Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

ZALAEGERSZEG
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EGYEDI, FINOM CSOKOLÁDÉK

Elanders Hungary Kft. stabil, nemzetközi háttérrel rendelkez� nyomdaipari cég

GÉPKEZEL�I munkakörbe

és egyéb alkalmakra is.

TÖBB M�SZAKOS munkarendbe keres munkatársakat ZALALÖV�I gyáregységébe.
Amit kínálunk:
A z akció m egjelenés��l 2017. január 31-ig érvényes!

� Min. nettó 18.000 Ft cafeteria
� 60% m�szakpótlék 18-06 óra között� 40% m�szakpótlék szombat 14-18 óra között
� 100% túlóralapon felül szombati túlóráért +100%, vasárnapi túlóráért +150%
� Jubileumi pénzjutalom a céghez több éve lojális munkatársaknak
� Dolgozói ajánlási rendszer
� Cég hatékonyságát növel� ötleteket pénzzel jutalmazzuk
� Céges buszjárat
� Az új munkavállalókat saját állományba vesszük fel
� Határozatlan idej� jogviszony, stabil, hosszútávú munkalehet�ség

Elvárások:
� 8 általános iskolai végzettség
� M�szaki érzék, önállóság, megbízhatóság, precizitás
A munkavégzés során az új munkatárs feladata a kötészeti
(hajtogató vagy vágó) gépkezeléssel kapcsolatos munkafolyamatok elvégzése lesz.

Az egyik legkeresettebb modell
Palvin Barbara az egyik legnépszerűbb magyar modell. 13 éves korában figyeltek fel, 2010-ben pedig beindult nemzetközi karrierje is.
Egy évvel később már olyan neves magazinokban jelent meg, mint
a Harper’s Bazaar, a Vogue, a teen’s Vogue és a Muse.

Amennyiben felkeltettük érdekl�dését, kérjük, küldje el önéletrajzát
e-mailben: allas@elanders.com vagy postai úton: 8999 Zalalöv�, Újmajor út 2. címre.

A Zafír Reklám & Modellügynökség
Modell & statiszta szemesztert* szervez
10 – 21 éves korosztálynak!
Modellképzés 1
Statisztaképzés 2
Színi tanoda 3

Az - az 3 az 1-ben! = Szemeszter*

A szemeszterre jelentkezőket alkalmassá tesszük a modellmunkára,
statisztálásra, szerepek eljátszására. Megtanítjuk, hogyan oldd meg
a megjelenést másként, úgy, ahogyan előtted senki más!
Megéri? Részvételi díj: 30.000 Ft

Spórolj az alapoknál!

Akár 10 részletre felosztható! Jelentkezni már: 5.000 Ft kezdő részlettel lehet.

Infó, jelentkezés:

www.zafirugynokseg.hu

Kényelmes online irodai ügyintézés!
* A kurzus, képzési időszakra, jellemzően félévekre tagolódik, így a kurzus alatt egy
képzési időszak (szemeszter) terjedelmű tanulási folyamatot értünk.

Különleges vagy? +36 30 882 97 67 Jelentkezz!

Koós János énekel az 1967-68-as táncdalfesztivált felidéző showműsorban a Papp László Budapest Sportarénában 2018. január 13-án.
MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
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NŐI- FÉRFI RUHÁ Z AT

Érvényes: megjelenéstől a készlet erejéig!

RAKTÁRBÓL VÉGKIÁRUSÍTÁS

TERMÉKEINK GYAPJÚ ALAPÚANYAGBÓL, EXKLUZÍV MINŐSÉGBEN KÉSZÜLTEK!

