Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Farsangi hagyományok,
népszokások

Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris itt van
a vízkereszt, kezdődik a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet is elűzzük, virágvasárnapon pedig már a tavasz közeledtét ünnepeljük.
A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé esik, melyhez
számtalan népi hagyomány kapcsolódik. A párválasztás mellett a farsang lényege a szabályok felrúgása
és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok viselése is erre vezethető vissza: a névtelenség, az „arctalanság”

biztosítja mindenki számára a féktelen mulatozást.
Vízkereszt napja mindig január 6-a. A bibliai hagyomány szerint a pap ekkor szenteli meg a tömjént és
a vizet, melyet azután a kereszteléshez is használnak
– innen ered a nap neve is.
Hamvazószerda azonban változó ünnepnap, mindig a húsvétot megelőző 40. nap, mely 2010-ben
február 17. A hagyomány szerint a hamvazószerdát megelőző nap – húshagyó kedd – a farsang
utolsó napja, amikor még gátlástalanul lehet lakomázni, mivel azután kezdődik a húsvétig tartó
böjti időszak.

Önkéntes
programot indított
a Vöröskereszt
Önkéntes programot indított a
Magyar Vöröskereszt 18 és 22
év közötti fiataloknak - közölte
Nagy Gábor a szervezet főigazgató-helyettese az M1 aktuális
csatorna műsorában kedden.
A vöröskereszt olyan pályaválasztás előtt álló fiatalok jelentkezését várja, akik szívesen
megismerkednének a szervezet munkájával.
Egyfajta pályaválasztást segítő
programként tekintünk a kezdeményezésre - tette hozzá a
főigazgató-helyettes. A fiatalokat négyféle tevékenységbe szeretnék bevonni: szociális munka, elsősegélynyújtás,
véradásszervezés és, akiknek
van kedve, a szervezet katasztrófavédelemmel kapcsolatos

munkáját is megismerhetik. A
jelentkezők B kategóriás jogosítványhoz juthatnak és nyelvi képzéseken vehetnek részt.
A program 2020 decemberéig tart, 182 önkéntes bevonását vállalták.
Az önkéntes programra február elsejétől online lehet jelentkezni a voroskereszt.hu
oldalon. Egyelőre kilenc megyében - Baranya, BorsodAbaúj-Zemplén, Fejér, Heves,
Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna,
Vas, Zala - indult el a program, ezekben a megyékben
személyesen is lehet jelentkezni a vöröskereszt irodáiban.
MTI

Megújul
a zalaegerszegi mentőállomás

Jó híreknek örülhettek kedden a zalaegerszegi mentőállomás munkatársai. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány támogatásával még az
év első felében elkészülnek egy új, modern mentőállomás kialakításának tervei, melyet követően a közeljövőben elkezdődhetnek a beruházás építési munkálatai is.
fotó: Sárvári Viktória
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Mit tegyünk, ha
penészt észlelünk
a lakásban?
Gyakori probléma, hogy régebbi épületek
szigetelése, ablakcseréje után penész jelenik meg a szobákban. A penészesedés ronda, és a penészgomba spórája az egészségre is nagyon káros.
Ha az alábbi két tényező találkozik, a fal penészesedése megindul:
1. alacsony a fal felületi hőmérséklete
2. magas a szoba páratartalma
A penészes falfelületet lehet kaparni, festeni,
lefújni vegyszerekkel, bekenni csoda festékekkel, de ez csak rövid ideig hatásos, átmeneti
megoldás. A kiváltó okokat kell megszűntetni. Sajnos ez gyakran komoly költség: a penészesedés oka gyakran az épület szerkezeti elemeinek a hibáira vezethető vissza.
Téli időszakban a fal felületi hőmérséklete
igen alacsony lehet. Az okok szerte ágazók:
1. A szobában nem fűtenek eléggé. A megoldás egyszerű: fűteni kell a szobát. Sajnos nincs
varázsszer, vagy a penészt kell elviselni, vagy
a magasabb fűtésszámlát. Hosszú távon a penész drágább, mert a penészgomba spórája
rendkívül káros az egészségre.

2. A fal hő hidas. A hő híd olyan felület, aminek jobb a hővezetési képessége, mint a környezetének, amiatt télen jobban lehűl. Egyik
ilyen hő híd típus, amikor több épület szerkezeti elem kapcsolódik egymáshoz. A másik típus az ún. geometriai hő híd, ezek az épület
sarkai, kiszögellései.
3. Vizes falszerkezet. A falak hővezető képességét a nedvesség javítja. Ha vízszigetelési problémák miatt a falazat a talajból
folyamatosan vizet szív fel, akkor az átnedvesedett falak jobban hűlnek. A hő hidakról és a pontos felületi hőmérsékletekről
hő kamerás vizsgálat ad tájékoztatást. Sok
vállalkozás foglalkozik hő kamerás épületdiagnosztikával, érdemes egyiküket felkeresni.

