Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

ZALAEGERSZEG

2 018 . j a n u á r 2 4 . , XXV./03.
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

Aromaterápiával
a jobb közérzetért
A nátha kínzó tünetei közül talán az egyik leginkább
kellemetlen a bedugult orr.
A feszítő, „duda” érzés az
orr és az arcüreg környékén
az egész közérzetünkre rányomja a bélyegét, és a maradék erőnket is felemészti.
Az aromaterápia azonban
ezen is segíthet!
Öntsünk egy edénybe mintegy öt centiméter magasságban vizet, majd forraljuk fel.

Cseppentsünk bele 5-7 csepp
illóolajat, majd keverjük jól el
a vízben. Várjunk pár percet,
majd törülközőt terítve fejünk
fölé, hajoljunk a tál fölé, és mélyen, akkurátusan lélegezzünk
be nagyokat. A választott illóolaj lehet borsmenta, de ha
a legjobb mixet szeretnénk,
akkor 2 csepp eukaliptusz, 2
csepp kakukkfű, 3 csepp borsmenta és 3 csepp rozmaring
lesz a jó kombináció.
Legyen szó akár hagyományos párologtatásról, vagy

párologtatógép bevetéséről
illóolajokkal, számoljunk 2530 csepp illóolajjal. Abban a
szobában helyezzük el, ahol a
legtöbbet tartózkodunk, a választás pedig eshet a citrom,
eukaliptusz, bazsalikom vagy
a kék ciprus illóolajra.
A blokkolt légutak ellen forró
fürdős, illóolajos házi rituáléval is tehetünk. Cseppentsünk
8-10 csepp illóolajat (borsmenta, boróka, fahéj, levendula,
ezek mindegyike antibakterilis
tulajdonságokkal is bír) a fürdőszivacsunkra, és tegyük a fejünk mellé, a kád szélére. Hagyjuk ott a fürdés végéig.
NLCafe

Töltődjünk fel
januárban is!
A hideg téli napok egyik legnagyobb ellenszere a szauna,
illetve a szaunázás. Ezzel a tevékenységgel nem csupán testünket, de lelkünket is csodásan kényeztethetjük.
Hazánkban sokáig nem javasolták a szaunázást szív- és
érrendszeri betegségekben
szenvedőknek. Ma már tudjuk, hogy a szaunázás egyfelől edzi a vérereket, másfelől
a magasvérnyomás-betegségben szenvedőknél a kabinban
való tartózkodás során átmeneti vérnyomáscsökkenés figyelhető meg. A szaunázás
során a rövid ideig tartó felmelegedés nemcsak edzi
a vérkeringést, de hatására

olyan immunvédelmet segítő anyagok szabadulnak fel a
szervezetben, melyek segítenek felvenni a harcot a fertőzésekkel szemben. A téli időszakban különösen érdemes
heti rendszerességgel szaunázni, hiszen az ily módon
megerősített immunrendszer
könnyebben veri vissza a légúti fertőzéseket.
A szaunázás élénkítő hatással van a szervezetre, fokozza
az anyagcserét, segíti a méreg- és salakanyagok kiürülését. Mindez nem csupán az immunrendszerre hat, de szépíti,
tisztítja a bőrt is, támogatja a
sejtképződést.
vitalitas.hu

Viccek
Motorhang
A Malév repülőgépe késve indul. A stewardess mentegetőzik a hangosbeszélőn:
- Tisztelt utasaink! Szíves elnézésüket kérjük a hosszú késésért, de a pilótának valami
nem tetszett a motor hangjában. A problémát megoldottuk, a cserepilóta kellemes
utazást kíván mindenkinek!
Sebességkorlátozó tábla
Egy férfi száguldozik az új autójával. A rendőr megállítja:

- Uram, nem olvasta a sebességkorlátozó táblát?
- Micsoda? Olvasni ilyen sebesség mellett?
Közömbös ügyvéd
- Bíró úr, a kirendelt védőm helyett másik ügyvédet szeretnék.
- Miért?
- Mert teljesen közömbös az
ügyemben!
- Ügyvéd úr! Mi erről a véleménye?
- Tessék? Elnézést bíró úr, nem
figyeltem...
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Vissza az alapokhoz
A shotokan karate a japán szabadkezes
harcművészetek egyike. A XIX.-XX. század
fordulóján alakult ki Okinava szigetén, alapítójának Funakosi Gicsint tekintjük.
A „sótókan” elnevezés két szóból áll. A
„sótó” jelentése „a fenyves zúgása”, a „kan”
jelentése „épület, hely”. A „sótókan” tehát
az a hely, ahol a fenyves zúgása hallható.
A „sótó” egyben Funakosi művészneve is,
utalva a dódzsójára, amelynek a neve a Hajladozó fenyő csarnoka.
A sótókan karate egy hagyományos
okinavai küzdősport. Alapvetően nagy
küzdőtávolságot használ, gyakorlói elsöprő
erejű támadásokat, illetve védésből azonnali visszatámadást gyakorolnak. Egyetlen
megsemmisítő akcióban hisznek, mint az
ellenfél „ledarálásában”. Az edzés három
részre bontható:

kihon: partner nélküli edzés (árnyékbokszolás). Az alaptechnikák: dacsi (állás), zuki
(ütés), uke (védekezés), ucsi (csapás) és geri
(rúgás).
kata: (formagyakorlat): támadó és védekező mozdulatok meghatározott sorozata. A
katák egymásra épülnek, minden övfokozathoz adott kata tartozik.
kumite: küzdelem – a távolság (maha) és
az időzítés technikája. Különböző nehézségi fokai vannak. A sanbon kumite például 3 lépéses küzdelem, míg az ippon kumite
1 lépéses. A dzsiu-ippon kumite félig szabad küzdelem.
A „sima” kumite szabad küzdelmet jelent,
általában barna és fekete övesek között.
Nincs full contact, minden technikát „kontrollal” kell végrehajtani. Nagy hangsúly van
a gyors és egyszerű technikákon: egy ellenfél – egy technika.

Szombaton lesz
a Dal 2018
második válogatója

Szombaton lép színpadra az AWS (daluk címe: Viszlát nyár),
Dánielfy Gergely (Azt mondtad), Heincz Gábor BIGA (Good
Vibez), Maya ‘n’ Peti (Nekem Te), Nene (Mese a királyról), Odett
(Aranyhal), a Peet Project (Runaround), a SativuS (Lusta lány),
Singh Viki (Butterfly house), valamint a yesyes (I let you run
away) – közölte az MTVA hétfőn az MTI-vel.
A Dal 2018 első válogatóműsorát múlt szombaton a Leander Kills és Süle Zsolt nyerte holtversenyben. A zsűri döntésével még Király Viktor, Ceasefire X és Knoll Gabi, a nézők szavazataival pedig Vastag Tamás jutott tovább az elődöntőbe a
közmédia showműsorában.
A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében
Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekar alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész; Both Miklós Fonogram- és Budai-díjas
zeneszerző, népzenegyűjtő; Schell Judit Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes művész és Mező Misi, a Magna Cum Laude
énekes-gitárosa szerepel.
zaol.hu, origo.hu

Karate tanfolyam
Január 26-tól karate tanfolyam!

Minden szerdán és pénteken 17.00-18.00
a volt nyomda területén
a Závodszky utca 1. szám alatt.
(A januári edzések ingyenesek.)

Info: 06 70 570 18 16
Edzéseket vezeti:
Molnár Tamás 5. dan
SKIF Hungary

Ismét menyegzőre készül
a Buckingham-palota
A hétfői bejelentés szerint Eugénia hercegnő, II. Erzsébet
unokája fogad örök hűséget
polgári származású barátjának, Jack Brooksbanknek.

Fellép többek között az AWS, Odett és a Peet Project.
Szombaton folytatódik A Dal 2018: a közmédia dalválasztó showjának második adásában tíz előadó lesz látható és
hallható élőben a Duna televízióban.