VÁSÁRLÁS TELEFONON EGYEZTETÉS ALAPJÁN!
Cím: Zalaegerszeg, Jedlik Ányos u. 2/A. (Neszele) Tel.: 06 30 429 9546

Férfi szmoking rendezvényekre
25000 Ft-tól
A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
Hajdúszoboszlón!
Férfi öltönyök
10000 Ft-tólaz immunrendszer
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok
3 éjszaka Tartalma:
szabályozásán
keresztül
nyújtanak
segítséget
az egészség
*
Férfi
zakók
7000 Ft
-tól
13 500 Ft korlátlan büféreggeli,
megőrzésében.
4 éjszaka kétfogásos
Férfi nadrágok
6000 Ft-tól
17 000 Ft* meleg vacsora,
Max-Immun
Gyógygomba
Inf. Központ
Nõi kosztumök (alkalmi is) 8000
Ft-tól
7 éjszaka korlátlan wellness.
Zalaegerszeg,
Tompa
M.
u.
2.
Nõi blézerek
4000
Ft-tól
21 000 Ft*
+36-70/383-6133

Év eleji akció
kaphatók

*Az IFA-t nem tartalmazza.

Telefon: 06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

e-Szja: idén már a munkáltatók
helyett is a NAV számol
2018-ban a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak is automatikusan,
külön kérés nélkül elkészíti a Nemzeti Adóés Vámhivatal, akik korábban munkáltatójuktól kérték az adómegállapítást.
A munkavállalóknak idén januárban már nem
kell nyilatkozniuk arról, kérik-e, hogy munkáltatójuk készítse el szja-bevallásukat, mert
megszűnt a munkáltatói adómegállapítás. A
NAV számukra is összeállítja a 2017-re vonatkozó szja-bevallási tervezetet. Ehhez semmilyen kérelmet nem kell benyújtani.
A tervezet, akár az adózó közreműködése nélkül is – ha nincs szükség kiegészítésre, javításra – 2018. május 22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik. Az elkészített
adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.

Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig
kérheti a tervezet postázását levélben, SMSben (06-30/344-4304) vagy a NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon
(BEVTERK), továbbá telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJAszóközadóa
zonosítójelszóközééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.
Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain már most elérheti a 17SZJA nyomtatványt.
Az új webes kitöltő felület 2018. január 8. óta
elérhető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.
hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról
(www. magyarorszag.hu).

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

diagnosztikai és gyógyászati központ

SITFORM Bútorgyár Bt.
felvételt hirdet
állványelőkészítő,
bőrszabász,
habragasztó, kárpitos,
varrónő
munkakörökbe.
Betanítást vállalunk.
Amit ajánlunk:
egyéni bérezés, Erzsébet utalány,
munkába járás támogatása,
Lenti-Zalabaksa-PórszombatBecsvölgye-Csonkahegyhát
-Zalaegerszeg
útvonalon szerződéses buszjárat.
Jelentkezés személyesen
a telephelyen 10:00-12:00 óráig:
Zalaegerszeg, Malom utca 2.
Tel.: 06-92/511-900
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Állás
Betanított munkára keresünk

CNC

női, férfi dolgozókat Sopron

sünk sárvári munkahelyre.

és Győr környékére. Jó fizetés, szállás, juttatások, munkába járás biztosított. Jelent-

gépkezelőket

kere-

Hosszútávú, bejelentett munkalehetőség kiemelten magas
bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy igényes, díjmentes

kezni: +36-30/709-3150-es

szállás biztosított. 06-70/527-

telefonszámon.

2554, femmunka.eu@gmail.

BETANÍTOTT

dolgozókat

com

keresünk Győr-Moson-Sop-

Bútoripari cég asztalost, beta-

ron megyei partnerünk-

nított munkát keres az osztrák

höz. Magas bér, ingyenes

határ mellett.Érd.:06 70 219

szép szállás, utazás térítés.

3688

06/30-511-4219.
Otthoni Pénzkereset! Reklámtárgyak csomagolása, stb.
Érdeklődni emelt díjas telefonszámon: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu bruttó 635
Ft/perc, 06209104517).