Új albummal
jelentkezik
Müller Péter Sziámi
Nevess magadra! címmel új
lemezt jelentetett meg Müller Péter Sziámi AndFriends
nevű zenekara, a 18 dalt
tartalmazó albumot szombaton mutatják be Budapesten, a Gödör Klubban hangzott el az M1 aktuális
csatorna kedd reggeli műsorában.
Müller Péter,
költő, énekes jellemzése
szerint a
hagyománytisztelet és
az „újra vágyás” jellemzi
a lemezt, amelynek
címe és alcíme (A helyzet
tragikus, de nem komoly) is
nyomatékosan az öniróniát hangsúlyozza, ami nélkül
manapság lehetetlen életben maradni - mondta.
„Pilinszky János azt mondta, hogy a vers akkor szüle-

tik meg, ha vagy eljutunk az
én közepétől a kozmoszig,
vagy visszafelé bejárjuk ezt
az utat. A albumon hallható
dalok ezt az utat járják be, spirális szerkezetben” - mondta
az énekes, hozzátéve, hogy
a lemezt egy önironikus, fájdalmas dal nyitja Cukortükör
címmel. Müller Péter
beszélt arról is,
hogy ebben
a dalban
található
kedvenc
sora is,
amit az
érzelemgazdag és
s zem él yes
hangvételű
szám írásakor nyolc
esztendős lánya írt: „A türelem rozsdát terem”.
Mint mondta, a szombati lemezbemutató koncerten az
új dalok mellett régi Sziámi
számok is elhangzanak.
MTI
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www.vizeshazfalak.hu

VIZES
FALAK
Ingyenes
felmérés!

Utólagos
szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

Tősér Árpád
vízszigetelő Kft.

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

Apró

Állás
Édességforgalmazó cég,
területiképviselő kollégát
keres, kiemelt bérezéssel. Gépjárművet, mobiltelefont, tabletet biztosítunk.
Fényképes önéletrajzokat
az edessegforgalmazas@
gmail.com címre várjuk.
BETANÍTOTT
dolgozókat keresünk GyőrMoson-Sopron megyei
partnerünkhöz. Magas
bér, ingyenes szép szállás, utazás térítés.
06/30-511-4219.

Elképesztő
mennyiségű
energia van
az emberben
Egy felnőtt szervezet átlagosan 7 kvintillió (1030) Joule potenciális energiát tartalmaz.
Ez az energiamennyiség 30
hidrogénbombának felel meg.

Jármű

lyam. 06-70/637-4750. www.

Volkswagen passat 2,0 CRTDI minervakft.hu (E-000909/2014/
kombi, megkímélt állapotban sok A001-A011)
extrával, vezetett szervízkönyvvel

Állat

eladó. Tel:06-20/372-5000
Készpénzért autóját, teherautóját megvásároljuk, állapottól füg-

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva
650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

getlenül. Házhoz megyünk! Tel.:
+36-70/669-7777

nóvágási felszereléseket, dunná-

20 nm-es garázs kiadó csalá- kat, párnákat, szarvasagancsot /
di háznál ,raktározási célra. is engedéllyel rendelkezőtől, hagyaTel:06-30/351-0835

tékból/ 06-70/322-2437
Bútor

Oktatás

Boltveze- Sürgősen eladó, ágyneműtartő, Szakács, Cukrász, Pincér, tós fekhellyé alakítható sarok
Bolti

Nyitva tartás: H-P: 9.00-17.30
Szo:9.00-13.00

Év eleji akció

Hajdúszoboszlón!
3 éjszaka Tartalma:
13 500 Ft* korlátlan büféreggeli,
4 éjszaka kétfogásos
17 000 Ft* meleg vacsora,
7 éjszaka korlátlan wellness.
*
21 000 Ft

*Az IFA-t nem tartalmazza.

Telefon: 06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

Vegyes

Vásárolok régi bútorokat, disz-

Garázs

Extra minőségű
használtruha

Zalaegerszeg,
Európa tér

2018. január 10.

(3 nyelvű) Oklevelet adó külföldi
munkavállalásra is alkalmas

masszázstanfolyam
indul

ZALAEGERSZEGEN,
2018. január 25-én

Svéd frissítőmasszázs: 39.000 Ft
Nyirokmasszázs:42.000 Ft
Reflex talpmasszázs:42.000 Ft

Érd: 06-70/369-8655
Fnysz:00777-2012

www.studiumiroda.hu

eladó,

Vendéglátásszervező, Vendéglá- kanapé, továbbá akasztós és
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, rakodós szekrény. Érdeklődni:
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo- 06-30/662-8561

SZÉN AKCIÓ!
20-40 mm, 4500 kcal fűtőérték
Akció megjelenéstől visszavonásig!

