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Szakmai információs napot rendezett a Göcseji Múzeum
A nagyközönséget szolgáló múzeumi és könyvtári fejlesztéseket támogató uniós pályázat keretében tartottak csütörtökön múzeumpedagógiai
szakmai napot a Göcseji Múzeum szervezésében. A Mártírok úti, „A kommunizmus áldozatai” kiállítás foglalkoztató
termében Kaján Imre, a Göcseji
Múzeum igazgatója és Varga
István, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese szólt a nap előnyeiről. Majd Kissné Kovács Ágnes
múzeumpedagógus és Horváth
Imre restaurátor a „Ha hívtok,
mi megyünk” című zalai sorozatot ismertette, végül a vasvári múzeum interaktív tárlata is
terítékre került. 
zaol.hu

Fotókat keres a múzeum

MagyarBrands-díj
a Szuperinfónak

A Göcseji Múzeum történészei az új állandó, élettörténeti kiállítás részletein dolgoznak. Ehhez kérik
a zalaegerszegiek segítségét. Ha valaki részt vett a rendszerváltás idején az 1989. március 15-ei zalaegerszegi ünnepségen és az erről szóló fotóját szívesen eljuttatná a Göcseji Múzeumba, azzal nagyban segítené a leendő kiállítás látványát.

GyerMekkórház
félelMek nélkül
FAISKOLAI LERAKATUNKBAN
Megnyitottunk!

276634

Szezonvégi
Gyerekek gyógyítottak
plüssmackókat is
SZŐLŐOLTVÁNYOK,
abban a kórházban,
ami
vasárnap
nyílt
kiáruSítáS:
GYÜMÖLCSFÁK,
BOGYÓSOK
FAISKOLAI
LERAKATUNKBAN
KÖZVETLENÜL
A
TERMELŐTŐL.
meg az egészségfejlesztési
irodában.
Itt
GYÜMÖLCSFÁK,
gyümölcsfák
750 Ft/db
NYITÁSBOGYÓSOK
a gyerekek oldott
hangulatban,
szakemSZŐLŐOLTVÁNYOK,
Szőlőoltványok
300 Ft/db
berek irányítása
mellett,
mégis
játékosan
OKTÓBER
13-ÁN!
KÖZVETLENÜL
A TERMELŐTŐL.
Akció a készlet erejéig.
Zalaegerszegen a
gyógyíthatták kedvenceiket
és győzhetZalaegerszegen
Kaszaházi
út végén, a kis
a kaszaházi
útszemben!
végén, fékörforgalommal
ték le az orvosi rendelőkkel
szembeni
a
kis
körforgalommal
szemben.
lelmeiket.
www.kaszasoltvany.hu
+36-30/340-25-21
forrás: zaol.hu
www.kaszasoltvany.hu
+36 30/340-2521

ORVOSIA ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszegre
%
Máriatövist a Májnak
Együtt 50 éve
beszerzés és kivitelezés területére

kációt, kezdték el mélyrehatóbban tanulmányozni és használni

képpen három flavonoid keveréke. Egyéb keserűanyagokat,

276536
266766

Budapesten kerültek átadásra a MagyarBrands 2018 díjai. A MagyarBrands Díjátadó Gála keretében immár 7 éve
azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat választja ki
a szakmai zsűri, melyek a négy kategóriában kiemelkedőt
voltak képesek nyújtani.
A médiapiacról idén 8 sajtótermék - köztük a 116 éves
múltú Nemzeti Sport - vehette át a MagyarBrands-díjat, s
ezt a kitüntető címet érdemelte ki a 30. évfolyamát megélő,
Egerből indult Szuperinfó hetilaphálózat is. Az elismerést
stílszerűen demonstráló nemzeti trikolor színű díjat Honfi
A máriatövist
az ókorban
is is- kövek,
ekcéma
és pikkelysömör,
Gábor
(balról) alapító,
a franchise
hálózat
vezetője
vette át
dr.merték,
Serényi
Jánostól,
MagyarBrands
program
elnökétől.
a 15.
századbanapedig
a fáradtság
és daganatos
betegséA Szuperinfó az elmúlt közel 30 évben vált hazánk legbencések rájöttek, hogy különö- gek gyógyítására is.
nagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű laphálózasen Jelenleg
mérgezések
esetén
gyógyí- ésAkistelepülésen,
máriatövis gyógyászatban
altává.
1280
városban
56 önálló
tó hatású,
de csak meg,
évszázadokkal
kalmazott 1termése
tartalmazhelyi
lap jelenik
mellyel egyszerre
512 000
rendszeres
olvasót
tudhatgyógyítói
magáénak.zaAlegfontosabb
Nemzeti Médiaanalízis
később,
a 18. század
hatóanyagát,
szerint
a magyar
lakosság
1/3-aa rendszeresen
a
elevenítették
fel újra
ezt az indiszilimarint, melyforgatja
tulajdonSzuperinfót.

