Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

ZALAEGERSZEG
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
ZALAEGERSZEGEN
AUTÓIPARI ÖSSZESZERELŐ

Akár nyugdíj mellett is!
Hosszú távú, folyamatos lehetőség
2 vagy 3 műszakos munkarend
Bejárás támogatás

Jelentkezés:
+36 20 352 8606
+36 20 310 6316
+36 20 376 5128

Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 201�. 02. 05-t�l
Szerkeszt�ségünk és Ügyfélszolgálatunk
új helyen, a Kossuth utca 45-49. szám alatt,
a Zalai Hírlap Ügyfélszolgálata mellett lesz található
(oldalsó bejárattal).

Várjuk Önöket szeretettel!

A kamilla
gyógyhatásai

Kétszázmilliót nyert el
a zalaegerszegi kórház
A betegbiztonság fejlesztésére kétszázmillió forint európai
uniós (EU) támogatást nyert
el a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház - jelentették be pénteken sajtótájékoztatón, Zalaegerszegen.

A kamilla az egyik legismertebb és leghatásosabb gyógynövényünk. Azonban valóban
tudjuk, hogy mikor használhatjuk?
A kamilla talán egyik legismertebb gyógyhatása gyulladáscsökkentő tulajdonsága. Ha
bármilyen gyulladás van a
szervezetedben, akkor tea
formájában fogyaszd, ha viszont pattanásos, sebes a bőröd, külsőleg alkalmazd a főzetet úgy, hogy átmosod vele
a kérdéses bőrfelületet.

Ebben az időszakban gyakran
tapasztalhatsz te is felső légúti
panaszokat, torokfájást, köhögést. Ilyenkor gőzölési eljárás
formájában tudod a leghatékonyabban enyhíteni a panaszaidat.
Aki hajmosáskor kamillás főzettel leöblíti a haját, annak
sokkal fényesebb és erősebb
lesz a haja. A kamilla ugyanis megnyugtatja a fejbőrt, így
sokkal egészségesebbek lesznek a kinövő hajszálak.
wellnesscafé

Vicc
Tud sakkozni
Egymással szemben ül a
sakktáblánál egy ember
meg egy kutya.
Odamegy hozzájuk egy másik ember:
- Uram, ez fantasztikus. Ez a
kutya tud sakkozni?
- Dehogy tud. Én vezetek
3-1-re.

Halász Gabriella főigazgató elmondta: az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program
(EFOP) keretében megvalósuló
projekt eredményeként a fekvőbeteg-ellátó osztályokon higiéniai fejlesztések valósulnak
meg, továbbá egységes betegazonosító rendszert alakítanak ki.
Hozzátette: egy kórházban nagyon sok kórokozó van jelen és
válik rendkívül ellenállóvá, ezért
nagy hangsúlyt kell fordítani a
higiénés feltételek betartására.
A pályázati forrásból ellenőrző
monitorrendszert alakítanak ki,
a fekvőbeteg-osztályokon pedig higiénés eszközöket - szappanadagolókat, fertőtlenítő-

szer-tartókat - helyeznek el,
amelyeket a látogatók is használhatnak majd, így jelentősen
csökkenthető a fertőzésveszély.
A projekt keretében biztonságos betegazonosító rendszert
vezetnek be, a mobil leolvasók
segítségével egyszerűbbé válik
a betegek azonosítása, az elvégzett vizsgálatok nyomon követése - ismertette a főigazgató.
Vigh László, a térség fideszes
országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy a főigazgatót újabb öt évre kinevezték
a posztra.
A Zala megyei kórházban tavaly 757 ezer járóbeteget és 40
ezer fekvőbeteget láttak el. Az
egészségügyi intézményben 21
fekvőbeteg-osztály működik,
1877 dolgozót, köztük 286 orvost és 1260 egészségügyi szakdolgozót foglalkoztatnak - emlékeztetett Vigh László.
MTI
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Penélope Cruz
Cesar-életműdíjat kap

Penélope Cruz Oscardíjas színésznőt Cesaréletműdíjjal tünteti ki a francia filmakadémia - adta hírül
a The Hollywood Reporter.
A filmsztár az elismerést a
Cesar-díjak átadásán veheti át
- közölték hétfőn a szervezők.
Alain Terzian, a francia filmakadémia elnöke „nagyszerű
filmesek múzsájának, sugárzó latin szépségnek” nevez-

te a spanyol származású színésznőt. Hozzátette, hogy
Cruz a nemzetközi produkciókban és bensőséges hangulatú filmekben is képes arra,
hogy ragyogjon. Terzian felidézte, hogy Cruz szerepelt
Ridley Scott A jogász című
krimijében, Rob Marshall Kilenc című filmjében, Kenneth
Branagh Gyilkosság az Orient
expresszen című Agatha Christie-adaptációjában és Sergio