Apró
Jármű

Volkswagen passat 2,0 CRTDI
kombi, megkímélt állapotban sok
extrával, vezetett szervízkönyvvel
eladó. Tel:06-20/372-5000

Családi ház

A Püspöki Grácián utcában
106 m2-es családi ház, hozzáépített
galériával
eladó.
Tel.:06-30/847-6034
Szolgáltatás

Építőanyag

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

Vásárolok régi bútorokat, disznóvágási felszereléseket, dunnákat,
párnákat, szarvasagancsot /engedéllyel rendelkezőtől, hagyatékból/
06-70/322-2437

Metamorf- masszázs tanfolyam
Veszprémben január 28-án. Bachvirágterápia február 2–4. Szimbólumterápia február 24–25. Kineziológia március 3. Érdeklődni: +3620/944-0984, mariannatourist@tonline.hu, www.mariannatourist.hu

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

Konyha-szobabútor, tolóajtós
szekrények. Felújítás parkettázás,
tükörfényes küszöb készítés, asztalosmunkák. Tel.:06-30/905-1522
Vasgerenda, béléstest, bontott tégla és tetőcserép Andráshidán és Kustánszegen eladó.
Telefon:06-70/369-6593

Bolti
eladó,
Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér,
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011)

Extra minőségű
használtruha

Zalaegerszeg,
Európa tér

2018. január 17.

Vegyes

Dunnákat, párnákat kiemelkedő magas áron vásárolok, régi
hagyatékot /szarvasagancsot/.
06-20/916-7674.
Társkeresés

Magányos? Akkor keressen engem!
Garantáltan megismertetem az igazival. www.szemelyestarskereso.
hu 06-30/353-6152

A Bonafarm-Bábolna
Takarmány Kft.

gépkezelő
pozícióra

munkatársat keres
zalacsébi
munkavégzéssel,
több műszakos
munkarendbe.
Gépkezelő munkavégzés
feltétele:
Targoncás jogosítvány.
Jelentkezni:
tiborne.major@btakarmány.bonafarm.hu

48 éves elvált férfi megismerkedne
hűséges család centrikus hölggyel.
Telefon.:06-30/259-4611
(3 nyelvű) Oklevelet adó külföldi
munkavállalásra is alkalmas

masszázstanfolyam

Zalaegerszegre családias légkörű, biztos anyagi hátterű,
elektronikai készülékeket gyártó céghez keresünk azonnali
belépéssel operátorokat, betanított munkásokat.

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.
Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
és KArBANTArTó
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

AMIT BIZTOSÍTUNK:
-Alapbér +műszakpótlékok
-Jelenléti bónusz
-Utazási költségtérítés, ill. céges buszjárat Nagykanizsáról
-Teljesítményprémium
-Minőségi prémium

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

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.

AKKUMULÁTOROK
KEDVEZŐ ÁRON!

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

5.790 Ft/mázsa

54,90 Ft/kg

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

Telephelyünkön a rakodás biztosított!
Akció ideje megjelenéstől január 31-ig ill. a készlet erejéig.
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KIA SPORTAGE
WINTER EDITION

6 299 000 Ft-tól

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,

FEDEZZE FEL
> NAVIGÁCIÓ
> ÜLÉSFŰTÉS
> KORMÁNYFŰTÉS
> KÉTZÓNÁS KLÍMA

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 6,3-6,7 l/100 km, CO2-kibocsátás (vegyes): 119 - 177 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.

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

Égetett pirítóst
használtak
fogtisztításra

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

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

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

A 18. századi Európában elterjedt fogápolási recept volt
az elégetett és morzsává aprított kenyeret fogtisztításra
használni. Voltak, akik hamuval kevert sóval tisztították fogaikat, de porrá zúzott téglaport is használtak erre a célra.

Viccsarok
Dadogás
A skót azt kérdi a haverjától:
- Mondd csak, hogyan tudtál
leszokni a dadogásról?
- Tudod, egyszer háromszoros áron kellett Glasgow-ból
Londonba telefonálnom...
Vizsga
Történelem vizsga: - Francia állampolgár volt, később
generális, majd császár. Kiről van szó? - kérdezi a professzor.
- Nem tudom - mondja megszeppenve a diák.
- Bonaparte Napoleon!
A diák feláll, és elindul az ajtó felé.
- Hová megy? - kérdezi a professzor.
- Ja, elnézést, azt hittem,
hogy a következőt diákot
szólította!
Torta
Két barátnő találkozik a cukrászdában:
- Kinek viszed ezt a nagy szelet tejszínhabos tortát?
- A férjem titkárnőjének.
- Születésnapja van?
- Nem. Túlságosan karcsú.
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Dr. Pál Marianna Maja

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ

HATÓSÁGI VIZSGA
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA




(P&B Lézer-sebészet rendelőjében)

Rendelési idő:
szerda 15-18 óráig
Telefon:
+36 30 339 5976

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



8380 Hévíz, Petõfi u. 7.

Az akciók nem összevonhatók!