SHOTOKAN

A 27 éves Eugénia hercegnő
András yorki hercegnek, a királynő harmadik gyermekének
másodszülött leánya. Édesanyja András elvált felesége, Sarah
Ferguson.
Eugénia a nyolcadik a brit trónutódlási sorban, de valójában
senki nem számol azzal, hogy
valaha is ő lenne az Egyesült
Királyság uralkodója. Jóllehet
hercegnőként és az uralkodó
unokájaként jogosult a „királyi
fenség” megszólításra, a királyi
család hivatalos tevékenységében azonban nem vesz részt,
polgári állása van, egy művészeti galéria igazgatója.
A Buckingham-palota az eljegyzést bejelentő rövid hétfői közleményben egyelőre csak an�nyit tett közzé, hogy Eugénia
és Brooksbank esküvője ősszel
lesz a windsori királyi rezidencia
Szent György-kápolnájában. A
tájékoztatás szerint a pontos dátumot „a megfelelő időben” bejelentik. A palota tudatta azt is,
hogy Jack Brooksbank e hónap
elején, nicaraguai utazásuk idején kérte meg barátnője kezét.
A vagyonos családból származó vőlegény divatos – a királyi

család ifjabb tagjai által is látogatott – londoni klubok és szórakozóhelyek igazgatója volt,
ezzel azonban nemrég felhagyott és saját borkereskedő céget alapított. Emellett az Oscardíjas hollywoodi sztár, George
Clooney és barátai alapította
Casamigos tequilacég globális
márkanagykövete.

Alig néhány hete Eugénia
unokabátyja, Harry herceg jelentette be, hogy eljegyezte
amerikai barátnőjét, Meghan
Markle-t. Harry és Meghan esküvője május 19-én lesz, szintén a Szent György-kápolnában.
zaol.hu, bbc.com
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Apró

Állás
A Zala Megyei Büntetés-vég-

rehajtási Intézet 2 fő biztonsági felügyelőt és 1 fő elektronikai műszerészt (villanyszerelő) keres. Felvételi feltételek: 25 – 50 év közötti férfi, érettségi, büntetlen előélet,
egészségügyi-, fizikai-, pszichikai alkalmasság, kifogástalan életvitel. Jelentkezés:
zalaeg.uk@bv.gov.hu e-mail
címre küldött önéletrajzzal.
dolgozókat
keresünk Győr-Moson-Sopron megyei partnerünkhöz.
Magas bér, ingyenes szép
szállás, utazás térítés.
06/30-511-4219.
BETANÍTOTT

átmenetileg vagy tartósan. Jó
fizetés/korrekt elszámolások
és számlakiegyenlítések. Tel.:
06-30/483-3247
gépkezelőket keresünk sárvári munkahelyre.
Hosszútávú, bejelentett munkalehetőség kiemelten magas
bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy igényes, díjmentes
szállás biztosított. 06-70/5272554, femmunka.eu@gmail.
com
CNC

Telek

Szobafestés, mázolás, tapétá-

tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,

Eladó Bazitán, Toposházi út zás! Kérje ingyenes árajánlatun56, 3851 m2-es építési telek, kat. Zalaegerszeg és környéke.
500.000.-Ft-ért.
Érdeklődni: Tel:06-30/426-0150
Lakás
06-30/443-7016.
Zalaegerszegen,
Landorhegyi
Vegyes
másfél szobás 3. emeleti lakáVásárolok régi bútorokat, somat első. emeletire cseréldisznóvágási felszereléseket, ném. Nagyobb lakás esetén
dunnákat, párnákat, szarvas- kertes hétvégi házat is adnék.
agancsot /engedéllyel ren- Minden megoldás érdekel.
delkezőtől,
hagyatékból/ Tel.:06-30/413-7261

Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-

06-70/322-2437

Oktatás

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-

kács,

Cukrász,

Pincér,

Vendéglátásszervező, Vendéglá-

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

Vásárolok bizsukat, hagya-

minervakft.hu (E-000909/2014/

tékot, ezüstöt, bontóasztalt,
gyalupadot, dunnát, fateknőt,
saját részre szarvasagancsot.
Értesítésre házhoz megyek.
Ramosné, 06-30/979-8398,
06-74/465-699.

A001-A011)
Metamorf- masszázs tanfolyam

Veszprémben január 28-án.
Bach-

virágterápia

február

2–4. Szimbólumterápia február

Jármű

24–25. Kineziológia március 3.