GÉPKEZELŐ és
ÖSSZESZERELŐ felvétel

INGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

AMIT KÍNÁLUNK









Leather, vaLue oF nature
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.

ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
FIZETÉSI ELŐLEG
MUNKAHELYI ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG
KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

06 20 222 78 30

Amit kínálni tudunk
Alapórab
érek
• Versenyképes juttatások
985 Ft/h
-tól!
• Műszakpótlékok
• Béren kívüli juttatások (cafeteria, jelenléti bónusz)
• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén
kifizetésre kerülnek
• 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) vagy
állandó éjszakás (22-06 h) munkarend
• Ingyenes céges buszjárat
• Sikeres munkatárs ajánlás esetén ajándékutalvány juttatás
• Saját állományban való alkalmazás
Feltételek
• Min. általános iskolai végzettség
További kérdés esetén keressen bennünk bizalommal munkaidőben (8-16 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

54,90 Ft/kg

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

IMPRESSZUM
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
és KArBANTArTó

5.490 Ft/mázsa

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

Zalaegerszegre családias légkörű, biztos anyagi hátterű,
elektronikai készülékeket gyártó céghez keresünk azonnali
belépéssel operátorokat, betanított munkásokat.
AMIT BIZTOSÍTUNK:
-Alapbér +műszakpótlékok
-Jelenléti bónusz
-Utazási költségtérítés, ill. céges buszjárat Nagykanizsáról
-Teljesítményprémium
-Minőségi prémium
AMIT ELVÁRUNK:
-Akarj a csapatunk része lenni
-Több műszak vállalása
-legyen jó kézügyességed
JELENTKEZÉSEDET VÁRJUK A
+36-20/495-61-73-as telefonszámon,
szívesen vissza is hívunk, vagy email-ben
a mozsolics.kitti@work-force.hu címre.
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Már az
ókorban
is ettek
pizzát
Már az ókori Rómában is készítettek pizzákat, i. e. 3. században Marcus Porcius Cato Róma történetéről írt művében
tesz említést egy lapos, olajjal
megkent fűszerezett kelt tésztáról, amit mézzel édesítettek.
Pompeiban megtalálták a mai
pizzériák elődjét, azonban ezek
még úgynevezett fehér pizzák
voltak: tejfölös vagy zsírral, olívaolajjal megkent alappal. A Krisztus idejében élt Marcus Gavius
Apicius A szakácsművészertől
című írásában feltűnik egy recept egy homorú alakú, pajzson sütött cipóról, amit csirkehússal, fenyőmaggal, sajttal,
fokhagymával, mentával, borssal és olajjal ízesítettek. Az ókori
Egyiptomban is sütöttek pizzaféleséget: a fáraók születésnapjára gyógynövényekkel ízesített
lapos kenyérkéket. A ma ismert
klasszikus paradicsomos alapra
az Újvilág felfedezése után még
több száz évig várni kellett.

Takarítási tippek az új évre
Tegye fel a kezét, aki odavan a házimunkáért! Senki? Akkor itt van néhány jótanács, ami megkönnyítheti a
mindennapi önkéntes robotolást, és
könnyebbé teszi a takarítást.
Idő spóróló takarítás tippek:
Tartsunk egy flakon olyan csempetisztító
szert a fürdőkád peremén, amit nem kell
letörölni. Zuhanyzás közben csak lespricceljük vele a csempét, és kész is a tisztaság!
Fele-fele arányban öntsünk szórófejes flakonba mosogatószert és ecetet. Amíg besamponozott hajjal üldögélünk a kádban,
nyugodtan súrolhatjuk a falat egy, a keverékkel átitatott nyeles szivaccsal!

Használjunk folyékony
szappant, vagy tusfürdőt szilárd szappan helyett. Sokkal könnyebb
utána kimosni a kádat!
A lakásban mászkálva
mindig vegyünk fel és
tegyünk a helyére egyegy dolgot.
Legyünk multifunkciósak:
amíg fő az étel, mosogassunk el, amíg a fürdőkád
megtelik meleg vízzel, rakjuk rendbe a hálószobát!
A mikrosütő kitakarítása egyszerűbb, mint
gondolnánk: öntsünk fél csésze ecetet és
két csésze vizet egy tálba, majd tegyük a
mikróba három percig és kapcsoljuk be a
készüléket. Ha lejárt az idő, várjunk még
pár percet, majd vegyük ki a tálat és száraz
kendővel töröljük tisztára a mikró belsejét.
Akasszunk egy nylonzacskót főzés közben
a munkapult alá és ebbe dobjuk a hulladékot, így nem kell majd minden egyes
krumplihéjjal a kukáig elmenni.

