső is, a sor
hosszúsága pedig határtalan. Ez utóbbinál egyszerűbb dolgunk van a megfelelő nyaklánc kiválasztásában, de a többinél eltérő
stílusok lesznek a nyerők.

Mindenki ismeri a figyelmeztetést, miszerint
porból lettünk és porrá leszünk. De a kettő között
érdekes módon vízből vagyunk leginkább, és nem
száraz anyagból. A testünk kétharmada víz, így
létfontosságú vízkészleteink megtartása. Ha veszítünk belőle, pótolnunk
kell.
Mivel ilyen sok víz van a
testünkben, képtelenség,
hogy megfelelően működjünk, ha nem vagyunk kellően hidratáltak. Ezzel magyarázható, hogy szilárd táplálék nélkül akár egy hónapig vagy tovább is kibírjuk,
de folyadékpótlás híján pár
nap alatt végünk lehet. Nem
véletlen tehát, hogy olykor
egyetlen pohár víz is csodákat tesz velünk, jobban
érezzük magunkat, hatékonyabban mozgunk, élesebben gondolkodunk, és jobb
a kedvünk.

ráncok kevésbé lesznek
észrevehetők.
4. Segít a fogyásban.
Azok az emberek, akik ivással kezdik az étkezést, gyorsabban fogynak, mint akik
ezt elmulasztják. Az extra
víz ugyanis csökkenti az
éhségüket anélkül, hogy
plusz kalóriát adnánk az
étrendünkhöz. A víz ráadásul gyorsítja az anyagcserét.
5. Fenntartja az izomfunkciót. Amikor az izmok
kiszáradnak, elveszítik az
elektromos töltéseket hordozó elektrolitokat, a jeltovábbítás romlása miatt görcsök lépnek fel, és csökken
a fizikai erő.
6. Segíti az emésztést.
Az élelem hatékony lebontásához és felszívódásának
előkészítéséhez megfelelő pH-szintre van szükség
a gyomorban - ez pedig vizet kíván.

Lássuk, hogy milyen
előnyei vannak még a
vízivásnak!
1. Javítja a koncentrációt.
A vízkészletünk már 1 százalékos csökkenése miatt is
5 százalékkal lassabban jár
az agyunk.

7. Védi az ízületeket és a
porcot. Az ízületek közötti
porcnak is fontos alkotóeleme a víz. Ha kiszárad, a
test, az folyadékokat von
ki a porcból, így az ízületek
sérülékenyebbé válnak a
súrlódás miatt.

2. Javítja a hangulatot. A
kiszáradás miatt a hangulatot szabályozó agyterület
működése romlik, ami megnehezíti, hogy pozitívak maradjunk, a vízpótlás pedig
éppen ellentétes hatású.

8. Csökkenti a szívbetegség kockázatát. A vér
92 százaléka víz. Ha besűrűsödik, akkor a szívnek
nagyobb munkát kell kifejtenie a vér keringetéséhez. Napi öt vagy több pohár víz fogyasztása 13 százalékkal mérsékli a szívinfarktus kockázatát a férfiaknál, és 14 százalékkal a
nőknél.
hazipatika.com

3. Egészségesen tartja a bőrt. A bőr kiszáradása nyomán, jobban látszanak a vonalak és a ráncok.
A víz kifeszíti a bőrt, így a
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Programajánló
Hevesi Sándor Színház
Március 27. szerda
19.00 A vihar kapujában
Dajka-bérlet
Március 28. csütörtök
19.00 A vihar kapujában
Munkácsy-bérlet

Chung Tulku Rinpoche
előadása. A spirituális megvalósulással bíró bhutáni
egyetemi professzor és jógi-láma Chung Tulku Rinpoche Bhutánról, annak
kultúrájáról és időtlen értékeiről, a buddhista filozófiáról, meditációról és a buddhizmus történetéről beszél.