Castellitto Ne menj el! című
románcában. Cruz hosszú ideje Pedro Almodóvar spanyol
filmrendező múzsája, számos
filmet készítettek együtt, köztük a Mindent anyámról, és a
Nyisd ki a szemed! című alkotásokat, utóbbiból egy amerikai feldolgozás is született Vanília égbolt címmel.
A filmcsillag a cannes-i
filmfesztivál Arany Pálma-díját is elnyerte a Volver című
film főszerepéért. Oscar-díját pedig a Vicky Cristina Barcelona című Woody Allen-filmért kapta.
Hamarosan Aszgar Farhadi
Everybody Knows című filmjében láthatják a nézők, a produkciót májusban kezdik forgalmazni, előtte valószínűleg
Cannes-ban is bemutatják.
A francia Oscarként emlegetett Cesar-díjakat március
2-án adják át Párizsban.
MTI, filemezzünk.hu

A Disney és
Pixar filmekbe
rejtett kód...

A Disney és Pixar által készített animációs filmekben
sorra ugyanaz a kód jelenik
meg: A113. Ezekben a filmekben, ha az autók rendszáma,
járat- vagy szobaszám, vagy
bármilyen kód, sorszám tűnik
fel, azokat mind az A-113-al jelölik. Ha megfigyeled, ezt láthatod például Toy Storyban
egy-egy rendszámtáblán, Egy
bogár élete c. filmben egy dobozon, A Némó nyomában
fotózó búvárának fényképezőgépén, A Verdák több autójának rendszámtábláján.
Még a Simson családban is

ez Bart Simpson letartóztatási száma, és ebben az animációs sorozatban több alkalommal is ez a kód szerepel,
bár ez sem Pixar sem Disney
produkció. De mit is jelent az
A113? Ez a Kaliforniai Művészeti Egyetem elsőéveseinek
egyik osztályterme. A Disney,
a Pixar, legtöbb animátora és
a Simpson család kreatív animátora, Brad Bird is itt tanult, sőt még Tim Burton is.
Az A113 kód elrejtésével tisztelegnek az egyetemnek és
egykori tanáraiknak.

Országszerte 39 moziban
vetítik a Testről és lélekrőlt

Országszerte 39 moziban ismét vetítik csütörtöktől a legjobb idegen nyelvű
film kategóriában Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című filmet - közölték az alkotók az MTI-vel hétfőn.
A közlemény szerint Enyedi Ildikó filmjét már több mint
105 ezren látták. Az érdeklődésre tekintettel február 1-jétől,

csaknem egy évvel a premier
után számos budapesti és vidéki mozi tűzi ismét műsorra
az alkotást. Látható lesz a Testről és lélekről a főváros mellett
többek között Cegléden, Debrecenben, Dunaföldváron, Gödöllőn, Győrben, Miskolcon,
Kaposváron, Nyergesújfalun,
Szolnokon, Sopronban, Veszprémben, Szombathelyen és
Zalaegerszegen is.

A Testről és lélekről tavaly
a 67. Berlinalén mutatkozott
be a közönség előtt, ahonnan
az Arany Medvével, a fesztivál legfontosabb díjával távozott, és azóta is járja a világ
filmfesztiváljait. A film operatőre, Herbai Máté tavaly ős�szel a Camerimage nemzetközi filmoperatőr-fesztivál fődíját
vehette át, a Testről és lélekről
női főszereplője, Borbély Alexandra pedig elnyerte az Európai Filmdíjat. A filmet eddig
92 országba vették meg a filmforgalmazók.
A Testről és lélekről az
Inforg-M&M Film gyártásában, a Magyar Nemzeti Filmalap 420 millió forintos gyártási
támogatásával készült. Producerei Mécs Mónika, Muhi András, valamint Mesterházy Ernő
volt.
MTI, mafab

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
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Lakatost, CO hegesztőt, for-

gácsolót, azonnal felveszünk.
Tel:06-20/578-7678, e-mail:
nexus.trade@freemail.hu
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR
BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000-200000 Ft

nettó

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Kőműves, Burkoló, Festő ill. egyéb

ép. ip. szakmunkás felvétel, akár
komplett brigádok segédmunkásokkal. Vállalkozóknak munka
biztosítása átmenetileg vagy tartósan. Jó fizetés/korrekt elszámolások és számlakiegyenlítések.
Tel.: 06-30/483-3247
A Hungarogeo Kft. pályázatot hirdet zalaegerszegi irodájába, földmérő technikus mun-

06 70 639 9920
www.jobmotive.hu

vári munkahelyre. Hosszútávú,
bejelentett munkalehetőség
kiemelten magas bérezéssel.
Utazási költségtérítés vagy igényes, díjmentes szállás biztosított.
06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000 Ft-tól

nettó

Lakás

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.