Készpénzért autóját, teherautóját

Érdeklődni: +36-20/944-0984,

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

mariannatourist@t-online.hu,
www.mariannatourist.hu

Kőműves, Burkoló, Festő ill.

Társastánc tanfolyam indul

egyéb ép. ip. szakmunkás felvétel, akár komplett brigádok
segédmunkásokkal. Vállalkozóknak munka biztosítása

a

Goldmark

Művelődé-

si Központban 2018 február

5-én

(hétfőnként).

Telefon:06-30/340-0860

Szolgáltatás

Konyha-szobabútor,
tolóajtós szekrények. Felújítás parkettázás, tükörfényes küszöb
készítés,
asztalosmunkák.
Tel.:06-30/905-1522

Családi ház

Zalaegerszegen felújított csa-

ládi ház garázsokkal albérletbe vagy vállalkozónak kiadó.
Tel:06-30/367-1513
Társkeresés

Akkor keressen
engem! Garantáltan megismertetem az igazival. www.
szemelyestarskereso.hu
06-30/353-6152
186/86 szombathelyi diplomás, független, fiatalos, negyvenes, sikeres vállalkozó férfi keres egy kedves, vidám
természetű, hajadon lányt
25-35 éves korig komoly
kapcsolat céljából. Fényképes bemutatkozó leveleket
a dolcevitaa20@gmail.com
e.mail címre várom.
Magányos?

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

5.790 Ft/mázsa

Leather, vaLue oF nature

Telephelyünkön a rakodás biztosított!

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.

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

Extra minőségű
használtruha

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

Zalaegerszeg,
Európa tér

Akció ideje megjelenéstől január 31-ig ill. a készlet erejéig.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
és KArBANTArTó

54,90 Ft/kg

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

(3 nyelvű) Oklevelet adó külföldi
munkavállalásra is alkalmas

masszázstanfolyam
indul

ZALAEGERSZEGEN,
2018. január 25-én

www.prohuman.hu

ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR,
TARGONCAVEZETŐ,
RAKTÁROS ÁLLÁSLEHETŐSÉG
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN, KIEMELKEDŐEN
MAGAS BÉREZÉSSEL, INGYENES SZÁLLÁSSAL.
JÖJJÖN EL TÁJÉKOZTATÓNKRA:
2018. 01. 30. 17:00 óra – LENTI, Művelődési Ház
2018. 01. 31. 08:00 óra – SÖJTÖR, Festetics Mária IKSZT
2018. 01. 31. 12:00 óra – ZALAEGERSZEG, Keresztúry Dezső Városi Műv. Központ

Érdeklődni: 06-70-643-0416; 06-70-503-9791
Érdeklődni munkanapokon 8-16 óra között
• 70/665-5297,
gyor@prohuman.hu
www.prohuman.hu
az alábbi
elérhetőségeken:
70/665-5069

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

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
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Suli-retro:
így tanultak
nagyapáink
Az általános iskolai ellenőrző füzet, a pálcikák és a piroskék korongok évtizedek óta
tartják magukat a magyar
oktatásban, de ha messzebbre tekintünk vissza, akkor rengeteg érdekességgel találkozhatunk.
Ezek nyilván azt
is leképezik,
hogyan
változott
meg a
világ az
elmúlt
majdnem száz
évben. Az
Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény és
Iskolamúzeumban kutattuk fel
nagyapáink tanszereit a második világháború előtti időszakból, és a mellette álló Petőfi
Sándor Általános Iskola segít-

ségével vetettük őket össze a
mai eszközökkel. A legnagyobb
változás a világháború után az
volt, hogy a nádpálcákat örökre
elfelejtették. 45 után két dolgot
nem csinálhatott a tanár, nem
szidhatta a rendszert és nem
bánthatta a gyerekeket.
A háború előtt a diákok
még tintásüvegbe mártogatták a tollat,
majd itatóssal mentek át rajta,
hogy el ne
kenődjön. A
körző egy kis
ceruzából állt,
amire rá lehetett illeszteni a másik szárat a tűvel.
A régi, fából készült, gyönyörűen megfestett tolltartót viszont
akár meg is irigyelhetnék a mai
gyerekek.
NLCafé