Március 29. péntek
15.00 Abigél Szabó MÁRCIUS 28. csütörtök
Magda-bérlet
18.00 Gasztro ‚Talk’ Show
Március 19.00 Abigél Vendég: Bede Róbert. A
Jászai-bérlet
Gasztro ‚Talk’ Show előadássorozat márciusi vendége
Március 30. szombat
Bede Róbert mesterszakács,
19.00 Fejünk felül a tetőt
Ivancsics Ilona és Színtársai a Paprika Tv séfje, ételkészítés szakoktató, gasztronó2019. március 30. A 100 Ta- miai tanácsadó, aki igazi magú Cigányzenekar Tavasz- gyaros ételeket mutat be
köszöntő Nagykoncert- nekünk oly módon, hogy
je. Zalakerámia Sport- és azt otthon is bárki könnyeRendezvénycsarnok
dén elkészíthesse.

Moziműsor
Art Mozi
Március 28– április 03.
16.00 Dumbó (6) magyarul beszélő, amerikai családi animációs film (130 perc),
rendező: Tim Burton, szereplők: Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green, Danny
DeVito

13.30 Alelnök (16), feliratos, amerikai életrajzi dráma (132 perc), rendező:
Adam McKay, szereplők:
Amy Adams, Christian Bale,
Steve Carell, Sam Rockwell,
Alison Pill

Keresztury Dezső VMK:

ÁPRILIS 26. péntek 18.00
Zala Péter természetfotós kiállításának megnyitója

ÁPRILIS 12. péntek 19.00
Fülei Balázs Liszt Ferenc-díjas zongoraművész hangversenye. A művész repertoárján Brahms, Beethoven
zongoraversenyei, illetve
Bartók összes zongoraversenye szerepel. A 2016-os
Bartók Emlékév legfoglalkoztatottabb művésze volt,
számos koncertet adott itthon és külföldön egyaránt.

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

Kiállítóterem

2019. március 27-én az
Orgonabérlet idei évadzáró hangversenyén a
zalaegerszegi születésű rendkívüli tehetség, az
oroszországi nemzetközi
orgonaverseny-győztes, korábban párizsi, jelenleg berlini ösztöndíjas Nauratyill Zita orgonaművész tavaszváró
orgonakoncerttel tér vissza
szülővárosába. Az esten a
klasszikusok – Bach, Liszt FeÁPRILIS 24. szerda 9.30 és renc, Brahms, Vierne – művei
10.45 MESEVARÁZS
szerepelnek.
Márciusban: Aranykapu zenekar: Daloló erdő, interak2019. április 09. - 2019. ápritív gyermekkoncert
lis 26. Fekete Ildikó tojásfesA Kakaó zenekar tagjaiból tő Népi Iparművész kiállítása
álló Aranykapu formáció
nagybőgő, zongora, gitár, Városi Hangverseny- és
cayon, udu, harangjáték és
egyéb ritmushangszerek ál- Kiállítóterem
tal kíséri a magyar népda- A Junior Príma-díjas művész
lokat, gyermekdalokat és a elnyerte a Magyar Kézműves
saját dalait.
Remek díjat és a Nemzet Ifjú
Áprilisban: Fabula bábszín- Mestere címet.

20.30 Mi (16) magyarul beszélő, amerikai horror (120
perc), rendező: Jordan Peele, szereplők: Elisabeth Moss, ház: Erdei történet, avagy
Kara Hayward, Winston Du- nyuszi kapitány kalandjai
ke, Anna Diop
Március 30– 31.

ÁPRILIS 13-14. szombat-va- ÁPRILIS 10. szerda 19.00
sárnap 14.00-20.00
JAZZSZERDA 2018/19. Éliás
Húsvéti Kézműves Vásár. Jr. quartet koncertje. JellegA helyi kézművesek és Ter- zetes hangszínével a magyar
melők minőségi, kézzel ké- Barry White-ként ismert éneszített termékeinek Húsvéti kes a funky és soul leghitelesebb hazai előadója. ReperVására.
toárja a műfaj legismertebb
Városi Hangverseny- és dalaiból, illetve saját szerzeményeiből épül fel.

Art Mozi

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

Pihe Ovi csütörtökönként 2019. március 29. Ray Coo9.00 – 12.00 Közösséghez ney: A miniszter félrelép
szoktató, ovi-ízelítő foglalkozás kisgyermekek számára, 2 Art Mozi
éves kortól.
2019. április 02. Operát
MÁRCIUS 27. szerda 18.00 az Operából rendezvénysorozat: Puccini Itáliája
A titokzatos Bhután
– operagála

APÁCZAI CSERE JÁNOS
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A kiállítás megtekinthető
május 17-ig az intézmény
nyitvatartási ideje alatt.

