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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

VIZES
FALAK

Utólagos
szigetelése

lemezpréseléses
technológiával!

www.vizeshazfalak.hu

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

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.

Ingyenes
felmérés!

Utólagos
szigetelése

lemezpréseléses
technológiával!

VIZES
FALAK

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.

TIT Öveges József
Ismeretterjesztô és 

Szakképzô Egyesület

INDULÓ  KÉPZÉSEK

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
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A pókok evolúciójánAk hiányzó 
láncszemét fedezték fel 

 A pókok evolúciójának egyik hiányzó 
láncszemét fedezték fel a kutatók egy nagy-
jából 100 millió éves mianmari borostyánkő-
ben. Modern rokonaival ellentétben az ősi 
teremtménynek hosszú farka volt, amely a 
kutatók szerint a környezete érzékelésére 
szolgálhatott. 

Az állat a pókokat, skorpiókat, 
kullancsféléket és atkákat 
magába foglaló póksza-
básúak (Arachnida) osz-
tályába tartozott - írta a 
BBC News.
A Nature Ecology & 
Evolution című folyó-
iratban publikált tanul-
mány szerint a kutatók a 
Chimerarachne yingi nevet adták 
az ősi pókszabásúnak a görög mitológiá-
ból ismert hibrid teremtmény, a kiméra után. A 
szakemberek összesen négy példányt fedeztek 
fel krétakori borostyánkövekbe ragadva. Mind-
egyik állat nagyjából 2,5 milliméter hosszú, és 
a farkuk még plusz 3 milliméter.
    A Kansasi Egyetem kutatója, Paul Selden sze-
rint a Chimerarachne yingi képes volt póksely-

met termelni a fonószemölcsei révén, ám való-
színűleg nem szőtt hálót a bogarak csapdába 
ejtése céljából. Nem sok mindent tudni az ap-
ró élőlény mindennapjairól, de mivel folyékony 
gyanta okozta a vesztét, a kutatók arra követ-
keztettek, hogy a fák törzsén, azok közelében, 

a fakéreg alatt, vagy a fákon lévő mo-
hákban élhetett.

A borostyánkövekben szin-
te tökéletes állapotban 

megőrzött apró állatok 
és növények lenyűgö-
ző bepillantást nyújta-
nak a múltba. Tavaly a 
valaha talált legrégebbi 

ép gombamaradványo-
kat, az eddigi legteljesebb 

madárfióka-fosszíliát és egy 
Drakuláról elnevezett, mára kihalt 

kullancsfajt fedeztek fel a kutatók 99 mil-
lió éves mianmari borostyánkövekben és még 
egy százmillió évvel ezelőtti udvarlási jelenetre 
is rábukkantak: három kis szitakötő hímre épp 
a kiszemelt nőstény kegyeiért való küzdelem 
közepette cseppent rá a gyanta.

MTI

levendulávAl A nyugodt
 idegrendszerért

A Magyar Gyógyszerésztudományi Tár-
saság (MGYT) Gyógynövény Szakosztá-
lya a 2018-as Év Gyógynövényének a le-
vendulát választotta.

Hatásosságát nyugtalanság, álmatlanság és 
emésztési panaszok kezelésében tudomá-
nyos bizonyítékok is igazolják. Nyugtató, el-
alvást segítő hatása nem csak az illóolaj in-
halálásával érvényesül, teaként alkalmazva 
(1-2 kávéskanálnyi virágzatból készítsünk 
egy csésze forrázatot), illetve az ellenőrzött, 
gyógyszerkönyvi minőségű illóolajból 1-4 
csepp kockacukorra cseppentve fogyaszt-
va hasonló hatást vált ki. Nyugtató fürdő-

höz 20-100 g levendulavirágból készítsünk 
2 liter főzetet, majd adjuk a fürdővízhez. Az 
elalvást segítő, valamint molyriasztóként is 
felhasznált levendulapárnák népszerűek. Je-
lenleg vizsgálatok folynak a levendulavirág 
ígéretes antibakteriális és fájdalomcsillapító 
hatásaival kapcsolatban is.

GÉPKEZEL�I munkakörbe

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

Elanders Hungary Kft. 
stabil, nemzetközi háttérrel rendelkez�

nyomdaipari cég 

HÁROM M�SZAKOS munkarendbe
keres munkatársakat ZALALÖV�I gyáregységébe.  