Ha nem szeretjük a muffinsütőt kimosni,
tegyünk alufóliát rá, lyukasztgassuk ki a
mélyedések felett, majd nyomjunk bele
papír muffintartókat, s ezekbe öntsük a
tésztát!
Tegyünk egy darab szenet a hűtőbe: remekül magába szívja a kellemetlen szagokat!
Megint túlkelt a tészta és ráégett a sütő aljára? Legközelebb tegyünk be egy
szilikonlapot, s máris egyszerűbbé válik
a tisztítás!
napidoktor.hu

Vicc

CO Hegesztő / 6 fő
Főbb feladatok:
• Védőrácsok vázszerkezetének
védőgázas hegesztése, a
megadott specifikációk/
méretek és utasítások alapján
• A vonatkozó szabványok
pontos betartása, rendszeres
hegesztési tesztek végzése
• Hegesztősablonok
rendeltetésszerű használata
• Varratok előírás szerinti
ellenőrzése, együttműködés a
minőségbiztosítással
• A munka- és tűzvédelmi
előírások betartása, valamint a
munkahelyi rend fenntartása

Elvárások:
• Szakirányú hegesztői végzettség
+ tűzvédelmi szakvizsga
• Műszakirajz-olvasási ismeretek
• Önálló és pontos munkavégzés,
terhelhetőség, flexibilitás

Munkavégzés helye: Marcali

Amit kínálunk:
• Versenyképes alapórabér
+ teljesítményprémium +
műszakpótlék + túlórapótlék
• 13. havi munkabér; Széles körű
Cafeteria juttatások
• Céges buszjárat; Évvégi jutalom
lehetősége

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését, és megfelel
az elvárásoknak, a pozíció megnevezésével a következő postai vagy
e-mail címre várjuk szakmai önéletrajzát:
ZIEHL-ABEGG Kft., HR Osztály (8700 Marcali Ziehl-Abegg u. 1-2.)
+36 85 509 141 allas@ziehl-abegg.hu

MUNKA, KARRIER, ANYAGI BIZTONSÁG!

Zeneszerető anyós
A vő vesz az anyósának a
névnapjára egy zongorát.
Egy hét múlva egy ismerőse megkérdi tőle:
- Na, milyen a zongora?
Örült neki az anyós?
- Igen, örült, de három nap
után visszavittem a zongorát és kicseréltettem egy
trombitára.
- Miért? A zongora azért
jobb ajándék, nem?
- De. Viszont trombitálás
közben nem tud énekelni...

Pénzt vagy….
Egy rabló betör éjjel egy
pasashoz:
- Pénzt, vagy életet!
- Köszönöm, a pénzt kérném!
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Az EMA Ablakgyártó Kft.

nyílászáró beépítőt és
kisegítőt keres akár azonnali

kezdéssel éves állásra, vagy beugró
jelleggel. Versenyképes bérezés!

Érd.: +36-30/9398-444
www.kia.com

Azoknak, akik szeretnek
kitűnni a tömegből.

Nincsen új év fogak nélkül.

Azonnal terhelhető
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.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!
Dr. med. dent. Szőke Ádám

Az új Kia Stonic.
Azoknak, akik a maximumot hozzák ki az életből.
Az új Kia Stonic erőteljes formaterve azoknak készült, akiknek minden utazás kaland.
A határozott, dinamikus élek és a feltűnő hűtőrács igazi egyéniséggé varázsolják ezt
a modellt. A LED-es nappali fénynek és a feltűnő LED-es oldalsó indexeknek
köszönhetően kitűnik a tömegből, és a számtalan belső- és külső színkombinációval
a legapróbb részletig személyre szabható.

Kereskedés neve
A KERESKEDÉS
LOGÓJÁNAK HELYE

8360 Keszthely, Tapolcai út (az Alpha Park mellett)
Tel.: 83/511-040 • info@gadacsi.hu • www.gadacsi.hu

Kereskedés utcaneve 123.
1234 Város neve
Tel.: 0123 / 456 789
mail@kereskedeshonlap.com
www.minta-kereskedes.com

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 4,2 – 5,5 l/100 km, CO2-kibocsátás (vegyes): 109-125 g/km. Minden üzemanyag-fogyasztási adat az Európai Parlament
és Tanács 715/2007/EK rendeletével összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek közötti összehasonlítás céljából.
A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását illetően.
7 év / 150 000 km garancia érvényes az EU-tagállamokra (+ Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár). A garancia feltételeiről érdeklődjön a KIA márkakereskedésekben.

Tel.: 0036 83 540217
E-mail: zahnialfa@live.de
Praxis: Hevíz, Hevíz Plaza (Flavius Üzletház)

Lovaggá ütöttek egy pingvint
Bármilyen hihetetlenül is hangzik, Norvégiában egy alkalommal lovaggá ütöttek egy pingvint Sir Nils Olav névvel.
Az Edinburgh-i Állatkert királypingvinjét, maga a norvég király, V. Harald ütötte lovaggá 2008-ban egy extravagáns
ceremónia keretében. A történelem során nem ez volt az első alkalom, hogy egy állat felelősebb „beosztásba” lépett.