ANDRÁSHIDAI
MŰVELŐDÉSI HÁZ

ÁPRILIS 10. szerda 18.00
„Hurkoló…” Kiállítás horgolt
kézműves tárgyakból (helyi
alkotó bemutatkozása)
Cápi, Spongyi, Süni, Nyuszi...,
és barátaik.
Kiállítás Tornyos Enikő origurumi állatkáiból, horgolt
kézműves tárgyaiból.

A kiállítás megtekinthető
nyitvatartási időben április
ÁPRILIS 13. szombat 14.00- 29-ig. A belépés díjtalan!
17.00 Húsvéti készülődés
ÁPRILIS 26. péntek 14.30
Húsvéti ünnepkörhöz kötő- A „Föld napja”
dő hagyományőrző kézműves foglalkozásokkal várjuk Kertészkedés az új közösaz érdeklődőket, nemcsak ségi ház udvarában a helygyerekeket! Tojásfestés, ber- béli civil csoportok tagjazselés, írókázás, papírból to- inak közreműködésével.
Várunk mindenkit, aki szíjástartó készítése.
vesen közreműködik az új
Főtt tojást hozzatok maga- közösségi ház környékének
tokkal!A belépés díjtalan. szépítésében!

Egy fiú hazatér

Március 28– április 03. 18.30: magyarul beszélő, amerikai dráma (104 perc), rendező: Peter
Hedges, szereplők: Julia Roberts, Lucas Hedges, Coutney B. Vance
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SZEZONVÉGI
KIÁRUSÍTÁS!
A BORKERESKEDÉS

FEBR.
19-TŐL
ÚJ FOLYÓBOR
TÉTELÜNK:
Vörös
folyóboraink:

. Soproni
Kékfrankos
Dóka
Éva 2018
. Cabernet Sauvignon
2017
Cabernet
Sauvignon
. Villányi Portugieser
2017 2017
. Zweigelt
Félédes
Zalaegerszeg,
Alsóerdei út 3.

263165

MINDEN
HASZNÁLT
TERMÉK

199068

Autóklubnál
Zalaegerszeg,az
Alsóerdei
út 3. az Autóklubnál
Telefon:
06-30/946-0957
Telefon:
06-30/946-0957

Termelői folyóborok, minőségi palackos borok
nagy választékban.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9-18h | Szombat: 8-13h

-70%

Hirdessen
Ön is
nálunk!

ZALAEGERS
ZAL

A E G EZEG
RSZ

Országszerte
több mint
2,5 millió rendszeres
olvasó!

EG

A városi fúvó
szenekar tarto
koncertet a meg
tt
yeszékhelyen újévi
2018 . s z e 2019.
p t e m bjanuár
e r 12 .15.,
XXVI./1.
, XXV./35.

GÉPKOCSIV
EZETŐ
Zalaeger
szeg/Zal

kapható!

Viccsarok
Kihirdették az okosváros- VÁLASZTÉKBAN!
PAMUTPULÓVER
ÓRIÁSI

FT
győzteseit
290ötletverseny
/DB

Felesek
Egy részeg ül CSAK
a kocsmában.
Kér tíz felest és megissza.
Ezután kilencet kér, és azt is
megissza. Azután 8, 7, majd
hat felest húz le egymás után,
majd megszólal:
- Nem értem... Egyre kevesebbet iszom, mégis egyre részegebb vagyok!
Szánkó
- Pistike, látom tetszik neked
ez a szánkó, de miért nem
adod oda a kistestvérednek
is? - kérdi a papa.
- Már hogyne adnám oda. Felfelé mindig ő viszi.

Jézus Mária
Két barát találkozik az utcán.
- Képzeld, megnősültem! mondja az egyik.
- Tényleg? És kit vettél el?
- Jézus Máriát!
- Ne hülyéskedj már!
- De komolyan. Itt a fényképe,
nézd meg!
- Jézus Mária!
Katonás
Pistike hazamegy, megkérdezi az anyja:
- Milyen lett a bizonyítványod?
- Katonás!
- Az meg milyen?
- 1, 2, 1, 2, 1, 2.