Amit kínálunk:

               • Min. nettó 18.000 Ft cafeteria, próbaidő alatt is

               • 60% műszakpótlék 18-06 óra között

               • 100% túlóralapon felül szombati túlóráért +100%,

                  vasárnapi túlóráért +150%

               • Jubileumi pénzjutalom a céghez több éve lojális     

                  munkatársaknak

               • Dolgozói ajánlási rendszer

               • Cég hatékonyságát növelő ötleteket pénzzel jutalmazzuk

               • Céges buszjárat

               • Az új munkavállalókat saját állományba vesszük fel, 

               • Határozatlan idejű jogviszony, stabil, hosszútávú 

                  munkalehetőség

Elvárások:

               • 8 általános iskolai végzettség

               • Műszaki érzék, önállóság, megbízhatóság, precizitás

A munkavégzés során az új munkatárs 
feladata a kötészeti gépek kezelésével kapcsolatos 

munkafolyamatok elvégzése lesz.
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Január 8. óta kérhetik a 
személyijövedelemadó-be-
vallás tervezetének postázá-
sát a NAV-tól azok, akik nem 
regisztráltak az Ügyfélka-
pun. Az elmúlt három hétben 
csaknem kilencvenezren, az-
az naponta mintegy ötez-
ren éltek ezzel a lehetőség-
gel és küldtek SMS-t, levelet, 
nyomtatványt vagy űrlapot a 
NAV-nak vagy hívták a 1819-
es Infóvonalat. A papíralapú 
tervezet postázását március 
19-éig lehet kérni. 

 
Az igénylési lehetőségek 

közül eddig az SMS a legnép-
szerűbb, ugyanis csaknem 
hetvenezren kérték így az szja-
bevallási tervezet postázását. 
Több mint húszezren a töb-
bi módszer közül választottak. 

A tervezet, akár az adózó köz-
reműködése nélkül is – ha nincs 
szükség kiegészítésre, javításra – 
2018. május 22-én érvényes sze-
mélyijövedelemadó-bevallássá 
válik. Az elkészített adóbevallási 
tervezeteket a NAV 2018. márci-
us 15-től az Ügyfélkapun keresz-
tül elektronikus formában elér-
hetővé teszi. 

Akinek nincs ügyfélkapuja, 
2018. március 19-ig kérheti a 
tervezet postázását levélben, 
SMS-ben (06-30/344-4304) 
vagy a NAV honlapján elér-
hető űrlapon, formanyomtat-
ványon (BEVTERVK), továbbá 
telefonon, a 1819-es hívószá-
mon, valamint az ügyfélszol-
gálatokon. 

Az SMS-ben az SZJA rövi-
dítés mellett az adóazonosí-
tó jelet és a születési dátumot 
kell elküldeni ebben a formá-
ban: SZJAszóközadóazonosít
ójelszóközééééhhnn

Az szja 1+1 százalékának 
felajánlásáról a korábbi évek-
hez hasonlóan, idén is lehet 
elektronikusan és papíron is 
rendelkezni.

Aki már most szeretné el-
készíteni szja-bevallását, a 
NAV honlapján, illetve ügyfél-
szolgálatain elérheti a 17SZJA 
nyomtatványt. Az új webes 
kitöltő felület 2018. január 8. 
óta elérhető a NAV honlap-
járól (www.nav.gov.hu/szja/
szja), illetve a kormányzati 
portálról

 (www.magyarorszag.hu) 

már mAjdnem
 százezer kérelem  

Mi az az adó 1+1%?
Minden magánszemély, akinek adófize-

tési kötelezettsége van, jogosult az adója 

1+1%-áról rendelkeznie és azt valamely non-

profit szervezetnek, egyháznak, 

vagy kiemelt költségvetési 

előirányzatnak felaján-

lani.

 Az első 1%-ot fel-

ajánlhatjuk például 

egy állatvédő szer-

vezetnek, betegség-

megelőzést segítő ala-

pítványnak, iskolának, 

óvodának, vagy akár egy gyer-

mekmentő szervezetnek is. A +1%-ot a 

NAV által közzétett és elismert egyházak és ki-

emelt költségvetési előirányzatok valamelyiké-

nek adományozhatjuk.

 Személyi jövedelemadója egy százalékát 

minden olyan magánszemély felajánlhatja, aki-

nek adófizetési kötelezettsége van, és aki a 

személyi jövedelemadóját határidőre 

maradéktalanul befizeti a Nem-

zeti Adó- és Vámhivatalnak, 

illetve részletfizetési vagy 

fizetési halasztási enge-

délyt kapott a NAV-tól.

 Az szja 1+1% felaján-

lása az adófizetőnek nem 

kerül semmibe, a kedvez-

ményezettek részére érté-

kük azonban felbecsülhetetlen. 

Amennyiben az adófizető állampolgár nem 

rendelkezik az egy százalék felajánlásáról, úgy 

az összeg az állam pénztárában kerül, mint 

befizetett adó.