Érdeklődni:
KISOSZ, tel: +36/30-3486467,
e-mail: zala@kisosz.t-online.hu

nysz: E-000195/2014/A009/A013,A015,A0003,A021

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA
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Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
Műszakpótlékok:
du.26,
éj.49%

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

ném. Nagyobb lakás esetén
Eladó a Nyugat-Balatoni régió kertes hétvégi házat is adnék.
jelenleg is üzemelő, legismer- Minden megoldás érdekel.
tebb étterme központi fekvéssel, Tel.:06-30/413-7261
teljes felszereléssel a működtető Németországban, Passau közecéggel. Tel.: +36-30/9571-806 lében városi, lakóparki 1 szo-

ban 660 nm-es telken újszerű,
3 szobás családi ház 2 különálló
apartmannal eladó 27 millió Ftért. Tel.: 06-30/9292-622

Akció megjelenéstől visszavonásig!

06 70 315 8492

Ingatlan

Keszthelyen, a Goldmark utcá-

• Szakács OKJ száma (OKJ3481104)
• Vendéglátó eladó (OKJ3481105),
• Élelmiszer- és vegyi áru eladó
(OKJ3134105),
• Boltvezető (OKJ3534101),
• Diétás szakács (OKJ3481103)

20-40 mm, 4500 kcal fűtőérték

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

Apró
telek 5,5 millió Ft-ért eladó. Tel.:
06-30/9292-622

Tanfolyamok
a KISOSZ-nál!

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

+cafetéria/hó

hajtási Intézet keres: 2 fő biztonsági felügyelőt (hivatásos
jogviszony) Felvételi feltételek:
25–50 év közötti férfi, érettségi, büntetlen előélet, egész-

Gyenesdiáson 440 m2-es építési

SZÉN AKCIÓ!

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

200000 Ft-ig

A Zala Megyei Büntetés-végre-

fafödémes, nádtetős parasztház piaci ár alatt, 8,5 millió
Ft-ért eladó kis telekkel. Tel.:
06-30/9292-622

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

CNC gépkezelőket keresünk sár-

próbaidő után akár

Gyenesdiáson, központi helyen,

Extra minőségű
használtruha

AMIT BIZTOSÍTUNK:

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

kakörbe. Elvárások: szakirányú középfokú végzettség,
AutoCad felhasználószintű
ismerete, ITR ismeretek. Rövid
szakmai önéletrajzot a mail@
hungarogeo.hu címre kérjük
megküldeni.

Kölcs.-közv. eng. nyilvántartási szám: 4376-4./2003.

Állás

ségügyi-, fizikai-, pszichikai alkalmasság, kifogástalan életvitel. 1 fő
számviteli főelőadót (közalkalmazotti jogviszony) Felvételi követelmény: felsőfokú gazdasági végzettség erkölcsi bizonyítvány egészségügyi alkalmasság Jelentkezés:
zalaeg.uk@bv.gov.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal.

Zalaegerszeg,
Európa tér

2018. január 31.

bás lakás csodás panorámával,
13,8 millió Ft-ért teljes ügyintézéssel eladó. A lakás jól kiadható. Munkalehetőségek, egyetemek, síkörnyék. 06-30/2065920, +4917676867515
Családi ház

VALÓBAN ÁRON ALUL eladó egy

FELÚJÍTOTT családiház, családi okok miatt sürgősen, Zalaegerszegtől 20 percre, Körmend mellett. A ház 128 m2,
3 szobás garázzsal és pincével, a telek 1681 m2. Érdeklődni: 06/30 235 8487.

Zalaegerszegen,
Landorhegyi
Te l ek
másfél szobás 3. emeleti lakásomat első. emeletire cserél- Eladó Bazitán, Toposházi út

56, 3851 m2-es építési telek,
500.000.-Ft-ért.
Érdeklődni:
06-30/443-7016.

www.jobmotive.hu

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. állást hirdet

ADMINISZTRÁTOR
munkakörbe.