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

Építőanyag telephelyünk:

Zalaegerszeg,Teskándi u. 1.
MÁRTelefon:
REGGEL
92/511-747 06-30/476-1003

Telephelyünkön
a rakodás biztosított!
7 ÓRÁTÓL
NYITVA!

Kihirdették a MathiasCorvinus Collegium és a T-Systems közös, egyetemistáknak szóló okosváros-ötletversenyének (Smart City Challenge) eredményét
- közölték az MTI-vel hétfőn a szervezők.
A fődíjat a Budapesti Corvinus Egyetem Youbetterrecycle! csapata vihette el,
második lett a Policy designers csapat, a 3. pedig az
Széchenyi István Egyetem
Ötlet, maradhat? elnevezésű csapata.
A döntőbe jutott öt csapatnak Zalaegerszeg városára
szabott smart city megoldásokat kellett kidolgozniuk és szakértők segítségével
tökéletesíteniük.
A tájékoztatás szerint a
csapatok a jelenleg Magyarországon is zajló fejlesztéseken túl további kreatív ötleteket hoztak olyan témakörökben, mint a napi munkahelyi

ingázás problémájának megoldása, az utasforgalmat jelző szoftverfejlesztés, a közüzemi adatok figyelésére és
közösségépítésre egyaránt
használható közös platform,
vagy az okos irodaházakkal
és szemléletformálással kapcsolatos egyedi megoldások.
A döntőben ezeket az elgondolásokat kellett egy konkrét
város, Zalaegerszeg fejlesztési céljaihoz igazítaniuk.
A közlemény szerint a versenyzők ötleteiből a szakértőkkel közösen továbbfejlesztett tervek beépülnek a
következő időszak városfejlesztési folyamataiba.
A háromfordulós verseny
nyertesei a T-Systems jóvoltából részt vehetnek az áprilisi
StartupSafarin Budapesten,
valamint a barcelonai Smart
City World Congress kiállításon.
MTI

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

227436

248361

Napja vetélked
ő kórház
GyerMek
félelMek

nélkül

248364

Gyerekek

FESTŐ

sat keres.

247236
247450

227436

MÉRNÖK munkatár

204900

990

VÁLASZTÉKBAN!

Májnak

s.hu

ZALAEGERSZEG, SPORT U. 2.

A HÉTVÉGE
AKCIÓJA!
MÁRC. 29-31.

NŐI DZSEKI
KABÁT

-25%

254067

FÉRFI DZSEKI

224062

MÁRC. 07.

Máriatövis
ta

karrier@ruditran

A FELTÜNTETETT ÁRBÓL!

BÉBI-, GYEREKÉS KAMASZRUHA
MINDEN MÁSODIK
DARAB INGYEN!

GYEREKRUHA
EGYET FIZET
KETTŐT VIHET

Zalaegerszeg Ságodi úti Ipartelep

JÁTÉK
-50%

Kalodás tüzifa készletről!

kalodás tüzifa

Akció időpontja megjelenéstől 2019. március 31-ig.

MEGNYITOTTUNK
ŐSZI ÁRUKÉSZLETTEL!

264515

TAVASZI

Szombaton

tartotta fennállásának
polkákat hallhatott
25.
jét a 44 éve újévi koncert- gú
a 60 tazenekartól,
működő Zalaegerszegi Városi
melynek leg- mok, de a Trónok
harcából is
hallhattunk
Fúvószene- fiatalabb tagja 10, legidősebb
kar. A Városi
betétdalt.
Hangverseny- 64 éves. A hangverseny
lépésre Sopronból,
A felés Kiállítóterembe
sodik
máPécsről,
zönség először gyűlt kö- nék felében ismert filmze- Szombathelyről
is
újévköszöntő klasszikus fel, és slágerek csendültek haza régi tagok. érkeztek
köztük Vangelis-,
Legközekeringőket,
lebb a városi
ricone-, Leonard
farsangon
Morés
Cohen-szá- március 15-én ad koncertet
az együttes.
zaol.hu