Zalaegerszeg, Balatoni u. 1. McDonald's-al szemben
Keszthely, Kossuth L. u. 77. Főpostával szemben
Szabad parkolás az udvarban!

Tel./Fax: 83/340-864,
+36 30/9274-256



Tudta-e
Ön?

• INTIMPLASZTIKA • Mellkorrekció,
hasplasztika, zsírleszívás, botox kezelés
• Fül-, orr-, szemhéj-, arcplasztika
• Anyajegyek, bõrdaganatok, hegek kimetszése
• Szemölcs, benõtt köröm lézeres eltávolítása
• Ráncfeltöltés

A nílusi krokodil akár...
A nílusi krokodil akár két
óráig is kibírja levegővétel nélkül a víz alatt, amíg
az áldozatára vár.

RENDELÉSEK: Hévíz, Petõfi u. 7.
hétfõ 10-15, kedd: 10-12, szerda: 10-12, péntek: 10-17-ig
Zalaegerszeg, Tompa u. 5., szerda: 17-19-ig
Nagykanizsa, Csengery u. 13., Csütörtök: 15-17 óráig
bmlaser@t-online.hu • www.plasztikabertus.hu

IMPRESSZUM

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



Dr. Bertus Mihály

plasztikai sebész, sebész,
traumatológus főorvos

a kupon átadójának
a vásárlás végösszegéből!
TRIUMPH, DORINA,
FELINA, KO-GO, VAMP,
SLOGGI – világ- és
hazai márkák széles
választéka férfiaknak is!



Jelentkezés és regisztráció:

engedmény

2018. január 18-19-20-án
és 22-23-án



E-00803/2014/A003



EMELŐGÉP-KEZELŐ

20%



E-00803/2014/A001

fehérnemű,
harisnya, zokni
szaküzletek



TARGONCAVEZETŐ,





INDULÓ KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

- anyajegyek ellenőrzése
dermatoszkóppal
- elektrocauterizáció
(fibrómák, szemölcsök)
- cryoterápia
(szemölcsök, haemangioma)
- arcsimítás
(botox, hyaluronsavas feltöltés)
RENDEL:
Hévíz, Petőfi S. u. 7. alatt





felnőtt- és gyermek
bőrgyógyászat



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!
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PROGRAMAJÁNLÓ:
Moziműsor

Jumanji

(MB)

jában várják a helyi termelők és kéz-

12
18.00 Kicsinyítés

Cinema City

14:20

magyarul beszélő,

tartósítószer-mentes élelmiszert és

01.18-01.24

18:10

(kivéve kedd)

amerikai vígjáték

egyedi, kézzel készített díszeket,

21:50

(csak péntek-szombat)

(135 perc)

ékszereket, ajándéktárgyakat

rendező: Alexander Payne

szeretnének vásárolni.

Gengszterzsaruk

(12)		

művesek mindazokat, akik egészséges,

DIGITÁLIS 3D

16

Jumanji: Vár a dzsungel

szereplők: Matt Damon,

16:45

19:30

(MB)

Chritoph Waltz, Kristen Wiig

Január 27. szombat 17.00

22:15

(csak péntek-szombat)

10:30
(csak szombat-vasárnap)

20.30 68 lepedő

ALMA zenekar koncert

18:10

magyarul beszélő,

(MB)

Parázs a szívnek

(MB)

16

12

(csak kedd)

amerikai krimi-vígjáték (95 perc)

19:50
Nincs kiszállás
13:00
20:10

(12)		

(MB)

16

Star Wars – Az utolsó jedik

rendező: Trent Haaga

(MB)

szereplők:

12

DIGITÁLIS 3D

Matthew Gray Gubler,

15:00

18:00

AnnaLynne McCord,

(kivéve hétfő, szerda)
Star Wars – Az utolsó jedik
(MB)

Alisha Boe

12
Keresztury Dezső VMK:

10:15
(csak szombat-vasárnap)
Ferdinánd (MB)

6

Január 26. 27.28.