276100

Fotó: orbán Gellért

SZEMVIZSGÁLAT*

2019. május 5-ig a következő
AKCIÓK
AJÁNDÉK
Gálos Ibolya
regtelenítő szervünket,
a Dr.
májat
telefonszámokon: 92/596-339,
*
*
Szemész szakorvos LÁTÁSVIZSGÁLAT
EGÉSZ ÉVBEN
30/641-8833,vagy személyea mérgektől, hogy egyrészt sersen a Családi Intézetben várják
kenti a mérgek lebontását, másazon házaspárok jelentkezését,
OPTIC WORLD ZALAEGERSZEG • Deák FerencIdeális
tér 1., Nagy
templom
mellett
jelöltünk:
részt aktivizálja a májsejtek gyóakik idén ünnepelik 50. házassá+36 30 768 8000 • +36 92 347 423 • zalaegerszeg@opticworld.hu
• felsőfokú építő- vagy építészmérnöki
végzettség
gyító
mechanizmusait, és az új
gi évfordulójukat,
és házassági
* Az orvosi látásvizsgálat minden esetben térítésköteles. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!
esküjüket ünnepélyes keretek
• önálló munkavégzési képesség
májsejtek képződését.
között fogadalommal
www.opticworld.hu
• jó szervező és kommunikációs
készség szeretnék
megerősíteni.

MÉRNÖK munkatársat keres.

• döntési képesség
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Állásbörze +
*73233*

Kőművest, ácsot, segédmunkást keresünk folyamatos zalaegerszegi munkavégzésre. Koller
Lajos Telefon:06-30/237-9245
*76540*

Nemzetközi (C+E kategória)
gépkocsivezetőket keresünk bútorszállításra, azonnali kezdéssel. Zala és Vas megyei indulás,
állandó németországi fuvarok,
rendszeres otthonlét, nettó 400420.000 Ft bér. Tel.: 30/5302004 (8-18 h) FORTI HungaryKft.
*75637*

Tapasztalt, gyakorlattal rendelkező nehézgépkezelőket keresünk, forgókotróra, dózerre, homlokrakodóra, gréderre, országosan. Teljes munkaidőben foglalkoztatva ,hosszútávra! Kiemelkedő bérezés Szállást biztosítunk.
Gerulus Kft: 06306886498

Magyarország meghatározó mélyépítési
vállalata a Duna Aszfalt Kft.
Megbízható építőipari cég hosszú távra
bővülő csapatába új kollégát keres

SZAK- ÉS SEGÉDMUNKÁSOKBÓL ÁLLÓ
5-6 fős BRIGÁDOKAT

192347

keres útépítő munkára Körmendre.

munkakörbe, körmendi
projektirodájába.
Bérezés: megegyezés
szerint

276718

KÖNYVELŐ

A feladatokról érdeklődni
lehet:
30/335-7494
Érdeklődni és
jelentkezni
a
A 06
fényképes
önéletrajzokat
a 8444
20 368 9432
vagy 06 20 571
telefonszámom
lehet.várjuk.
hr@dunaaszfalt.hu
címre
CSOPORT

SAVENCIA F&D HUNGARY ZRT.
(korábbi nevén Pannontej Zrt.)

ZALAEGERSZEGI üzemébe
új munkatársat keres többműszakos munkarendbe
az alábbi munkakörbe:

SAJTGYÁRTÓ
Amit kínálunk:
• 13. havi fizetés
• bruttó 18.000 Ft havi készpénzjuttatás
• Kiemelkedő műszakpótlékok
• Kedvezményes termékvásárlási lehetőség
• Munkatárs ajánlási program: 80.000 Ft
• Egészségpénztári hozzájárulás
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
• Évente több alkalommal ajándék termékcsomag

276146

ÁLLÁS

Az Őszikék Időskorúak Otthona
(Kehidakustány) terápiás/mentálhigiénés munkatársat keres. Végzettség: I/2000 (I.7.) SzCsmr. 3.sz.
melléklete szerint. Érdeklődni: 0683/534-036, 06-30/957-0530.
Jelentkezni e-mailben: oszikekotthona@gmail.com

Keresse a keresőt!
Legkényelmesebben a letöltést nem igénylő webes kitöltőfelületen módosítható a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) által elkészített szja-bevallási
tervezet, sőt az előző évekre vonatkozó bevallások
önellenőrzése is ezen a felületen a leggyorsabb.