Sikeres egykori diákok tartottak előadást
zalaegerszegi gimnazistáknak
Mások mellett Darák Péter, a Kúria elnöke,
Palkovics László oktatási államtitkár, továbbá orvosok, mérnökök, biológusok, fizikusok
is - mindannyian az intézmény egykori diákjai - tartottak előadásokat pénteken a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium pályaorientációs napján.
Darák Péter, a Kúria elnöke egyebek mellett arról beszélt „diáktársainak”, hogy az ítélkezés nem
„gyártási folyamat” és nem a bíró szubjektív döntése. A bíróságok elé konfliktusos emberi viszo-

nyok kerülnek, amelyekről nem lehet mechanikus módon dönteni, ehhez szükséges a bíró
tapasztalatain alapuló gyakorlati bölcsesség,
emberismeret is.
Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) oktatási államtitkára más témák mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy tíz
év múlva a mai fiatalok olyan szakmákban dolgoznak majd, amelyek kétharmada még nem
is létezik.
Van egyfajta félelem attól, hogy a robotizálás, a digitalizáció elveszi az emberek munkáját, ugyanakkor az is várható, hogy
egyes szakmák viszont felértékelődnek, illetve újak jönnek létre.
Nemzetközi felméréseket idézve
mondta azt az államtitkár, hogy
számos munkakörben - mint az értékesítés területén - sok mindent
lehet robotizálni, ugyanakkor megerősödik például a tanárok, nővérek, pszichológusok szerepe, mert
őket nem lehet gépekkel helyettesíteni.
Kitért arra is, hogy az OECD-országokat figyelembe véve a ma-

gyar diploma értéke „nagyon magas”, nincs diplomás munkanélküliség, és mérnöki diplomával
lehet a legnagyobb eséllyel azonnal elhelyezkedni.
A zalaegerszegi gimnázium közel félszáz előadót felvonultató rendezvényén külön kerekasztal-beszélgetés is zajlott Sikeres nők címmel,
ugyancsak egykori zrínyis diákok részvételével.
Orvos, fizikus és informatikus hölgyek mellett
Horváth Zita, az Emmi felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára is a résztvevők között volt,
akik egyebek mellett arról beszéltek, hogy miként érték el sikereiket, hogyan tölthetnek be
vezető pozíciókat, illetve mindezért milyen árat
kell fizetniük.
fotók, szöveg: MTI
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Nincsen új év fogak nélkül.

KIA SPORTAGE
WINTER EDITION

Azonnal terhelhető

6 299 000 Ft-tól

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

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

> ÜLÉSFŰTÉS
> KORMÁNYFŰTÉS
> KÉTZÓNÁS KLÍMA

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

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

Dr. med. dent. Szőke Ádám

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

A legnehezebb szervünk

Orvosi értelemben a bőrt szervnek tekintik. Felnőtt emberen az átlagos súlya kb. 2,7 kg. A legsúlyosabb belső szervünk a máj, 1,5 kg-os súlya nagyjából négyszerese a szívének. A második legnehezebb szervünk az agy, aminek súlya egy felnőtt embernél kb. 1,3 kg, ennek 75 %-a víz.

Bérek már

br. 140-200.000 Ft-tól!
Operátor, gépkezelő,
meo, karbantartó!
ENGSZÁM:49765-1/2008-5100-595

Zalaegerszeg, Tompa M. u. 5.
Tel.: 20/401-7059, 30/284-7080

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

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

01.25-01.31
Az útvesztő: Halálkúra
16

DIGITÁLIS 3D

16:45
19:30

(kivéve hétfő, szerda)

22:15

(csak szombat, hétfő)

11:15

(csak szombat-vasárnap)

Az útvesztő: Halálkúra
(MB)

16

19:30

(csak szerda)

22:15

(csak péntek)

A világ összes pénze (MB)
17:45

Gengszterzsaruk
15:00

Pihe Ovi csütörtökönként

„Az anyag és forma, a kreativitás,

9.00 – 12.00

tűz világa őseink szellemi hagyatékának

17:15

(csak kedd)

Közösséghez szoktató,

azon része, mely meghatározza

Star Wars – Az utolsó jedik
(MB)