Jármű

Eladó Fiat Punto Van 55 Zalaeger-

szegen. 06-30/896-4109
Készpénzért autóját, teherautóját

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

Vadásztanfolyam indul Zala-

egerszegen február második felében! Hétvégi, gyors,
megbízható
vizsgaképes
tudás! Érdeklődni, jelentkezni: www.vadasztanfolyam.hu,
Tel.:06-30/442-8141

Az önéletrajzokat a www.bonafarmcsoport.hu/karrier oldalon
a pozíciót megpályázva, adatbázisunkba rögzítve juttassa el hozzánk!
Szo l g á l t a t á s

Konyha-szobabútor,
tolóajtós szekrények. Felújítás parkettázás, tükörfényes küszöb
Bolti eladó, Boltvezető, Szakészítés,
asztalosmunkák.
kács,
Cukrász,
Pincér,
Tel.:06-30/905-1522
Vendéglátásszervező, Vendéglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, Szobafestést, gipszkartonozást,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfo- külső-homlokzatszigetelést vállyam. 06-70/637-4750. www. lalok, gyorsan, szakszerűen.
minervakft.hu (E-000909/2014/ 06/70/608-9519
A001-A011)
Nedves-vizes, penészes-salétTársastánc tanfolyam indul a romos falak szigetelése acélleGoldmark Művelődési Központ- mez bepréseléssel, falátvágásban 2018 február 5-én (hétfőn- sal, injektálással, garanciával.
ként). Telefon:06-30/340-0860 Tel.:06-30/293-8685

Vegyes

Vásárolok régi bútorokat, disz-

nóvágási felszereléseket, dunnákat, párnákat, szarvasagancsot /engedéllyel rendelkezőtől,
hagyatékból/ 06-70/322-2437
Száraz, bükk tüzifa eladó Győrvá-

ron. Érdeklődni: 06-30/550-4575
T á r s ke r e s é s

Akkor keressen
engem! Garantáltan megismertetem az igazival. www.
szemelyestarskereso.hu
06-30/353-6152
Magányos?
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Magyarországon
vezették be először
Sokan nem tudják, de az adó
1+1%-os adományozási rendszert hazánkban vezették be
először. A személyi jövedelemadó 1%-áról szóló rendelkezésről 1996-ban született törvényi szabályozás,
az adófizető magánszemélyek 1997 óta ajánlhatják fel
adójuk 1%-át egy közhasznú feladatot ellátó civil szervezet részére. Egy kiegészítés
alapján 1998 óta egy elismert
egyház javára is fel lehet ajánlani +1%-ot. A nagy siker hatására az ötletet más európai
országban is átvették, például Olaszországban, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban.

szágon, a legtöbben ezen a listáján. A listára való felkerürendszeren keresztül adakoz- lésnek kötöttek a feltételei és
nak a rászorulók részére.
az adóhatóság év közben is
vizsgálja, hogy a szervezetek
Hatalmas a választék
megfelelnek-e a követelméÉvről évre a legtöbb felaján- nyeknek, ezáltal az is előforlás a gyermekvédő és az ál- dulhat, hogy törölnek onnan
latokat segítő szervezetek egy szervezetet.
részére érkezik. Érdemes
azonban tudni, hogy száSok szervezetnek fő
mos egyéb típusú egyesü- bevételi forrása az 1%
let vagy alapítvány részére Érdemes tudni, hogy számos
is tehető felajánlást, például
magyar civil szervezetnek fő
sporttal foglalkozó, oktatási,
vagy kizárólagos forrása az
jogvédő vagy kulturális civil
adó 1%-os támogatásból
szervezet részére.
származik, ebből finanszírozzák tevékenységüket, példuál
Biztonságos a rendszer
a rászoruló családokon való
Egyre kisebb annak az esésegítést - ételosztást, ruhalye, hogy a civil szervezetek
elherdálják a részükre küldött adományokat stb.

Adományozás, ami nem
kerül semmibe
Az adó 1+1%-os rendelkezés
egy fontos előnye, hogy ez
egy olyan adományozási típus, amely az adományozónak (adófizetőknek) nem kerül semmibe. Érdemes tudni,
hogy az adó 1+1%-os felajánlás a legelterjedtebb adományozási forma Magyaror-

felajánlásokat. Az adó 1% felhasználásának ugyanis szigorúak a szabályai – a civileknek
minden évben be kell számolniuk arról, hogy mire fordították az adófizetőktől kapott pénzeket. Másrészt 2015
óta már csak olyan civil szervezet fogadhat 1%-os felajánlást, amely rajta van a NAV regisztrált kedvezményezettek

Ha nem rendelkezik, a
pénze a NAV-hoz kerül
Fontos figyelembe venni,
hogy ha nem él felajánlási jogával, akkor adója 1+1%-a a
NAV-nál marad, és az később
az állami költségvetésbe kerül, tehát a továbbiakban
nem Ön, hanem az állam
dönt pénzének sorsáról.