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:
Savencia F&D HU Zrt. 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6. vagy
allas@pannontej.com

*75392*

Zalaroad útépítő cég gyakorlattal rendelkező kőművest, gépkezelőt keres azonnali kezdéssel!
Telefon:06-30/519-5628
*70912*

LEATHER, VALUE OF NATURE
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.

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán
(Vas-, Zala- és Veszprém megye határán) található. Bőrszabászattal
foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.
Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT SZABÁSZ
Amit kínálni tudunk
• Versenyképes juttatások
• Műszakpótlékok (18-22 h 40%)
• Béren kívüli juttatások
• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák
a hó végén kifizetésre kerülnek (szombat 100%, vasárnap 150%)
• 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) munkarend
• Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg,
Szombathely, Körmend, Sárvár, Zalaegerszeg irányából és
vonzáskörzetükből)
• Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás
• Saját állományban való alkalmazás
Feltételek
• min. általános iskolai végzettség
• tesztíráson való megfelelés
Jelentkezés munkaidőben (08:00-16:00 h) a megadott
telefonszámokon, vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

276259

IMPRESSZUM

Az áfa fizetésére kötelezett
magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők és az
egyéni vállalkozók bevallási
tervezetüket a legegyszerűbben az eSZJA felületen egészíthetik ki és küldhetik be
a NAV-hoz, mert ezek nélkül
a lépések nélkül az ő tervezetük nem válik automatikusan bevallássá május 20-án.
A többi adózónak nincs teendője, ha a tervezet adataival
egyetért.
Aki módosítani szeretné
a tervezetet, az használja a
portál kereső funkcióját, azzal a leggyorsabb megtalálni a kiegészítendő tételt. Ha
például valakinek tavaly ingatlan-bérbeadásból is származott jövedelme, akkor a
keresőbe elég beírnia, hogy
„bérbeadás”, és a webes kitöltő ahhoz a sorhoz navigálja,

ahová az adatokat rögzítenie
kell. Ha a tervezetben vis�szaigényelhető adó szerepel,
a kiutaláshoz mindenképpen
meg kell adni a bankszámlaszámot (nem a bankkártyaadatokat) vagy postacímet,
attól függően, hogy miként
szeretné megkapni az összeget. Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők az eSZJA portál „LEKÉR” funkciójával letölthetik a korábbi évi
(16SZJA, 17SZJA), valamint
az idén benyújtott 18SZJA
bevallásukat, megkönnyítve
ezzel annak esetleges önellenőrzését és javítását. Érdemes minél előbb ügyfélkaput
nyitni, mert így azonnal elérhetővé válik az szja-bevallási tervezet és a kiegészítés néhány gombnyomással
kényelmesen, otthonról is
elintézhető.
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Apróhirdetések
*69192*

LAKÁSELADÁS

254888

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Neszelében családi ház eladó
119+70 nm, 641 nm telekkel. 0670/410-7778

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

Fa-műanyag minőségi nyílászárók
7 év garanciával gyártótól. Tuttó-Ablak 2000 Kft. 06-30/687-6858
*73921*

Csökkent februárban az
álláskeresők száma

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyoghálók áprilisban 50%-os kedvez- Zala megyében 8,5 százalékkal csökkent egy év
ménnyel, nyugdíjasoknak +10%. alatt az álláskeresők száma: a februári zárónapon
06-20-971-3709
7116 álláskeresőt regisztráltak a Zala Megyei Kor-

AUTÓ
Siófoki lakások- nyaralók 80-120
m2-ig eladók. 19,9 millió Ft-tól. Autókat vásárolunk bontásra, el*76034*
+36-30/9366-600
szállítás és hivatalos igazolás kiál- Redőnyjavítás! Új redőnyök és
*75385*
lítása ingyenes. 06-20/4455-665 egyéb árnyékolástechnikai eszkö-

mányhivatal munkatársai, 665-el kevesebbet, mint
az elmúlt év azonos időszakában - közölték csütör*25088*
ÉPÍTÉSI TELEK
zök szerelése, javítása garanciával! tökön az MTI-vel.
Zalaegerszegen,
Jánkahegyen Készpénzért autóját, teherautóját tel:+36-70/553-9384
1530 m2-es építési telek eladó. megvásároljuk, állapottól függetÉrd.: 16 óra után +36-30/692-7517 lenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36- Vizes-salétromos
*76411*
70/669-7777