12

12:00

(csak szombat-vasárnap)

ovi-ízelítő foglalkozás kisgyermekek

lelki világunk, mindennapjaink apró

számára, 2 éves kortól.

részleteit…”
A kiállítást méltatja:

DIGITÁLIS 3D
Február 6. kedd 18.00-19.30

Prokné Tirner Gyöngyi,

VILÁGJÁRÓ

a zalaegerszegi Kézművesek Háza

Ferdinánd (MB)

Februári úti cél: Kanada

szakmai vezetője

6

DIGITÁLIS 3D

Előadó: Fülöp Zoltán

A kiállítás megtekinthető március 2-ig,

10:00

(csak szombat-vasárnap)

nyitvatartási időben.

16

20:30
(MB)

(MB)

6

Art Mozi

18.00-19.30

Február 3. szombat

Ébredező(k)

9.00-13.00

„Havi rendszerességű programsorozat

Épület Tájfutó Verseny

útkeresőknek a lehetőségek

az Apáczai MK-ban

tárházából.”

a TRIÓ Egerszeg ZTC-vel

Februári téma: Az Élet játék,

együttműködésben

vagy amit akartok...
16.30 Tad, az utolsó felfedező (6)

Előadó: Madarász Hajnalka ”Pirki” j

14.00-18.00

magyarul beszélő, spanyol családi

átékkísérő, coach

- Mányoki Attila nyílt vizű hosszútávúszó

16

16

(csak szombat-vasárnap)

Insidious: Az utolsó kulcs

Február 7.; 21.

- családi fitness az XXL Fitness Klub

ŐSI ÖNGYÓGYÍTÓ PRAKTIKÁK

trénerével Perger Valériával,

18.00 A hentes, a kurva és a félszemű

TANFOLYAM

- táncház Kiss Norbert néptánc

(18)			

(Úton a hármas egység felé)

oktatóval és palacsinta parti.

magyar dráma (105 perc)

Időpont: kéthetente szerdánként

rendező: Szász János

17.00-19.00

Géza, Nagy Zsolt

16

22:00

(csak péntek-szombat)

Február 3.
szombat 21.00-02.00

szereplők: Gryllus Dorka, Hegedűs D.

20.00 A világ összes pénze (16)		

(MB)

élménybeszámolója,

animációs film (85 perc)
rendező: Enrique Gato, David Alonso

19:45
12:20

Népi Iparművész,

12

Január 25– 31.

20:15

Nincs kiszállás

Csuti Tibor fazekas,

(MB)

13:30

Maze Runner: The death cure		

14:30

Keresztury
Dezső VMK:

Jumanji: Vár a dzsungel

Ferdinánd (MB)

(csak hétfő)

(F/SUB)		

(csak szombat-vasárnap)

Február 12. hétfő

16

14:00
19:30

(kivéve kedd)

11:00

a Népművészet Ifjú Mestere kiállítása

Cinema City

(MB)

17:15

Február 10. szombat

Retro-Party Mix

Ismerős Arcok koncert

Retro Disco az Apáczaiban

Kapunyiás: 20.00
Fenruár 14. szerda 9.30 és 10.45

Apavadászat

(MB)

Mesevarázs

16

Fabula Bábszínház: A bátor nyulacska

18:00

Február 23. péntek 19.00

Tad, az utolsó felfedező

Tankcsapda „BÉ OLDAL TURNÉ” 2018.

(MB)

6

10:15

(csak szombat-vasárnap)

A legnagyobb showman
(MB)

12

(132 perc)
rendező:
Ridley Scott

15:45
Jumanji

Kapunyiás: 19.00
magyarul beszélő, amerikai krimi

Apáczai Csere János
Művelődési Központ

hazai és külföldi slágereivel.

szereplők: Mark Wahlberg,
(MB)

DIGITÁLIS 3D

12

a 80-as és 90-es évek legnagyobb

Michelle Williams,

Február 2. péntek 17.00

Lemezlovas:

Christopher Plummer

„A forma és a tűz játéka”