A legtöbb
baktériumot
tartalmazó
eszközünk
Mindegyik háztartásban, hotelben és azokban a kórházakban, ahol van televízió, a
legtöbb baktérium a tévé távirányítóján telepszik meg. A
wc ülőke ehhez képest patika
tisztaságú, ugyanis azt rendszeresen takarítják. A mobiltelefonok épp ilyen baktériumcsapdák, állandóan a
kezünkben van, a legtöbben
mégsem tisztítják le soha. Éppen ezért, főleg influenzás időszakban antibakteriális törlőkendővel érdemes hetente
letisztítani a távirányítókat
és a mobiltelefonokat is. Egy
háztartásban még a mosogatószivacs is toplistás baktériumtenyészet. Kevesen tudják,
hogy egy 60 fokos mosás kiválóan fertőtleníti a szivacsokat.
Vagy ha nagyobb ételmaradványokat távolítunk el az edényekről, egyszerűen dobjuk ki
az elhasználtat, és váltsunk új
szivacsra.
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PROGRAMAJÁNLÓ:
17:00

Január 26. péntek 14.00-18.00

Január 17. szerda 19.00 Dumaszínház

Star Wars – Az utolsó jedik

Január 27. szombat 9.00-18.00

TÉVÉLACI - A világ, és ami helyette van

Cinema City

(MB)

12

Január 28. vasárnap 9.00-16.00

Hadházi László önálló estje

01.11-01.17

12:00

(csak szombat, vasárnap)

52. Díszgalamb- és kisállat kiállítás

Vendég: Szupkay Viktor

Moziműsor

Partner: Zalaegerszegi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete

Nincs kiszállás			

Ferdinánd (MB)

(MB)

16

6

DIGITÁLIS 3D

15:15

17:30

11:30

(csak szombat-vasárnap)

20:10

(kivéve hétfő)

16:00

22:20

(csak péntek, szombat)

Ferdinánd (MB)
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Január 27. szombat 17.00
ALMA zenekar koncert

13:45

Február 10. szombat

A családi koncert során az egyedi stílusú

Ismerős Arcok koncert

etno zenét játszó együttes improvizatív

Kapunyitás: 20.00

módon kezeli a táncos-zenés együttlétet:
a gyerekek, sőt a szülők is aktív részesei és

Nincs kiszállás 			

Art Mozi

Fenruár 14. szerda 9.30 és 10.45

formálói a sok vidámsággal fűszerezett

(SUB)

16

Január 11– 17.

Mesevarázs

műsornak. Sikerük kulcsa a gyermeklel-

20:10

(csak hétfő)

16.00 Tad, az utolsó felfedező (6)

Fabula Bábszínház: A bátor nyulacska

ket megérintő őszinteségben, a „nevető”,-

magyarul beszélő, spanyol családi ani-

Kurtafarkú, érzékeny, félénk kis nyuszi,

és „tánc-izmokat” egyaránt megmozgató

Insidious: The last key		

mációs film (85 perc)

nem olyan talpraesett, mint Nyúl anyó

képességükben rejlik

(SUB)

16

rendező: Enrique Gato, David Alonso

másik fia, Tappancs. A történet mégis

20:00

(csak péntek, szerda)

22:10

(csak péntek, vasárnap)

úgy alakul, hogy Tappancs kerül bajba

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

17.45 Viszlát, Christopher Robin (12)

és senki más nem segíthet rajta, csak a

Január 24. szerda 17.00

magyarul beszélő, angol dráma

gyámoltalan Kurtafarkú.

Zalaegerszegi Szalon 2018 megnyitója a

(107 perc)

Magyar Kultúra Napja tiszteletére

rendező: Simon Curtis

Február 23. péntek 19.00

A hagyományosan két évente megren-

szereplők: Margot Robbie, Domhnall

Tankcsapda „BÉ OLDAL TURNÉ” 2018.

dezésre kerülő tárlaton bemutatkoznak

Gleeson, Kelly Macdonald

Kapunyitás: 19.00

a Zalaegerszegen élő és alkotó, illetve a

19.45 Elit játszma

VMK Caffé

városhoz kötődő képzőművészek.
(16)		

magyarul beszélő, amerikai krimi

Január 13. szombat 21.00

A rendezvényre a belépés díjtalan!