*69935*

falak szige*66543*
telése
acéllemezes
bepréselésÜDÜLŐ, HÉTVÉGI HÁZ
sel, 21,3 éves garanciával! TeleÁLLAT
Hétvégi pihenőház konyhakertfon:06-30/293-8685,www.drfal. hu
tel eladó Zalaegerszegen. 06- Rendes tojótyúkok és kakasok fo*01628*

lyamatosan rendelhetők a bogláOKTATÁS
ri keltetőből. Garantáltan csak januártól
termelnek.
Szállítás
máKereskedő-boltvezető, vendégGÉP- SZERSZÁM
jusban. Kiszállítva: 1100,-Ft/db.
Homlokzati állványok és dok- 06/85-353-200, 06/30-831-7254 látó-üzletvezető képzés indul. OKTAT 60 Kft E-289/214 70-408ka födémzsalu rendszer bérbe*75414*
6673, 20-567-8338
adása KL-Bau Junior Kft. TeleSZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT
*72373*
fon:06-30/237-9245
Best-Unió nyílászárók-árnyékolás
*76546*
KIEGÉSZÍTŐ MUNKA
15 Le összkerekes Kubota kistrak- technika, betonozás, szigetelés tel- Idős személy felügyeletet, gondotor talajmaróval eladó. Ajándék jeskörű lakásfelújítás és javítások.
zást, bevásárlást vállalunk. Megzöld rendszám és házhoz szállítás. Telefonszám:06-20/4038-400,
bízható. Érd:06-30/420-1492
06-20/336-0011
06/30/659-9667
*71599*

30/608-4326

*73910*

*65464*

*75584*

INDULÓ KÉPZÉSEK
TARGONCAVEZETŐ,
E-00803/2014/A001

EMELŐGÉP-KEZELŐ
E-00803/2014/A003

167130

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ

HATÓSÁGI VIZSGA
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Olvassa
Ön is

E-00803/2014/A002

minden héten a
Zalaegerszegi
Szuperinfót!

Jelentkezés és regisztráció:

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

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.
270890

Köszönjük segítségét!

Főbb tevékenységeink:
- hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása
- kedvezményes gyermektáboroztatás
- “Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása

További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
-Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51. Tel.:06-92/312-770, 06-30/8-248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokiifitabor.hu

276579

Kedves Adózó!
Kérjük adója 1%-ával támogassa a
Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítványt!

Adószámunk: 19270366-2-20 Köszönjük!

A hivatal közlése szerint
februárban 5,4 százalék volt
a nyilvántartott álláskeresők
aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva. Az álláskeresési ráta értéke 0,7 százalékponttal volt
alacsonyabb, mint egy évvel
korábban. A közleményben
kitértek arra is, hogy az elmúlt években, februárban
néhány száz fővel emelkedett a nyilvántartott álláskeresők száma, idén viszont
mérsékeltebb növekedés a
tapasztalható: a januárinál
170-el volt magasabb febrárban az álláskeresők száma.

A pályakezdő álláskeresők aránya 7 százalék:
februárban 513 fiatal keresett munkát a kormányhivatal segítségével. Az év
első 2 hónapjában 110 pályakezdő került újonnan a
regisztrációba. Februárban
az álláskeresők 17 százaléka (1223 ember) részesült
álláskeresési járadékban.
Zala megyében 1350 álláskereső kérte februárban a
nyilvántartásba való felvételét, közülük 184-en első
alkalommal regisztráltak. A
nyilvántartásból közel 1200an kerültek ki. 
MTI
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Otthon - Építés
Lakberendezés

ülőgarnitúrák | fotelek | kanapék | székek | asztalok | ágyak | szövetek

2019. ÁPRILIS 11–13-IG
275117

Április 11-én: 8-16 óráig | Április 12-én: 8-16 óráig | Április 13-án: 8-12 óráig

276329

ADA Hungária Bútorgyár KFT
H-9900 Körmend | Rákóczi u. 154 | www.ada.at
Tel. +36 (0)94 590-100 | Fax DW -106 | office.kormend@ada.at

167090

ÓRIÁSI KIÁRUSÍTÁS!

Tippek:
1. Ne álljon semmi a fény
útjába!
A nehéz, vastag függönyök nem tudnak elég fényt
átereszteni, így nem élvezheted ki a nap sugarait. Válassz világos, vékonyabb
függönyöket, minden ablakra! A nagyobb bútorokat se
rakd az ablak elé vagy mellé, helyezd át őket inkább a
szoba egy másik sarkába.
2. Elő a tükrökkel!
Ha az ablakok közelébe
tükröket akasztasz a falra,
azok fel fogják erősíteni a
szobába beáramló fényt. Ha
nagyon sötét a helyiség, akkor érdemes jó nagy tükröket felrakni!
3. A színvilág fontossága
Ha kicsik az ablakaid,
vagy nem jó fekvésű az otthonod, akkor óvakodj a sötét falszínektől! Ha mindenképp ragaszkodsz az
adott színárnyalathoz, akkor inkább csak egy falszakaszt emelj ki vele. A világosabb bútorokkal vagy
vidám színű textilekkel is
befolyásolni tudod a tér fényességét. Bézs kanapé, fehér könyvespolc vagy krémszínű bútorok – nemcsak világosabbnak, de tágasabbnak is fog tűnni tőlük az otthonod!  lakaskultura.hu