A családi koncert során az egyedi stílusú

52. Díszgalamb- és kisállat kiállítás

etno zenét játszó együttes improvizatív
módon kezeli a táncos-zenés

DIGITÁLIS 3D
16:00
11:30

(csak szombat-vasárnap)

Február 10. szombat

együttlétet: a gyerekek, sőt a szülők is

Ismerős Arcok koncert

aktív részesei és formálói a sok

Kapunyiás: 20.00

vidámsággal fűszerezett műsornak.
Január 29. - Február 08.,

The commuter – Nincs kiszállás 		

Ferdinánd (MB)

(F/SUB)		

13:45

Fenruár 14. szerda 9.30 és 10.45

Art Mozi

Mesevarázs

Január 18– 24.

Fabula Bábszínház: A bátor nyulacska

20:10

16

6
naponta 15.00 – 20.00

(csak hétfő/only Monday)

Mozifilm plakát vásár

Insidious: Az utolsó kulcs
(MB)

16

20:30

(csak szerda)

Kurtafarkú, érzékeny, félénk kis nyuszi,

22:30

(csak péntek-szombat)

nem olyan talpraesett, mint Nyúl anyó

inkat ajánljuk filmrajongók, relikvia va-

másik fia, Tappancs. A történet

dászok és kollégisták figyelmébe.

mégis úgy alakul, hogy Tappancs

Helyszín: az Art Mozi előtere

17:30

kerül bajba és senki más nem

A vásár becsületkasszás.

20:10

(csak szerda)

segíthet rajta, csak a gyámoltalan

20:30

(kivéve szerda)

Kurtafarkú.

Február 9. péntek 18.00

12:00

(csak szombat-vasárnap)
Február 23. péntek 19.00

Dr. Tari Annamária előadása

Aapavadászat

(MB)

16

Tankcsapda „BÉ OLDAL TURNÉ” 2018.

Tad, az utolsó felfedező
(MB)

6

16.00 Floridai álom (12)		

Kapunyiás: 19.00

Klinikai pszichológus, pszichoterapeuta,
szűkebb szakterülete a pszichoanalízis.

magyarul beszélő,

13:10

Két hétig ismét szabad a vásár! Plakátja-

amerikai dráma

Art Mozi

Több éve rendszeresen foglalkozik

(111 perc)

Minden hónap 3. csütörtökén 14.00-

a fogyasztói társadalom hatásaival,

A legnagyobb showman

rendező: Sean Baker

18.00

a média és az emberi tényezők

(MB)

szereplők:

Termelői Vásár

összefüggéseivel, a társadalmi

Willem Dafoe

Ősztől új helyszínen, Zalaegerszeg bel-

változások egyénekre ható

Brooklynn Prince, Valeria Cotto

városának szívében, az Art Mozi aulá-

vonásaival.

10:00

15:15

(csak szombat-vasárnap)

12
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Képviselőfánk, ahogy mi szeretjük
Hozzávalók:
Tésztához
- 13 dkg finomliszt
- 7 dkg margarin
- 5 dkg sertészsír
- 7 db tojás
- 1 csipet só
- 2 dl víz

Krémhez
- 7.5 dl víz
- 30 dkg cukor
- 160 g vaníliás pudingpor
- 8 db tojásfehérje

Szóráshoz
- 2 csapott ek porcukor

Elkészítés:
Tésztához: Tegyük fel forrni egy lábasba a vizet a margarinnal, a
zsírral és a sóval. Ha forr, öntsük bele a lisztet, és állandó kevergetés mellett főzzük, amíg az edény oldalától elválik. Tegyük át
egy másik tálba, majd a robotgéppel keverjük át. Még így melegen adjuk hozzá a tojásokat egyenként. A robotgéppel addig keverjük, amíg egynemű nem lesz. Szilikonos sütőpapírra
tegyünk kis halmokat.
Süssük 200 fokon előmelegített sütőben 25 percig. Majd ha
lezártuk a sütőt, még hagyjuk benn 5 percig. Ha kihűltek, akkor vágjuk ketté.