(140 perc)

PÉLY BARNA szerzői estje a Hangfoglaló

Január 31. szerda 19.00

11:00

(csak szombat, vasárnap)

rendező: Aaron Sorkin

Támogatói Program keretében

Koncz Zsuzsa lemezbemutató koncertje

18:15

19:45

szereplők: Kevin Costner, Idris Elba,

Pély Barna már több mint egy évtizede

22:10

(csak péntek-szombat)

Jessica Chastain

a magyar könnyűzenei élet egyik sokszí-

Apáczai Csere János Művelődési

nű és meghatározó alakja. Énekes-gitáros-

Központ

Apavadászat

(MB)

16

Tad, az utolsó felfedező

Január 18– 24.

zeneszerzőként a nyitottság és energi-

Január 20. szombat 09.00-13.00

(MB)

6

16.00 Floridai álom (12)		

kusság jellemzi, előadásmódjában és

Madárvárta farsangi játszóház

10:00

(csak szombat-vasárnap)

magyarul beszélő, amerikai dráma

munkáiban a blues, a soul, és a funk alap-

Madáretetők hagyományos, természetes,

(111 perc) rendező: Sean Baker

vető stílusjegyeit ötvözi.

újrahasznosítható anyagokból, farsangi

DIGITÁLIS 3D

15:00

szereplők: Willem Dafoe, Brooklynn
Tad, az utolsó felfedező
(MB)

Prince, Valeria Cotto

maszkok készítése, közös fánk sütés.
Gönczi Galéria
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Január 18. csütörtök 17.00 a Magyar Kul18.00 Kicsinyítés

13:20

(12)		

túra Napja tiszteletére

magyarul beszélő, amerikai vígjáték

Táj - képek ma - Tájábrázolás a kortárs

A legnagyobb showman

(135 perc)

képzőművészetben. Válogatás a Völgyi

(MB)

12

rendező: Alexander Payne

- Skonda Kortárs gyűjtemény anyagából

20:00

(kivéve szerda, péntek)

szereplők: Matt Damon, Chritoph Waltz,

A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs író

Kristen Wiig

A kiállítás 2018. február 13-ig tekinthető

Február 2. péntek 17.00

meg. A belépés díjtalan.

„ A forma és a tűz játéka”

Jumanji

(MB)

12

DIGITÁLIS 3D

20.30 68 lepedő

13:00

17:50

magyarul beszélő, amerikai

Art Mozi

a Népművészet Ifjú Mestere kiállítása

20:30

(kivéve kedd)

krimi-vígjáték (95 perc)

Minden hónap 3. csütörtökén

„Az anyag és forma, a kreativitás,

rendező: Trent Haaga

14.00-18.00 Termelői Vásár

tűz világa őseink szellemi hagyatékának

Jumanji: Vár a dzsungel

szereplők: Matthew Gray Gubler,

Ősztől új helyszínen,

azon része, mely meghatározza lelki vilá-

(MB)

12

AnnaLynne McCord, Alisha Boe

Zalaegerszeg belvárosának szívében, az

gunk, mindennapjaink apró részleteit…”

10:30

(csak szombat, vasárnap)

Art Mozi aulájában várják a helyi termelők

A kiállítást méltatja:

Keresztury Dezső VMK:

és kézművesek mindazokat, akik egész-

Prokné Tirner Gyöngyi,

Pihe Ovi csütörtökönként 9.00 – 12.00

séges, tartósítószer-mentes élelmiszert

a zalaegerszegi Kézművesek Háza szak-

Közösséghez szoktató, ovi-ízelítő fog-

és egyedi, kézzel készített díszeket, ék-

mai vezetője

Star Wars – Az utolsó jedik

lalkozás kisgyermekek számára, 2 éves

szereket, ajándéktárgyakat szeretnének

A kiállítás megtekinthető március 2-ig,

(MB)

kortól.

vásárolni.

nyitvatartási időben.

15:30
20:30

(csak kedd)

12

DIGITÁLIS 3D

(12)		

Csuti Tibor fazekas, Népi Iparművész,
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Csirkés tortilla
Hozzávalók:
A csirkéhez:
- 60 dkg csirkemell filé
- 1 kávéskanál só
- bors ízlés szerint
- 3 csipet curry por
- rozmaring ízlés szerint
- 3 ek olívaolaj
Az öntethez:
- 5 ek joghurt
- 2 gerezd fokhagyma
- só ízlés szerint
A tálaláshoz:
- 1 db tortilla lap
- 1 közepes db kígyóuborka
- 3 közepes db paradicsom
- 1 kis db lila hagyma
- 10 dkg rukkola (vagy borsmustár rukkola)
- 4 csepp olívaolaj
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
-oregánó ízlés szerint
-bazsalikom ízlés szerint
-menta ízlés szerint

Elkészítés:
A csirkemellet kockázzuk, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a curryt és a rozmaringot is, majd beleforgatjuk az olívaolajba. Forró serpenyőben először fedő alatt sütjük, majd pár percig pirítjuk a kockákat,
hogy szép színt kapjanak.
Közben az uborkát és a paradicsomot felkockázzuk, a hagymát nagyon apróra vágjuk, pár csepp
olívaolajba forgatjuk, sózzuk, borsozzuk. Ízlés sze-

Az idén is lehet szavazni
az év háziorvosára

rint adhatunk hozzá zöldfűszereket: oregánót, bazsalikomot, mentát. A joghurtot összekavarjuk
a fokhagymanyomón átpréselt gerezdekkel. Ízlés szerint sózzuk. A tortilla lapot palacsintasütőben átmelegítjük. Halmozzunk a zöldségsalátából
a tortilla lapra, tegyünk rá pár szál rukkolát, néhány
csirkemellkockát, majd locsoljuk meg a fokhagymás joghurttal.
Csavarjuk fel, és jó étvágyat!