172836

178419

276332

Világosabb
otthon? Igen!
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Életmód
Nap mint nap a mosolyokért!

www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

Hasi hízás: jelek, hogy
hormonok okozzák
Lelassult anyagcsere
Ha a pajzsmirigy hormonjai megfelelően működnek,
akkor a szervezetünk megfelelő mennyiségben égeti
a zsírt, és az anyagcserénk
is jól működik. Ha azonban
egyensúlyuk felborul, akkor
épp az ellenkezője történik.
Ha nem alszunk eleget, vagy
túl sokat edzünk, akkor ez is
megzavarhatja az anyagcserénket, és a túl sok stressz is
ártalmas, mivel megemeli a
kortizolszintet, ami hasi hízáshoz vezethet.

szanak, a nem megfelelő alvási rutin pedig több kutatás
szerint is hízáshoz vezethet.

Inzulinérzékenység
Az inzulin szabályozza,
hogy a szervezet a bekerült
zsírt elégeti-e vagy inkább
elraktározza. Az adiponektin nevű hormon a zsírsejtekben termelődik, és minél magasabb a szintje, annál magasabb a szervezet
energiafelhasználása. Ha túl
sok szénhidrátot eszünk, és
nem mozgunk eleget, akkor
az adiponektinszint felboLibidócsökkenés
rulhat, és súlyfelesleg alaA DHEA nevű hormon kulhat ki.
amellett, hogy növeli a libiEnergiahiány
dót, segít a koncentrálásban,
erősíti az immunrendszert,
Ha szénhidrátot eszünk,
és ha elegendő van belőle, inzulinszintünk megemelakkor energikusnak, fitt- kedik, és zsírraktározásra
nek érezzük magunkat. A készteti a szervezetet - mitesztoszteronnal együtt védi nél több a szénhidrát, anaz izomszövetet, amelynek nál több zsír raktározódik.
mennyisége fontos a zsír- Ugyanakkor a szénhidráégetéshez. A tesztoszteron tok fontosak ahhoz, hogy
és a DHEA szintje lecsökken legyen elég energiánk az öregedés, a stressz és kü- ha túl keveset eszünk belönféle betegségek hatására. lőlük, megzavarhatjuk a
Akiknek alacsony a libidó- hormonrendszert.
juk, általában rosszul is alhazipatika.com

implantátumokkal

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.
EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS,

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

172801

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 2.
+36-70/383-6133

Nincs nap fog nélkül...
Azonnal terhelhető

Dr. med. dent. Szőke Ádám

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

Testösszetétel mérés
Törzs többirányú
vizsgálata
Főbb izomcsoportok
vizsgálata
Állás, járáskép elemzése
Talpnyomás vizsgálata
Értékelés, tanácsadás
Nyitvatartás: Hétfőtől – péntekig 11:30 – 15:00.
Helyszín: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Festetics Fürdőház 2. emelet
Bejelentkezés a nyitvatartási időben személyesen a helyszínen,
telefonon: + 36 83 501-700/530-as mellék (nyitvatartási időben),
e-mailen: mozgaslabor@spaheviz.hu.

276060

187531

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.
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Programajánló
APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁPRILIS 27. szombat ANDRÁSHIDAI
Fabula bábszínház: Erdei tör- MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 14.00- 18.00 Kertvárosi MŰVELŐDÉSI HÁZ

Hevesi Sándor Színház Áprilisban:
Április 4. csütörtök
19.00 A windsori víg nők
Házi főpróba
Április 5. péntek Bemutató
előadás: 19.00 A windsori
víg nők Hevesi-bérlet
Április 6. szombat
19.00 A windsori víg nők
Máriáss-bérlet
Április 9. kedd
19.00 A windsori víg nők
Széchenyi-bérlet
Április 13. szombat
19.00 A windsori víg nők
Latinovits-bérlet
A Göcseji Skanzen április
2-tól, keddtől a nyári nyitva
tartás szerint fogadja a látogatókat. Nyári nyitva tartás:
keddtől vasárnapig 10.0018.00 óra között.
Közelgő tavaszi rendezvényeik: Húsvéthétfő a skanzenben: április 22.
Village-food fesztivál: május 18.