Freddie lép színpadra

Emeli Sandé koncertje előtt

Krémhez:
Kb. 2-2,5 dl vízben keverjük ki a pudingport. A többi vizet tegyük fel forrni egy lábasban 15 dkg cukorral. Ha forr, főzzük sűrűre a kikevert pudinggal.
Közben a többi cukorral verjük habbá a tojásfehérjéket, és a forró pudinggal keverjük el. Az így kapott meleg krémmel töltsük
meg a fánkok alját. Tegyük rá a tetőket.
Ha kihűltek, szórjuk meg a porcukorral.
Jó étvágyat!

Gyógyszertári
ügyeletek
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

Freddie és zenekara melegíti be a közönséget a világhírű brit soul és R&B énekesnő, Emeli Sandé február 18-i
budapesti koncertje előtt a
Papp László Budapest Sportarénában.
Fehérvári Gábor Alfréd,
vagyis Freddie 2016-ban megnyerte A Dal című versenyt,
ezzel ő képviselte Magyarországot a stockholmi Eurovíziós Dalfesztiválon Pioneer című dalával. Ugyanebben az
évben Fonogram-díjra jelölték, majd megkapta a Petőfi
Zenei Díjat az év felfedezettje
kategóriában - szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott közleményben. Az énekes

2016-ban megjelent első önálló albumának Pioneers volt
a címe, Freddie tavaly a kijevi Eurovíziós Dalfesztivál szakkommentátora volt, idén pedig a szombaton kezdődő A
Dal 2018 műsorvezetőjeként
mutatkozik be.
A világhírű brit soul és R&B
énekes, dalszerző Emeli Sandé
három év után tér vissza Magyarországra. 2012-ben megjelent lemeze, az Our Version
of Events az Egyesült Királyság
legnagyobb példányszámban
elkelt debütáló albuma lett és
két kategóriában is megkapta
a Brit Awardsot.
MTI, fotó:mediaklikk.hu

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
Január 22.
GONDVISELÉS (BUSZPÁLYAUDVAR)
KOVÁCS K. TÉR 4. 92/323-804 18:30-06:30
Január 23.
BENU GYÓGYSZERTÁR
ZALAEGERSZEG SZENT FERENC
(INTERSPAR) OLA U. 1-7.
92/511-519 19:30-08:30
Január 24.
BENU GYÓGYSZERTÁR
ZALAEGERSZEG KÍGYÓ
BERZSENYI U. 9. 92/510-086 18:00-08:00

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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Koronázásáról mesélt
Erzsébet királynő a tévénézőknek
Isten kegyelméből Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királysága és más
birtokok és területek királynője, a Nemzetközösség feje, a hit védelmezője – az idén
lesz hatvanöt éve, hogy II. Erzsébet királynő koronás főként viseli ezeket a címeket,
de most első ízben osztotta meg személyesen is az alattvalókkal, hogy milyen emlékeket őriz a hat és fél évtizeddel ezelőtti világraszóló koronázási ceremóniáról.
A BBC televízió által készített, The
Coronation – A koronázás címmel vasárnap
este műsorra tűzött egyórás dokumentumműsor példátlan az angol-brit monarchia történetében, a brit uralkodók ugyanis az íratlan,
de törvényerejű protokoll szerint sosem nyilatkoznak közvetlenül a médiának.
Az életének 92. évében járó II. Erzsébet királynő az 1953. június 2-án lezajlott koronázás
óta most találkozott először ismét Szent Eduárd koronájával. Ezt az aranykoronát ugyanis csak egyszer, a koronázás napján helyezik
minden uralkodó fejére, utána gondosan elrejtik a londoni Tower ősi erődjének kincstárában.
A 440 drágakővel és féldrágakővel ékesített, 2,3 kilogramm súlyú koronát az uralkodó a BBC-műsorban 65 év után veszi ismét a
kezébe, mintegy megmérve, hogy – szavai