Gyógyszertári
ügyeletek
Január 10.
BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG KERTVÁROSI
KÖZTÁRSASÁG U. 55. 92/510-113 18:00-07:30
Január 11. BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG KÍGYÓ
BERZSENYI U. 9. 92/510-086 18:00-08:00
Január 12. BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG PLATÁN
LANDORHEGYI U. 4. 92/312-391 18:00-07:00
Január 13. EGERSZEG PHARMA (KÓRHÁZ)
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 14:00-08.00

Az év praxisa a Kárpátmedencében elnevezéssel
az idén is pályázatot hirdetett a magyarországi, illetve
a határon túli magyar háziorvosok, illetve elsősorban az
őket ajánló betegek számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma - közölte a tárca
országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten,
sajtótájékoztatón. A nyolcadik éve meghirdetett pályázathoz kapcsolódó evpraxisa.
hu című honlapon a bete-

gek ajánlhatják háziorvosukat, majd szavazhatnak is a
zsűri által kiválasztott tíz magyarországi és tíz határon túli háziorvosra - közölte Szentes Tamás.
Hangsúlyozta, hogy a pályázat annál is inkább fontos
az államtitkárság számára,
mert az alapellátás a betegek első találkozási pontja az
egészségüggyel, és ha az jól
működik hatékonyabbá válhat a teljes egészségügyi ellátás.
MTI kép: internet

Január 14.
BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG SZENT FERENC (INTERSPAR)
OLA U. 1-7. 92/511-519 08:00-08:30
Január 15. PARACELSUS CSÁNY TÉR 1. 92/510-049 19:00-07:00
Január 16. PÁTER BÍRÓ M. U. 38. 92/511-384 17:30-08:00
Január 17. EGERSZEG PHARMA (KÓRHÁZ)
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 15:30-07:30
Január 18.
BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG KERTVÁROSI
KÖZTÁRSASÁG U. 55. 92/510-113 18:00-07:30
Január 19. HEGYALJA HEGYALJA U. 43. 92/510-642 18:00-07:00
Január 20.
SZENTLÉLEK SÜTŐ U. 1. 92/596-398 14:00-08:00
Január 21.
BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG KABAY
KOSSUTH U. 29-33. 92/312-389 08:00-07:00

Felnőtt és
gyermek
ügyelet
helye
Zalaegerszeg, Botfy utca 1.
(Mentőállomás mellett).
Tel.: 92/321-000.
Mentőszolgálat mentési
hívószám: 104.
Ügyeleti idő: hétköznapokon 16 órától másnap reggel
8 óráig.
Munkaszüneti és ünnepnapokon: az utolsó munkanap
16 órától az első munkanap
8 óráig.
Fogászati ügyelet
Rendelési idő: munkanapokon
16-22 óráig,
pihenőnapokon (szombat,
vasárnap) és munkaszüneti
napokon 7-13 óráig.
Helye:
Zalaegerszeg, Ola u. 16/d.
Telefon: 315-602.
Fogászati ügyelet a városkörnyék és kistérség számára.
Rendelési idő: hétköznap
17-21 óráig, szombat, vasárnap és ünnepnap 8-12 óráig.
Helye: Zalaegerszeg,
Biró M. u. 17.
Tel.: 92/314-329, 70/318-2581.
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Átadták a
Golden Globe-díjakat
A Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetsége és a Dick Clark Productions idei
ünnepségén ezúttal nem a filmekkel és
alkotóikkal, inkább a Hollywoodon végigsöprő szexuális zaklatási botrán�nyal kapcsolatos beszédek uralták a
háromórás ceremóniát.
Az idei díjszezon első nagy díjátadó házigazdája Seth Meyers a Hollywoodot megrázó szexuális zaklatási botránnyal kapcsolatos csípős megjegyzésekkel és tréfákkal
nyitotta meg a 75. gálát. „Jó estét hölgyek
és maradék urak!” – köszöntéssel üdvözölte az egybegyűlteket a hollywoodi Beverly
Hilton Hotelben.
Sam Rockwell kapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat.
A szolgálólány meséje kapta a legjobb drámasorozat díját. A Hulu sorozatában a főszerepet Elisabeth Moss alakítja, akit az est folyamán már kapott egy Golden Globe-díjat
a játékáért.
James Franco és Allison Janney is díjazott
lett. James Franco egy titokzatos filmest játszik, sokak szerint minden idők legrosszabb
filmjének alkotóját. A Tommy Wiseau életé-