Tisztelettel kérjük

adója 1 %-val

támogatni szíveskedjék
a Vírusos Májbetegek
Egyesülete
Zalaegerszegi szervezetét.
10918001-00000060-18310007
Unicredit Bank

Mire jó
a grapefruit
mag kivonat?
A grapefruit mag kivonatát 20-25 éve kezdték szélesebb
körben alkalmazni paraziták, vírusok, baktériumok, gombák által okozott külső és belső fertőzések kezelésére. A
grapefruit mag kivonat természetes méregtelenítő, erősíti és támogatja az immunrendszert. Használ, anélkül,
hogy legyengítené a szervezetet. A Grapefruit-kivonatot külsőleg és belsőleg, szervezetünk és környezetünk
fertőtlenítésére egyaránt használhatjuk.
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INDULÓ KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETŐ,
E-00803/2014/A001

EMELŐGÉP-KEZELŐ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ

HATÓSÁGI VIZSGA
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Bérek már

br. 140-200.000 Ft-tól!
Operátor, gépkezelő,
meo, karbantartó!

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

ENGSZÁM:49765-1/2008-5100-595

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

SZERVIZ AKCIÓ

31

Műszaki vizsga előzetes átvizsgálással: 19.990 Ft-tól
Pollenszűrő csere:
6.990 Ft-tól
Olajcsere:
9.990 Ft-tól
Levegőszűrő csere:
6.990 Ft-tól
Gyújtógyertya csere:
8.990 Ft-tól
Első fékbetét csere:
17.990 Ft-tól
Vezérlés csere:
29.990 Ft-tól

Fényezés
Kárfelvétel
Casco-s javítás
(akár önrész nélkül*)

KÁRRENDEZÉSI
KÖZPONT

Karosszéria javítás
Helyszíni kárbejelentés
Kedvezményes csereautó
Autómentés (0-24)
* A kár nagyságától függően. Részletekről érdeklődjön szervizeinkben.
Az akció 2018.02.28-ig illetve visszavonásig érvényes. Áraink az alkatrészek árát, a munkadíjat
és az ÁFA-t is tartalmazzák! További részletekről érdeklődjön szervizünkben.

4 jel hogy az
akkumulátor
merül..
Az autó akkumulátora olyan,
mint a szív, nélküle az az autó nem rendelkezik elég “hatalommal” az induláshoz. Ezért
fontos, hogy megértsük a működését és tudjuk mik a leggyakoribb jelei annak, hogy ki kell
cserélni.
1. Van gyújtás, de nem indul:Ha
van gyújtás, amikor elfordítjuk
a kulcsot, de nem indul, akkor
azt mondják, a legvalószínűbb
tettes az akkumulátor. 2. Nincs
gyújtás, nem indul, nem világít:
Ezt a helyzetet nagyon egyszerű felismerni. Az akkumulátor
működteti az összes tartozékot
és lámpát az autóban, különösen, ha a generátor nem működik. Ha az autón semmilyen
“életjelet” nem látunk, akkor az
meg kell nézni az akkumulátort. 3. Egyik napon jól indul, a
másikon nem akar: Ha a probléma időszakos a következőt jelentheti: az akksi pólusai lazák,
töröttek, korrodáltak. 4. A hidegindítás nehézkes: Korai jele annak, hogy az akkumulátor
élete már rövid, hogy rendszeresen extra energiára van szükség a motor elindításához.”

DOKA FÖDÉM
BÉRBEADÓ!

3,5 m-es födémtámaszokkal.
Tel.: 06-30/530-7970

GYAKORLATTAL
RENDELKEZŐ

Valószínűleg
farkas nyomát
találták

IMPRESSZUM

A nyomok és az állat viselkedése alapján nagy valószínűséggel farkas nyomát találták meg a Börzsönyben, az
állat a Bükkből, vagy Szlovákia területéről érkezhetett erről a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársa tájékoztatta csütörtökön
az MTI-t.
Kálmán Gergely sajtóközleményben ismertette: a szerdán reggel megtalált lábnyomok alapján figyelték a
ragadozó mozgását, majd
ürülékmintát is találtak. Teljes biztonsággal csak a minta
további elemzése után lehet
kijelenteni, hogy a farkas sok
év után visszatért a Börzsönybe - áll a dokumentumban.
MTI

KIA SPORTAGE
WINTER EDITION

6 299 000 Ft-tól

munkatársakat keresünk
az alábbi munkakörök
betöltésére:

Szellemi munkatársak:
• építőanyag
értékesítési vezető
• műszaki előkészítő
• villamosmérnök
• épületgépész-mérnök
vagy technikus

Szakmunkások:
• ács-állványozó
• kőműves
• tehergépkocsivezető
• betonpumpagépkezelő

Jelentkezés:
Tel.: 06-30/401-94-88 • e-mail: info@hettyei-ep.hu

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
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PROGRAMAJÁNLÓ:
Moziműsor

12:20

Cinema City

Tad, az utolsó felfedező

02.01-02.07
A szabadság ötven árnyalata		

(MB)

18		
(csak szerda)

Testről és lélekről (MB)

16

OSCAR-díjra jelölt film
13:00

18:00

Az útvesztő: Halálkúra
(MB)

16

DIGITÁLIS 3D

16:45
(kivéve hétfő, szerda)

22:15

(csak péntek-szombat)

11:00

(csak szombat-vasárnap)

Az útvesztő: Halálkúra
16

14:00
19:30

(csak hétfő)

6

10:20

(csak szombat-vasárnap)

16

(MB)

12

rendező: Joe Wright

Klasszikus bérlet

16:00

(kivéve szerda)

szereplők: Gary Oldman, Kristin Scott

Kállai Vonósnégyes

16:30

(csak szerda)

Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James

hangversenye

Jumanji

(MB)

Február 3– 4.		