Keresztury Dezső VMK:

Sárkányosdi
ténet, avagy nyuszi kapitány
ÁPRILIS
8.
hétfő
17.30
kalandjai
Szent György napjához kapGYÓGYNÖVÉNY KLUB
csolódó szabadtéri családi
Art Mozi
Áprilisban: Természet, a fi- rendezvény, ahol a színes
atalság forrása!
színpadi produkciók mellett
ÁPRILIS 13-14. szombat-vasárnap 14.00-20.00 Húsvéti - Élethosszig egészségben pónilovaglás, íj és nyílkészítés, arcfestés, népi fajátékok,
Kézműves Vásár
- Életmódváltás, honnan „Győzd le a sárkányt!” vetélA helyi kézművesek és Ter- induljunk?
kedő, a Sólyom Íjász Egyemelők minőségi, kézzel ké- - Körséta az ébredő sület íjász bemutatója várszített termékeinek Húsvé- természetben
ja a gyerekeket. Színpadra
ti Vására. Kínálat a teljesség
lépnek:
igénye nélkül: házi mézek, Foglalkozásvezető: Sebes- Apáczais ovis modernszörpök, lekvárok, savanyú- tyén Bence fitoterapeuta
ságok, sajtok, házi kenyerek, ÁPRILIS 13. szombat 14.00- tánccsoport
gyógy- és fűszernövények, 17.00 Húsvéti készülődés
- Binkó Néptáncegyüttes
teák, ásvány ékszerek.
Húsvéti ünnepkörhöz kötő- - Körtánc AMI Moderntánc
dő hagyományőrző kézmű- tagozata
Városi Hangverseny- és ves foglalkozásokkal várjuk
Kiállítóterem
az érdeklődőket, nemcsak - Zalaegerszegi Judo Sportegyesület utánpótlás
2019. április 09. - 2019. ápri- gyerekeket! Tojásfestés, ber- csoportja
zselés, írókázás, papírból tolis 26. Fekete Ildikó tojásfesjástartó készítése. Főtt to- - Gyöngyözön- Kanta Judit
tő Népi Iparművész kiállítása
jást hozzatok magatokkal! és Zenekara
A belépés díjtalan.
A belépés díjtalan!
Városi Hangverseny- és
ÁPRILIS 26. péntek 18.00
Kiállítóterem
A programváltoztatás jogát
Zala Péter természetfotós ki- fenntartjuk! Kedvezőtlen
A Junior Príma-díjas művész állításának megnyitója
időjárás esetén a rendezelnyerte a Magyar Kézműves
Remek díjat és a Nemzet Ifjú A kiállítás megtekinthető vény az Apáczai Művelődémájus 17-ig az intézmény si Központ épületében vaMestere címet.
lósul meg.
nyitvatartási ideje alatt.
ÁPRILIS 10. szerda 19.00
JAZZ SZERDA 2018/19 Éliás
Jr. quartet koncertje

Pihe Ovi csütörtökönként
9.00 – 12.00 Közösséghez
szoktató, ovi-ízelítő foglalkozás kisgyermekek számára, 2
éves kortól.
Jellegzetes hangszínével a
ÁPRILIS 3. szerda 18.00 Szív magyar Barry White-ként is– Lélek – Egészség Prof. Dr. mert énekes a funky és soul
leghitelesebb hazai előadóPap Lajos előadása
ja. Repertoárja a műfaj legisÁPRILIS 16. kedd 17.30
mertebb dalaiból, illetve saPSZICHO FILMKLUB A törját szerzeményeiből épül fel.
ténet - The Tale amerikai
dráma
ÁPRILIS 12. péntek 19.00
ÁPRILIS 24. szerda 9.30 és Fülei Balázs Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
10.45 MESEVARÁZS
hangversenye
Márciusban: Aranykapu zenekar: Daloló erdő interaktív A művész repertoárján Brahms, Beethoven zongoragyermekkoncert
versenyei, illetve Bartók
A Kakaó zenekar tagjaiból
összes zongoraversenye
álló Aranykapu formáció
szerepel.
nagybőgő, zongora, gitár,
cayon, udu, harangjáték és A 2016-os Bartók Emlékév
egyéb ritmushangszerek ál- legfoglalkoztatottabb műtal kíséri a magyar népda- vésze volt, számos koncerlokat, gyermekdalokat és a tet adott itthon és külföldön
saját dalait.
egyaránt.

ÁPRILIS 5. péntek 15.00 9.
Andráshidai borverseny .
Borbarát Kör rendezvénye
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
29-ig. A belépés díjtalan!

ÁPRILIS 26. péntek 14.30 A
„Föld napja” Kertészkedés
az új közösségi ház udvarában a helybéli civil csoportok tagjainak közreműködésével. Várunk mindenkit, aki
szívesen közreműködik az új
közösségi ház környékének
szépítésében!
ÁPRILIS 29. hétfő „Szívvel, szerettel …” Anyák-napi kiállítás fotókból, rajzokból, gyerekek, anyukák
alkotásaiból...
A belépés díjtalan!