ről készült vígjáték rendezője is Franco volt.
Allison Janney, az Én, Tony című film női
mellékszerepéért vehette át a Golden Globedíjat. A legjobb animációs film díját a DisneyPixar produkciójaként készült Coco kapta.
Oprah Winfrey életműdíjat kapott a ceremónián. Az estén a legjobb musical- vagy
vígjátéksorozatban szereplő színész Golden
Globe-díját a Master of None sztárja, Aziz
Ansari kapta.
A legjobb musical- vagy vígjátéksorozat
díját a The Marvelous Mrs. Maisel nyerte el.
Ewan McGregor a limitált tévésorozat vagy
-film kategóriában nyerte el a legjobb színész díját a Fargo harmadik évadában alakí-

tott kettős szerepéért a Hollywoodban dolgozó külföldi újságíróktól.
A Lady Bird című vígjáték és főszereplője,
Saoirse Ronan is nyert.
A legjobb limitált tévésorozat vagy -film
Golden Globe-díját a Hatalmas kis hazugsá-

goknak ítélte oda az újságírótestület.
A Golden Globe-ceremónián Nicole
Kidman és Alexander Skarsgard is díjat kapott a sorozatban nyújtott játékáért.
A Három óriásplakát Ebbing határában
nyerte a legjobb drámai film díját. A drámák
mezőnyében Gary Oldman kapta a kategória legjobb színészének járó díjat A legsötétebb óra című életrajzi drámában nyújtott
játékáért.
A Három órásplakát Ebbing határában női
főszereplője, Frances McDormand alakítását
ugyancsak díjazta a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége. A Három
óriásplakát Ebbing határában író-rendezője,
Martin McDonagh az estén a legjobb forgatókönyvért odaítélt díjat kapta meg.
A legjobb rendező Golden Globe-szobrát
Guillermo del Toro nyerte el A víz érintése című filmjéért. A legjobb idegen nyelvű filmek
mezőnyéből pedig a Fatih Akin rendezésé-

ben készült német Aus dem Nichts vitte el
a díjat mások mellett Angelina Jolie kambodzsai népirtásról szóló filmje elől.
MTI, velvet.hu,

A BORKERESKEDÉS

2018-ban is
várunk mindenkit
minőségi
Folyó és Palackos
borainkkal!
Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
az Autóklubnál
Telefon: 06-30/946-0957
Termelői folyóborok, minőségi palackos borok
nagy választékban.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 9-18h | Szombat: 8-13h

Elkezdődött a
Downton Abbey-film
forgatásának
előkészítése

Elkezdődött a Downton
Abbey-tévésorozat nyomán
készülő játékfilm forgatásának előkészítése - értesült a
The Daily Telegraph a sorozat egyik szereplőjétől.
Phyllis Logan, aki a történelmi
drámaszériában Mrs. Hughest,
a házvezetőnőt alakítja, a napokban beszélt arról, hogy a
producerek felvették a kapcsolatot a Downton Abbey
színészeivel, hogy időpontot
egyeztessenek velük a film forgatásához.
A brit színésznő elmondta: kollégáival együtt nagyon szurkol
annak, hogy minden összejöjjön, már csak azért is, mert a
film kedvéért ismét visszatérhetnének a kastélyba, a sorozatban megszokott díszletek
közé.
Logan hozzátette, hogy a filmhez korábban készült forgatókönyvet átdolgozzák, és ez a
munka is éppen most folyik.
A brit arisztokrácia életét 1912
és 1926 között a személyzet nézőpontjából bemutató sorozat

utolsó, hatodik évada 2015-ben
fejeződött be. A rajongók azóta is abban bíznak, hogy viszontláthatják a történetet és
a szereplőket a filmvásznon.
A 2017-es forgatásról szőtt álmok elúsztak, de Logan nyilatkozata alapján idén elkészülhet
a produkció. Ezt megerősíti az
az értesülés, hogy június első
hetében lezárják a berkshire-i
Highclere kastélyát, ahol a belső felvételek készülnének.
Michael Edelstein, az NBC
Universal nemzetközi stúdióinak elnöke tavaly nyáron
mondta el, hogy egy ideje már
dolgoznak a filmen, és ha sikerül egyeztetni az időpontot
minden szereplővel, 2018-ban
megszülethet a mozifilm.
Korábban felmerült, hogy egy
előzményfilmet forgathatnának a szériához teljesen új szereposztással, de Logan szavai
alapján bizonyára nem ez a
forgatókönyv valósul meg. Az
a legvalószínűbb, hogy a film
1926-ban veszi fel a fonalat, és a
tévésorozat történetét folytatja.
MTI, watch.hu