Magyar Kultúra

Január 23-án,
órától vetélkedő szerdán 14
programot
szerveznek
az általános
la felső tagozatosai
iskoaz Izsák-iskolában számára
hogy ráirányítsák . Céljuk,

betegsésen mérgezések
gre
a májat
gek gyógyítására
és kivitelezés
a mérgektől, ELvÁRÁSOK
.hu
esetén gyógyíis.
hogy egyrészt
tó hatású, de
területére
: szakirányú
serkenti a mérgek
precíz, felelősségteljes
csak évszázadokkal A máriatövis gyógyászatban
lebontását,
végzettség
később, a 18.
al- részt
AMiT
(festő, mázoló),
munkavégzés.
NYújTuNK: másszázad gyógyítói kalmazott termése
aktivizálja
a májsejtek
tartalmazhosszú
elevenítették
(Csak 1 műszakban,
za legfontosabb
gyó- távú munkalehetőség,
gyító mechanizmusait,
fel újra ezt az
Ideális jelöltünk:
hatóanyagát,
indibejelentett,
kációt, kezdték
délelőtt!)
májsejtek képződését. és az új
biztos állás
el mélyrehatób- a szilimarint, mely
• felsőfokú
jelentkezz
és versenyképes
tulajdonban tanulmányozni
Az önéletrajzok
építőképpen három
még vagy
jövedelem.
ma! építészmérnöki
• önálló munkavégzési
Postázási
flavonoid keveat levélben
ezt a gyógynövényt.és használni réke.
cím: 8996
végzettség
Egyéb keserűanyagokat,
és e-mailbenképesség
Zalacséb,
Azóta első• jó szervező
Széchenyi
sorban májbetegségek
egyaránt
illóolajat és
u. 25. E-mail:
és kommunikációs
E-vitamint
várjuk!
jelentkezes@btak
gyógy- lunk
• döntési képesség
is talászereként
készség
benne, de
alkalmazzák,
armany.bonafarm
nekünk mégis
használják étvágytalanság, de a szilimarin
.hu
Gyakorlattal
epe- az anyag a legfontosabb. Ez
rendelkező
úgy védi legfőbb
kollégát várunk.
méA pályázatokat
szakmai önéletrajzzal
és bizonyítvány
másolatokkal
e-mail címre
kardosne.dora@z
várjuk, a megjelenéstől
aev.hu
számított
1 héten belül.

- ügyfélszolgálat
- nyugdíjreferens
- értékesítő üzletkötő

területre Zalaegerszegre
Közel ezren ismerkedtek Papp Dávid, Bartáky BenMásodik lett Belák EmeÁRUCSERE!
meg Lázár Ervin
mesebi- degúz, Tarsoly Hanna, Hor- se, Kiss Zsófia, Léránt Szofi,
Gyakorlattal rendelkezőknek
NYITÁS:váth Roland 3.b (Zeg, Petőfi Sebestyén Boglárka, Vincze
rodalmával, tájékoztatott
egyedi megállapodás
Tóth Renáta olvasószolgá- Sándor Székhelyiskolája), Virág Panna 5.a (Zeg, Liszt
Küldje önéletrajzát:
Iskola) és
lati csoportvezető. A kapcso- Cserkuti Németh Liliána, Ferenc Általános
FT
NŐI RUHÁK
CSÜTÖRTÖK,
ÓRA Jázmin, László
CSAK
lódó feladatsort
114 csoport 10Csalló
Cin- Németh Luca,Kocsis
Bozsó- peter.abraham@allianztanacsado.hu
/DB
TUNIKÁK
A KÉSZLET
oldotta meg, a látogatók kü- tia Szabina, Szőke Dorka,
ka EREJÉIG!
Dóra, Pintér Panna, Barsi
EXTRA
MINŐSÉGŰ
SZOKNYÁK
lönböző foglalkozásokon is Benk Laura Hanna, Pintér Emese 4.b (Zeg, Ady-iskola).
részt vehettek.NŐI
Szerdán
Viola 4.b (Zeg, Petőfi) Szabó Egyéni megoldóként jutal-PÓLÓK
ÉShá-FÉRFI
FÉRFI RÖVIDrom kategóriábanPÓLÓK
hirdettek ÉS
Vanda, Vörös Luca, Mészá- mazták Pápai Hannát (Zeg,
NADRÁGOK
eredményt. Az első helyen ros Marcell, Gerencsér Má- Dózsa-iskola, 3.b). A gyereRaklapos, hálós
SPORTRUHÁK
holtversenyben
végeztek: té, Kelemen Olivér, Kondor kek és tanáraik értékesGYEREKRUHÁK
jutûzifa kedvezõ
ÓRIÁSI
készletrõl
Iancu Jázmin, Fehér
Alex, Áron 4.b (Zeg, Petőfi).
talmakat kaptak. zaol.hu
CIPŐK,áron
SZANDÁLOK