Abigél

Április 10. szerda 15.00 Abigél Radnóti-bérlet, 19.00 Abigél Tolnay-bérlet, április 11. csütörtök 19.00 Abigél Munkácsy-bérlet, április 12. péntek 19.00 Abigél Kisfaludy-bérlet
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Színes

Kiderült: boldogabbá tesz a A diplománál többet érhet egy jó szakma
sajtevés
Szerencsére évről évre
több pályakezdő fiatal választja az OKJ-s képzéseket.
Már csak azért is, mert a felsőoktatás államilag finanszírozott
képzéseire nem
könnyű bekerülni, az önköltséges
képzés anyagi terheit sokan nem engedhetik
meg maguknak – írja a Profession.hu. Egyre nagyobb
teret kap az szemlélet is,
hogy csak 4-5 évet egy nem

Tudományos bizonyíték
született rá, hogy a sajt boldoggá teszi embert: a Dairy
UK és a brit mezőgazdasági fejlesztési tárca közös tanulmányában azt vizsgálta,
hogyan befolyásolják a sajtok és bizonyos tejtermékek
az étkezés élvezetességét.
Így derült fény a meglepő
hatásra.A kísérletben har-

piacképes diplomáért nem
érdemes az iskolapadban ülve eltölteni, hasznosabb egy
OKJ-s szakmát/végzettséget szerezni. A tanfolyamon töltött idő
alatt ráadásul kiderül az is, hogy valóban van-e komoly érdeklődés és affinitás
az adott terület iránt, és akkor érdemes megpróbálkozni az egyetemi felvételivel
is. Az OKJ-s bizonyítvány,
ha a felvételi ugyanabban a

szakirányban történik, akkor a felvételinél plusz pontokat jelent. Cégfüggő, hogy
melyik cég hogyan viszonyul az OKJ-s képzésekhez,
ugyanakkor az elhelyezkedésnél előnyt élvez az, akinek van egy szakképesítést
igazoló papírja is. Az OKJ-s
végzettség sok esetben azért
kedvező egy cég számára,
mert a kért munkabér így
alacsonyabb, mint amit egy
diplomásnak kellene kifizetniük.
24.hu

mincan vettek részt, akiknek először egy sajt nélküli,
majd egy sajtos ételt kellett
kóstolniuk, például először
krumplit simán, aztán vajjal
vagy granolát és gyümölcsöt
magában, aztán joghurttal.
Utóbbiak esetében átlagosan
25 százalékkal nőtt az emberek elégedettségi szintje.

nlcafe.hu

A védőnők több mint 100
éve segítik a családokat a
gyermek fogantatásától
kezdve a babaváráson, az
újszülött érkezésén és a közösségbe kerülésén át egészen az iskolaérettségig.
A védőnők családokat segítő, áldozatos tevékenységét a Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE) 2011 óta az
Év Védőnője díjjal ismeri el.
A kategóriák jelöltjeit szakmai zsűri bírálja el, de immár három éve a közönség
szavazatai alapján is díjaznak egy védőnőt. Az elismerést az kapja, akire a SudocremFacebook oldalán futó
applikációban a legtöbben
szavaznak.
A díjra olyan szakembereket lehet jelölni, akik cselekedetükkel hozzájárultak
az egészséges magzati fejlődés támogatásához, gyermekek egészséges fejlődésé-

hez, vagy akár a mindennapi védőnői munkájuk során
olyan elhivatottsággal végezték feladataikat, melyben rendkívüli odaadással,
tudományos igényességgel
és holisztikus szemlélettel
segítenek a hozzájuk fordulóknak.
nalcafe.hu

TALÁLKOZZUNK A SZAKKÉPZŐ
ISKOLÁKBAN !
ZALAEGERSZEG – KESZTHELY - LENTI

Jubileumi tavaszi Cipőbörze
a család cipőboltjában
2019. április 12-13-14.

Főépületünkben a legújabb tavaszi/nyári cipők
és divatruházati termékek; „B” épületünkben outlet lábbelik.
A 20 éves jubileumi börze alkalmából az udvari sátorban
minden cipő -20% kedvezménnyel kapható.
SZOMBAT

Oszvald Marika 1430

Zaporozsec 1600

VASÁRNAP

Opitz Barbi 1500

Bereczki Zoltán 1600

275681

A Magyar Védőnők Egyesülete és a Sudocrem közös pályázatán a szülők jelölhetik és szavazhatják
meg a közönségdíjas szakembert.

276790

Idén is szavazhatnak a
szülők az év védőnőjéről

Mindkét nap délután:
gyermek foglalkoztató,
lufibohóc,
arcfestő,
légvár,
trambulin,
csillámtetováló,
roncsderbis autók udvarunkon.
A programokon való részvétel
ingyenes!