DJ VON CHRIS
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Hortobágyi húsos palacsinta panírozva
Hozzávalók:
Töltelék:
- 40 dkg darált hús
- 1 fehér paprika
- 1 paradicsom
- 1 nagyobb fej vöröshagyma
- 1 gerezd fokhagyma
- 1 teáskanál pirospaprika
- őrölt bors, só, chili pehely
ízlés szerint
- 1 pörköltszaft kocka
Palacsinta (12 darabhoz):
- 15 dkg liszt
- 1 tojás
- 0,5 dl étolaj
- 1 dl szódavíz
- 3 dl tej
- pici só
- olaj a sütéshez
Panírozáshoz:
- liszt
- tojás
- zsemlemorzsa
- só, bors

Elkészítés:
A hagymát, paprikát, paradicsomot apró kockára vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk.
Kevés olajon megfuttatjuk a feldarabolt hagymát, paprikát, paradicsomot és a fokhagymát, majd meghintjük pirospaprikával,
rátesszük a darált húst, sózzuk, borsozzuk, chili pehely szórunk
rá. Pároljuk, majd felengedjük kevés vízzel és belemorzsoljuk a
pörköltszaft kockát. Szaftosra főzzük.

Felnőtt és gyermek
ügyelet helye
Február 1-ig Zalaegerszeg, Botfy utca 1.
(Mentőállomás mellett). Tel.: 92/321-000.
Február 1-től:
A gyermekorvosi ügyeleti ellátás a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház, Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. sz. alatti Rendelőintézet
épületének földszintjén, a 36-os számú rendelőben,
felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás pedig a 26-os számú
rendelőben történik.
Megközelítés ügyeleti időben a Dózsa-liget felöli bejáraton
lehetséges. A változás az ügyeleti idő megszokott rendjét nem
érinti, az ügyeleti ellátás munkanapokon: 16:00 órától, másnap
08:00 óráig, hétvégén: szombat 08:00 órától hétfőn 08:00 óráig vehető igénybe.
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.
Telefon: 92/314-329, 70/318-2581.

Közben kikeverjük a palacsinta tésztáját és olajos serpenyőben kisütjük. A pörkölt alapot leszűrjük, ez lesz a szósz a palacsintához.
A kisütött palacsintákat megtöltjük a kihűlt pörkölt alappal. Két
oldalát felhajtjuk és feltekerjük. A kész palacsintákat a szokásos
módon bepanírozzuk (a lisztbe sót és borsot keverünk), majd
forró olajban kisütjük. Tálaláskor rálocsolhatjuk a pörkölt levét,
amihez kevés tejfölt is keverhetünk.
Jó étvágyat!

Gyógyszertári
ügyeletek
Január 24.
BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG KÍGYÓ
BERZSENYI U. 9. 92/510-086 18:00-08:00
Január 25.
BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG PLATÁN
LANDORHEGYI U. 4. 92/312-391 18:00-07:30
Január 26.
EGERSZEG PHARMA (KÓRHÁZ)
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 15:30-07:00
Január 27.
PARACELSUS
CSÁNY TÉR 1. 92/510-049 14:00-08:00
Január 28.
BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG BELVÁROS
SZÉCHENYI TÉR 2. 92/511-610 08:00-08:00
Január 29.
EGERSZEG PHARMA (KÓRHÁZ)
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 15:30-07:30
Január 30.
KRISTÁLY
TÜTTŐSSY U. 6/B. 92/321-807 18:00-07:00
Január 31.
BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG KABAY
KOSSUTH U. 29-33. 92/312-389 20:00-07:00