Jelentkezések
karrier@rud et a
címre várjuk. itrans.hu

Zalaeger
Zalaszentiv
szeg/Zal

ánraaszentivá
gyógyítottak
keresünk
hűtött és száraz
Zalaegerszeg
met múltunkra, a figyel- vészeti
abban a kórházban, plüssmackókat
n nyainkra,
re és
árutérítő
életünk értékeire,
hagyomáZalaszentiván
hűtött és
ami vasárnap is
zánk szépségeire,
meg azhakulturális
vezetőket,
száraz áruterítő fuvarfeladatra
ra keresünk
egészségfejleszté
iskola multifunkcionál
nyílt
és mű- vünkre.
tgk
anyanyelsi irodában.is
a gyerekek oldott
A rendezvénynek
me ad otthont.
kezdéssel. tgk
vezetőket, azonnalifuvarfeladatra
Feltétel:
hangulatban,MindenIttterazonnali kezdéssel.
az deklődőt
berek irányítása
szakem-érFeltétel: C vagy CE kategóriás
mellett,szeretettel
várnak.
mégis játékosan
C vagy CE
gyógyíthatták
jogosítvány
kedvenceiket
+ GKIkategóriás
kártya. jogosítvány
ték le az orvosi
és győzhet+ GKI kártya.
Amit kínálunk:
rendelőkkel
szembeni félelmeiket.
Amit kínálunk:
Stabil cégnél,
A BONAFARM
Stabil cégnél,hosszútávú
munka, kiemelkedő
zalacsébi
munka,
-BÁBOLNA
hosszútávú
kiemelkedő fizetéssel.
forrás: zaol.hu
munkavégzési
TAKARMÁN
A máriatövist
fizetéssel.
Önéletrajzoka
hellyel pályázatot
az ókorban
Önéletrajzoka
Y KFT.
is is-alábbi
az
merték, a 15.
A ZÁÉV Építőipari
hirdet az
kövek,címre
tt az
ekcémavárjuk
alábbi
században pedig
alábbi munkakörben:
és pikkelysömör,
címre
bencésekkarrier@
a fáradtság
várjuk
Zrt. Zalaegersze
rájöttek, hogy
regtelenítő
és daganatos
beszerzés
ruditrans
szervünket,
különö-

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

Múlt szerdán zajlott le a megyei könyvtárban a Lázár Ervin – Négyszögletű
Kerek Kiállítás zárórendezvénye.

Munkatársakat
keresünk

ruditrans
jelent: zalaszentiván
.hu
i lakos.

OCSIVEZETŐ
A FELTÜNTETETTGÉPKÁRBÓL!
A KÉSZLET EREJÉIG!

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

Ezer látogató és versenyző Zalaegerszegen

aszentivá
Zalaegerszeg
n
re és Zalaszentiván
hűtött és
száraz áruterítő
ra keresünk
fuvarfeladatra
vezetőket,
azonnali kezdéssel.
tgk
Feltétel:
C vagy CE
kategóriás
jogosítvány
+ GKI kártya.
Amit kínálunk:
Zalaszentiv
Stabil cégnél,
áni élelmiszer
munka, kiemelkedő
hosszútávú
raktárunkba
keresünk napi
fizetéssel.4 órában
Önéletrajzoka
1 fő
takarító
t az
alábbi címreszemély
várjuk
karrier@
zetet.
Előnyt