Dr. Lupo Cipőbolt Rábapaty, Széchenyi u. 3. * Nyitva 9 -19 minden nap.
Tel.: 95/360-303 * E-mail: info@drlupo.hu * www.drlupo.hu
00

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

00

Iskolai Re-Akció: Interaktív
bűnmegelőzési napot tartottak

Raklapos,
hálós
KŐ, KAVICS,
tûzifa
kedvezõ
HOMOK
áron
készletrõl
ÉRTÉKESÍTÉSE
kapható!

Rendőrök szállták meg csütörtökön a megyeszékhelyi Széchenyi-középiskolát, ahol az első két tanórát követően a délelőtti programok mindegyike
arról szólt, hogy a fiatalok miként kerülhetik el a
veszélyes helyzeteket.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által az iskolák
részére kidolgozott, Re-Akció nevű interaktív program
újdonsága, hogy a büntetőeljárás egészét felvázolja
a fiataloknak, azaz a bűncselekmény elkövetésétől a
rendőrségi előállításon át, a
nyomozás bemutatásáig, a
szabadságvesztés megkezdéséig. A rendezvényt ebben
az iskolai félévben az ország
öt iskolájába vitték el, Dunántúlon csak a Széchenyibe, ahol 2013 óta dolgozik
bűnmegelőzési tanácsadó. A

program kezdetén, a ráhangolódás részeként tantermi
szituációs gyakorlatokban
mutatták be a diákoknak,
hogyan válhat valaki bűncselekmény áldozatává, aztán miként fogják el a tetteseket, s ezáltal a rendőrség
munkáját is megismerhették. A dramatizált jelenetek
fő célja pedig az volt, hogy
a diákokban tudatosítsák,
a problémák, a konfliktusok erőszakkal nem orvosolhatók. Emellett konkrét
megoldásokat is mutattak be
arra, miként kerülhetik el a

276015
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KEDVEZŐ ÁRON!
Viszonteladókat is kiszolgálunk!

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

Telephelyünkön aa rakodás
Telephelyünkön
rakodásbiztosított!
biztosított!
Akció ideje
idejemegjelenéstől
megjelenéstőlfebruár
június28-ig
30-ig,ill.ill.a akészlet
készleterejéig.
erejéig.
Akció

Tájékoztató a
zalaegerszegi Helyi
Választási Iroda
elérhetőségeiről

számukra veszélyes helyzeteket, mit tehetnek, ha mégis
bűncselekmény áldozatává
válnak, s milyen jogaik vannak. Egyebek mellett szóltak az internet veszélyeiről,
a felelős állattartásról, bal-

eset-megelőzésről, elsősegélynyújtásról. A Re-Akció
szabadtéri elemeiként sok
más mellett kutyás keresést
és fegyelmezést, túszszabadítást láthattak a diákok.

zaol.hu

A Helyi Választási Iroda
vezetője: dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző
székhelye, címe:
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 17-19.
telefonszáma: 92/502-102;
92/502-114; 92/502-199
fax száma: 92/502-119
e-mail címe:
valasztas@zalaegerszeg.hu

100.000 FT
ÉRTÉKBEN
CLUB KAROS
UTALVÁNY

NYERTES NYEREMÉNYE LEHET
SUZUKI VITARA

Milyen hőforrást használ fűtésre?
NAGY
.......................................................................................
HÁZTARTÁSI
Milyen hőforrást használ főzésre?
TESZT
.......................................................................................
Fontos Önnek a háztartási gépei energiatakarékossága?
Beküldeni
.......................................................................................
8 napon belül lehet:
Melyik háztartási munkát kedveli legjobban?
....................................................................................... DOKTOR NATUR KFT
1162 Budapest,
Melyik háztartási munkát kedveli legkevésbé?
Szent Korona u. 208.
.......................................................................................

Név: ........................................................................................................................................
Cím: ........................................................................................................................................
Telefon: ............................................................Mobil: ...........................................................
Megjegyzés: Az ajándékok másra nem válthatóak át, készpénzbeli kifizetésük nem áll módunkban. A képek illusztrációk. A rejtvényen szereplő ajándékok átadása
termékértékesítéshez nem kötött. A játék szervezője: Doktor Natur Kft (székhely: 1162 Budapest, Szent Korona u. 208.). A játékról, az ajándék átadásának részletes
feltételeiről, az ajándékokról, a szponzorról, adatvédelmi szabályzatunkról, válaszának beküldése előtt a honlapunkon tájékozódhat! www.doktornatur.hu
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Háztartásonként csak 1 válasz küldhető be!
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