FEBRUÁR 14. szerda 19.00

12

DIGITÁLIS 3D

13.45 Testről és lélekről

14:45

(csak kedd)

magyar játékfilm (116 perc) legjobb

Szőke Nikoletta

17:15

(kivéve kedd)

idegen nyelvű film Oscar-díjára jelölt

és Takács Nikolas

11:30

(csak szombat-vasárnap)

rendező: Enyedi Ildikó

koncertje

20:30

(MB)

Morcsányi Géza, Nagy Ervin,

Andráshidai Művelődési Ház

(MB)

12

Jordán Tamás

Február 13. kedd 15.00

14:45

(kivéve kedd)

17:15

(csak kedd)

Jelmezes felvonulás, verseny, táncos

Pihe Ovi csütörtökönként 9.00 – 12.00

mulatság, tombola az iskola

Ferdinánd (MB)

Közösséghez szoktató, ovi-ízelítő

tornatermében.

6

DIGITÁLIS 3D

foglalkozás kisgyermekek számára,

Belépés kizárólag jelmezben!

10:40

(csak szombat-vasárnap)

2 éves kortól.
Február 24. szombat 9.00

6

Február 10. szombat

Suliba hívogató program ovisoknak az

13:45

(kivéve szerda)

Ismerős Arcok koncert

Öveges József Általános Iskolában

14:15

(csak szerda)

Kapunyiás: 20.00

„Iskolás leszek …”c. rajzkiállítás
megnyitója

Fenruár 14. szerda 9.30 és 10.45

Rajzpályázat iskolába készülő óvodá-

Art Mozi

Mesevarázs

sok részére.

Február 1 – 7.

Fabula Bábszínház: A bátor nyulacska

(A pályázati felhívást lásd feljebb!)

FEBRUÁR 17-18. szombat-vasárnap

Csácsbozsok

magyarul beszélő,

10.00-18.00

Február 03. 15.00

amerikai fekete komédia

KOCKAFESZT,

„ Itt a farsang, áll a bál” –

(16)

16

Február 23. péntek 19.00

Klub rendezvénye.

Tankcsapda „BÉ OLDAL TURNÉ” 2018.

A maskarába öltözött klubtagok
elbúcsúztatják a telet.

16

16

22:30

(csak péntek-szombat)

(kivéve szerda)

16

Helyszín: Izsák Iskola aulája

FEBRUÁR 15. csütörtök

16

(MB)

(MB)

Farsangi mulatság
A Csácsbozsoki Évgyűrűk Nyugdíjas

Insidious: Az utolsó kulcs

18:15

Iskolás farsang
Keresztury Dezső VMK:

ahol a LEGO figurák életre kelnek

(kivéve szerda)

Apavadászat

JazzSzerda

Jumanji: Vár a dzsungel

20:15
Nincs kiszállás

(16)

Art Mozi
(MB)

és Kiállítóterem
FEBRUÁR 9. péntek 19.00

19:45

Gengszterzsaruk

(12)

dráma (125 perc)

(csak szerda/only Wednesday)

15:20

20.15 A legsötétebb óra

A legnagyobb showman

19:30

A világ összes pénze (MB)

Dr. Tari Annamária előadása

Abbie Cornish

magyarul beszélő, angol életrajzi

16.00 Én, Tonya

Maze Runner: The death cure		
(F/SUB)		

Február 9. péntek 18.00

Sam Rockwell, Frances McDormand,

Városi Hangverseny-

(MB)

Ferdinánd (MB)

19:30

(MB)

szereplők: Woody Harrelson,

szereplők: Borbély Alexandra,

PREMIER ELŐTT!!!
19:00

(csak szombat-vasárnap)

14.00-18.00

Február 08. csütörtök 15.00

Termelői és kézműves vásár

„ Maskarák és álarcok” kézműves

(119 perc)

foglalkozás

rendező: Craig Gillespie

Február 08-ig naponta 15.00 – 20.00

Farsangi álarckészítésre várjuk

szereplők: Margot Robbie, Bobby

Mozifilm plakát vásár

az érdeklődőket.