szerint – „még mindig olyan nehéz-e”, és nevetve állapítja meg, hogy „bizony, még mindig, megvan egy tonna is”.
A műsor készítőitől a királynő is megtudott
számára történelmi újdonságként szolgáló

információkat arról, hogy a koronaékszereket a II. világháború sötét napjaiban hol rejtegették. Az uralkodó a BBC-műsor készítőitől hallotta először a sztorit, és azt is, hogy
édesapja, VI. György király a rejtekhely ismerői között volt.
VI. György 1952 februárjában hunyt el,
26 esztendős elsőszülött leányára hagyva a
trónt és az omladozó birodalmat, de a királynővé előlépett II. Erzsébetet csak 16 hónapi rendkívül alapos előkészület után, 1953.
június 2-án koronázta meg Geoffrey Fisher,
Canterbury érseke a londoni Westminsterapátságban, 8250 fős meghívott, előkelő
vendégsereg jelenlétében.
Ez volt az első koronázás, amelyet televízión nézhettek az alattvalók. A statisztikák szerint húszmilliónyian figyelték egyenes adásban a ceremóniát. Ennyi televíziós készülék
messze nem volt a háborús jegyrendszertől még épphogy csak szabadulni igyekvő
Nagy-Britanniában, ám az esemény összeterelte a lakosságot: milliók tértek be akár ismeretlenül is olyan családokhoz, amelyekről
tudott volt, hogy van televíziójuk.
A templomi ceremónia után nyolc kilométeres körút következett Londonban, hogy az
utcákon összegyűlt, a zuhogó esőben is kitartó hárommilliós tömeg üdvözölhesse újonnan koronázott uralkodóját.
II. Erzsébet királynő a negyvenedik angol-brit uralkodó azóta, hogy Hódító Vil-

mos 1066-ban megszerezte az angol trónt,
de egyik elődjének sem adatott meg, hogy
több mint hat évtizedig viselhesse a koronát.
zaol.hu, fotók: bio.com, Vanity Fair

A színész a Mission:Impossible folytatásán dolgozik Londonban. A Mission:Impossible című akciófilm nagyot robbant debütálásakor, 1996-ban. A Tom Cruise főszereplésével
készült film már több folytatást is megért, és a sorozatnak
még nincs vége: Londonban már forog a széria legújabb,
hatodik része.
A forgatásról néhány fényképet is közzétettek, ezeken
Cruise szokás szerint helikopterek és magas épületek közelében futkorászik mindenféle veszélyes helyzetben.
fuse.com

Bud Spencer előtt
tiszteleg új filmjével
Terence
Hill
A legendás olasz színésznek esze
ágában sincs visszavonulni, hiszen rengeteg terve van még. A
78 éves Hill maga rendezi a Me ne
vado per un po (Egy időre elmegyek) című produkciót, amelyben
a főszerepet is eljátssza.
„A film egy férfiról szól, aki Harley Davidsonjával Olaszországból
útra kel Spanyolországba, hogy
magára találjon”– idézte a rendezőt az Il Messaggero című olasz
napilap, hozzátéve, hogy a produkciót tavasszal mutatják be az
olasz mozikban.
„Senki nem tudhatja, hány napja
van még hátra. De annyi tervem
van még, hogy inkább nem is
gondolok erre” – mondta Hill, aki
számos filmben játszott együtt
Bud Spencerrel.

A színész Don Matteo című tévésorozatából már a 11. évad fut a
RAI műsorán. Hill arról is beszélt,
hogy szívesen folytatná a szériát.
Mario Girotti a hatvanas-hetvenes években vált híressé a Bud
Spencerrel együtt forgatott
spagettiwesternekkel. Spencer 86 évesen, 2016 júniusában
hunyt el Rómában.
zaol.hu,
nerdblog.hu, pinterest