Teljesen
megújul
az országos
pulmonológiai
intézet
Teljesen megújul a következő években az Országos
Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet (OKTPI) az Egészséges Budapest Program (EBP)
keretében - közölte a Fidesz
frakcióvezetője kedden budapesti sajtótájékoztatón.
Gulyás Gergely elmondta,
hogy a kormány a döntéseihez forrásokat is rendelt: orvosi műszerekre és informatikai fejlesztésekre 200 millió
forint, az intézet több épületének teljes rekonstrukciójára, infrastrukturális fejlesztésére 1 milliárd 84 millió forint
áll rendelkezésre.
A cél az, hogy az intézet főépülete a következő években
mintegy 16,6 milliárd forintos
költségvetésből megújuljon közölte Gulyás Gergely.
MTI
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Ötszáz év után derültek ki
az aztékok betegségei
Ötszáz év elteltével sikerült kideríteniük
a kutatóknak, hogy milyen betegség pusztíthatott a mai Mexikó területén élt ősi aztékok körében a 16. században.
Az 1545 és 1550 közötti öt évben 15 millió
emberrel - a lakosság nagyjából 80 százalékával - végzett egy rejtélyes betegség a mai
Mexikó és Guatemala (egy részének) területén. Az aztékok navatl nyelvén cocoliztlinek,
vagyis pusztító betegségnek nevezett kór
magas lázzal, fejfájással, szem-, száj- és orrvérzéssel járt együtt és három-négy napon
belül végzett az emberrel - írta a The Guardian című brit lap internetes oldala.
Ez volt az emberiség történelmének egyik
legpusztítóbb járványa, megközelítette az
Európában a 14. század közepén tombolt
pestist is. Az azonban, hogy mi is volt pontosan ez a betegség és mi okozta, csaknem
ötszáz éve ismeretlen. A himlő, a kanyaró, a
mumpsz és az influenza kizárása után azonban a kutatóknak most talán végre sikerült
megtalálniuk az „elkövetőt”: ősi fogleletek révén nyert DNS-minták egy olyan baktérium
jelenlétére utalnak, amely hastífuszt okoz.
Az európai gyarmatosítók számos olyan
baktériumot hurcoltak be magukkal az Újvilágba, amelyekkel szemben a helyiek teljesen
védtelenek voltak. Ashild Vagene, a Tübingeni Egyetem munkatársa szerint az európaiak
megérkezése után több járvány is felütötte
a fejét a térségben. Az 1545 és 1550 közötti
cocoliztli-járvány jelentőségét az adja, hogy
másodikként csapott le azon három pusztító járvány közül, amelyek a legtöbb halálos
áldozatot követelték.

A BORKERESKEDÉS

Rozé télen - nyáron

Primor 2017-es ROZÉ
AKCIÓ február 15-ig.
Részletek az üzletben.

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

A Nature Ecology and Evolution című folyóiratban közölt tanulmány szerint mindössze két évtizeddel az 1545-ös járvány kirobbanása előtt himlő végzett 5-8 millió
emberrel a térségben, nem sokkal a spanyolok megérkezését követően. Egy második cocoliztli-járvány pedig a megmaradt
lakosság felét megölte 1576 és 1578 között.
„A városokban és nagyobb településeken hatalmas gödröket ástak, a papok pedig
reggeltől napnyugtáig mást sem csináltak,
csak cipelték a holttesteket és dobálták őket
a gödrökbe” - olvasható egy korabeli beszámolóban. A korszak orvosai megállapították,
hogy a tünetek egyetlen ismert betegség,
úgy mint a kanyaró vagy a malária szimptómáival sem mutattak hasonlóságot.
A kutatók most 29 korabeli - egy cocoliztli
temetőből származó - csontvázból nyert
DNS-mintát elemezve megtalálták a nyomait a salmonella enterica baktérium C altípusának. Ez a baktérium hastífuszt okoz.
A szalmonella-törzsek nagy része fertőzött élelmiszerekkel, vagy vízzel terjed. A kutatók szerint feltehetőleg a spanyol gyarmatosítók háziasított állatai hurcolták be őket
Mexikóba.
MTI

Hiánypótló alkotás a bencésekről
szóló tanulmánykötet

Hiánypótló alkotás a Bencések Magyarországon a pártállami
diktatúra idején című tanulmánykötet - mondta el Balogh Margit történész, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főmunkatársa az M1 aktuális csatorna keddi műsorában. A könyv egy
olyan időszakot tár az olvasó elé, amelyet a legutóbbi időkig
nem kutattak - tette hozzá a szakértő. Amíg a pártállami diktatúráról szóló legtöbb könyv az ügynökmúltak feltárásával foglalkozik, addig ez a kötet túllép ezen és a diktatúra alatti egyházüldözésekre fókuszál.
A kötet eddig nem ismert információk és már publikált tanulmányok folytatásában írja le a több mint ezer éves múltra visszatekintő rend viszontagságait - mondta el a történész.
MTI