Cannavale, Julianne Nicholson

Két hétig ismét szabad

A foglalkozáson való részvétel ingyenes.

a vásár! Plakátjainkat ajánljuk f

Helyszín: Izsák Iskola aulája

18.15 Három óriásplakát

ilmrajongók, relikvia vadászok

Ebbing határában

(16)

és kollégisták

Február 14. szerda 15.00

feliratos, amerikai-angol dráma

figyelmébe.

Valentin napi ajándékkészítés

(115 perc)

Helyszín: az Art Mozi előtere

A Kreatív klub soron következő

rendező: Martin McDonagh

A vásár becsületkasszás.

kézműves foglalkozása.
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Klasszikus palócleves
Hozzávalók:
- 2 közepes db sárgarépa
- 15 dkg burgonya
- 1 közepes db fehérrépa
- 2 közepes db vöröshagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 1 csokor kapor
- 1 közepes db paradicsom
- 1 közepes db paprika
- 25 dkg zöldbab
- 50 dkg sertés, vagy marhahús
- 50 g sertészsír
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- őrölt fűszerkömény
ízlés szerint
- fűszerpaprika ízlés szerint
- babérlevél ízlés szerint
- 2 dl tejföl
- 1 evőkanál finomliszt
- 1,7 l víz

Elkészítés:
A zöldségeket és a húst előkészítjük, feldaraboljuk.
Egy lábasban megolvasztjuk a zsírt, majd megpároljuk a hagymát, a paradicsomot és a paprikát. Hozzáadjuk a húst, a fokhagymát, sóval, borssal, köménnyel fűszerezzük, és a húst fehéredésig pirítjuk.
Megszórjuk fűszerpaprikával, elkeverjük, ügyelve arra, nehogy
leégjen, és felhúzzuk kb. 2 dl vízzel. Beledobjuk a babérlevelet,
és lefedjük, hogy az ízek összeérjenek.

Miután „összeállt” az alap, felöntjük kb. 1,5 liter vízzel, fedőt vis�szahelyezzük, és tovább főzzük.
Jöhet a felkockázott krumpli, sárgarépa, fehérrépa, zöldbab.
Amíg a zöldségek puhulnak, elkészítjük a habarást.
A tejfölt a liszttel csomómentesre keverünk, egy merőkanálnyi
levest is hozzáadunk óvatosan, gyors kavarás mellett, majd az
egészet csurgatva visszaöntjük a levesbe. Ha a zöldségek megpuhultak, beleszórjuk a felaprított kaprot, még egy pár percet főzzük, majd tálaljuk.
Jó étvágyat!

Felnőtt és gyermek
ügyelet helye

Gyógyszertári
ügyelet

Február 1-ig Zalaegerszeg, Botfy utca 1.

2018. február 01.
Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Interspar Szent Ferenc
OLA U. 1-7. 92/511-519 19:30-08:30

(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.

2018. február 02.
Göcsej Gyógyszertár GÖCSEJI U. 49. 92/596-913 18:30-07:00
2018. február 03. - Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 14:00-08:00
2018. február 04.
Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi
KÖZTÁRSASÁG U. 55. 92/510-113 08:00-07:30
2018. február 05. - Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 15:30-07:30
2018. február 06.
Zalai Gondviselés Patika KOVÁCS K. TÉR 4. 92/323-804 18:30-06:30
2018. február 07.
Szentlélek Gyógyszertár SÜTŐ U. 1. 92/596-398 15:30-07:00
2018. február 08.
Paracelsus Gyógyszertár CSÁNY TÉR 1. 92/510-049 19:00-07:00
2018. február 09.
Kristály Gyógyszertár TÜTTŐSSY U. 6/B. 92/321-807 18:00-07:00
2018. február 10. - Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 14:00-08:00
2018. február 11. - Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó
BERZSENYI U. 9. 92/510-086 08:00-08:00

Házasság
hete
A Zalaegerszegi Női Szalon
egy izgalmas és különleges játékra hívja a szerelmes párokat,
a Házasság Hete zalaegerszegi programsorozatának részeként. Azok a párok, akik teljesítik a feladatokat, február 12-én
sorsoláson vesznek részt, ahol
2 fő részére, 2 éjszakára szóló
wellness napokat nyerhetnek.
A játék során február 6-ig öt
feladatot adnak meg az esemény facebook-oldalán, ezeket február 9-ig kell teljesíteni.
A játékban nem csak házaspárok vehetnek részt, hanem jegyespárok, szerelmespárok is.
Nincs regisztráció, sem előzetes jelentkezés, a jelentkezőknek mindössze fel kell töltenie
a feladat elvégzését igazoló
fotót. Ha azonban valaki nem
szeretné a képet nyilvánosan
feltölteni, de részt kíván venni a versenyben, ők küldhetik
a Zalaegerszegi Női Szalon számára privát üzenetben is a fotókat.
Sőt, ha ebben a két hétben
tartják a párok az eljegyzésüket, és küldenek képet a nagy
eseményről, a nevük duplán
kerül sorsoláskor a „kalapba”.
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Hogyan növeljük
a térérzetet kis szobákban

A lakásának kis alapterülete akadályozza a kedvenc lakberendezési stílusának megvalósításában? Csaljon egy
picit és egyszerű trükkökkel mutassa
nagyobbnak a teret mint amilyen valójában.
Járja a legkönnyebb utat és a padlóburkolat, ill. a nagyobb bútorok esetében válasszon nagyon világos színeket - a színes
lakásdekorációval dobja fel a helységet.
Nem kell ragaszkodnia a világos színekhez hogy nagyítsa a teret, a sötét színek
sem feltétlenül keltik kisebb helység érzetét, persze ilyenkor sok természetes fényre van szükség. Bármilyen színeket is alkalmazzon otthonában egy nagy tükör

elhelyezése vizuálisan növeli a térérzetet
és a fényt is szórja a helységben.
A függőleges vonalak a szemet le-föl vezetik, így a szoba vizuálisan magasabbnak
tűnik, mint valójában. Nem kell csíkos függönyt vennie, a csíkos rolók is megteszik,
ugyanúgy, mint a magas függőleges plakátok, képek a falon vagy pl. a lámpa magas állványa.
Kis szobában függöny helyett tegyen
inkább rolót (raffroló) az ablakokra, mert
a sötétítő függöny kis helységben zsúfolt
hatást fog kelteni.
Fesse a falakat semleges, világos színnel, a szem az ilyen árnyalatokat távolabbinak érzékeli.
Kis szobába minél kevesebb bútort tegyen, így elkerülheti a zsúfoltság érzetét és növelheti a teret. Ha az ágya mellé
egy kis fiókos komódot tesz, akkor máris kiváltotta az éjjeliszekrényt egy másik,
hasznos bútorral amire ugyanúgy leteheti az éjszakai dolgokat és csökkentette a hasznos területet elfoglaló bútorok
számát.
lakbermagazin.hu

Születési rendellenességek és
az alacsony szénhidrátbevitel
Amerikai tudósok összefüggést találtak a várandós anya alacsony szénhidrátbevitele és a baba születési rendellenességének kockázata között - számolt
be a medicalxpress.com.
A Birth Defects Research című szaklap
csütörtöki számában publikált tanulmány
alapján a kevés szénhidrátot fogyasztó
várandósoknak 30 százalékkal nagyobb
eséllyel született gyermeke velőcső-rendellenességgel, többek között nyitott gerinccel vagy súlyos, életveszélyes agyhián�nyal (anenkefália), mint azoknak, akik nem
korlátozták a szénhidrát-fogyasztásukat.
Ez az első kutatás, amely az alacsony
szénhidrátbevitel és a velőcső-rendellenességek összefüggését vizsgálta.
„Azt tudtuk, hogy a fogamzást megelőző és azt környező időszak anyai étrendje
jelentős szerepet játszik az embrió fejlődésében. Az újdonság az, hogy megállapítottuk, a meglehetősen népszerű alacsony
szénhidráttartalmú diéta 30 százalékkal
növeli a magzati gerinc-rendellenessé-
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A burgonya volt az
első űrben is
termesztett zöldség

gek esélyét” - mondta Tania Desrosiers, az
Észak-Karolinai Egyetem közegészségügyi
karának kutatója.
A folsav alapvető vitamin, amely minimalizálja a gerinc-rendellenességek kockázatát. Desrosiers és kollégái kimutatták,
hogy a kevés szénhidrátot fogyasztó nők
folsavbevitele kevesebb mint a fele a többiekének. Az amerikai Közegészségügyi és
Járványügyi Központ (CDC) minden nőnek, aki gyerekvállalásra készül vagy már
várandós, napi 400 mikrogramm folsav bevitelét ajánlja.
MTI, GBP

A burgonya volt az első zöldség, amit az űrben is termesztettek. 1995-ben vetőburgonyát vittek
az űrbe a Columbia űrhajóval.
2018-ban
pedig Kína akar
a Hold
túloldalán burgonyát termeszteni egy olyan szigetelt
hengerben, amely nemcsak
a szélsőséges mínusz 170 plusz 100 Celsius-fok között
ingadozó hőmérséklettől

védi a növényt, de a növekedéshez szükséges fényt is
biztosítja. A NASA ezzel párhuzamosan mesterséges marsi körülmények
között próbálkozik a
k rumpli
termesztéssel.
Az amerikai űrkutatók szerint a
Mars 95 százalékos
szén-dioxid tartalmú légkörében a földi hozam kettőnégyszeresét is produkálhatja a növény.