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
megőrzésében. 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 2.
+36-70/383-6133
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém me-
gye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS 
és KArBANTArTó
Amit kínálni tudunk
•  Versenyképes juttatások
•  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 munkaidő-
ben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhe-
tőségek 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

Leather, vaLue oF nature

Alapórabérek 985 Ft/h-tól!

influenzA 
Az influenzajárvány terje-
désének visszaszorítására, 
a megbetegedések megelő-
zésének fontosságára hív-
ta fel a figyelmet a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium 
(NFM) és az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvo-
si Szolgálat (ÁNTSZ) hétfőn 
Budapesten.

    A Nyugati pályaudvaron 
tartott sajtótájékoztatón 
Homolya Róbert közleke-
déspolitikáért felelős állam-
titkár elmondta: az NFM által 
felügyelt állami vállalatok je-
lentős része kiemelt közszol-
gáltatást lát el, így felelnek 
az energiaellátásért, a pos-
tai szolgáltatásokért, a tö-
megközlekedésért. Mivel e 
tevékenységek ellátásakor 
az emberek kapcsolatba ke-
rülnek egymással, fontos az 
a figyelemfelkeltő kampány, 
amelyet az influenzajárvány 
terjedésének megelőzésére 
indítottak - mutatott rá.
    Az államtitkár kiemelte: az 
érintett dolgozóknak ingye-
nesen biztosítják az influen-
za elleni védőoltást, továb-
bá a közlekedési és nagyobb 
ügyfélforgalommal rendel-
kező cégeknél elrendelték a 
napi többszöri, fokozott taka-
rítást, fertőtlenítést a járvány 
visszaszorítása érdekében.

MTI
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állás

Apró
L a k á s

Zalaegerszegen, Landorhegyi más-

fél szobás 3. emeleti lakásomat 

első. emeletire cserélném. Nagyobb 

lakás esetén kertes hétvégi házat is 

adnék. Minden megoldás érdekel. 

Tel.:06-30/413-7261

ausztria, Oberwart városközponti, 

III. em.-i, 2 szobás felújítandó lakás 

magyar tulajdonostól eladó. Irányár: 

15,5 M Ft. +36-20/399-3598.

C s a L á d i  h á Z

VaLÓBaN ÁRON ALUL eladó egy 

FELÚJÍTOTT családiház, csalá-

di okok miatt sürgősen, Zalaeger-

szegtől 20 percre, Körmend mel-

lett. A ház 128 m2, 3 szobás garázs-

zsal és pincével, a telek 1681 m2. 

Érdeklődni: 06/30 235 8487.

T e L e k

eladó Bazitán, Toposházi út 56, 3851 

m2-es építési telek, 500.000.-Ft-ért. 

Érdeklődni: 06-30/443-7016.

J á r m ű

készpénzért autóját, teherautó-

ját megvásároljuk, állapottól füg-

getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 

+36-70/669-7777

kőműves, Burkoló, Festő ill. 

egyéb ép. ip. szakmunkás 

felvétel, akár komplett brigá-

dok segédmunkásokkal. Vál-

lalkozóknak munka biztosítá-

sa átmenetileg vagy tartósan. 

Jó fizetés/korrekt elszámolá-

sok és számlakiegyenlítések. 

Tel.: 06-30/483-3247

O k T a T á s

Vadásztanfolyam indul Zala-
egerszegen február máso-
dik felében! Hétvégi, gyors, 
megbízható vizsgaképes 
tudás! Érdeklődni, jelentkez-
ni: www.vadasztanfolyam.hu, 
Tel.:06-30/442-8141

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-
kács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező, Vendéglá-
tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/637-4750. www.
minervakft.hu (E-000909/2014/
A001-A011) 

Társastánc tanfolyam indul 
Zalaegerszegen 2018 febru-
ár 18-án (Helikon táncklub) 
Telefon:06-30/340-0860 

s Z O L g á L T a T á s

Nedves-vizes, penészes-salét-

romos falak szigetelése acélle-

mez bepréseléssel, falátvágás-

sal, injektálással, garanciával. 

Tel.:06-30/293-8685

V e g y e s

Vásárolok régi bútorokat, disz-

nóvágási felszereléseket, dun-

nákat, párnákat, szarvasagan-

csot /engedéllyel rendelkezőtől, 

hagyatékból/ 06-70/322-2437

Vásárolok bizsukat, hagyatékot, 
ezüstöt, bontóasztalt, gyalupadot, 
dunnát, fateknőt, saját részre szar-
vasagancsot. Értesítésre házhoz 
megyek. Ramosné, 06-30/979-
8398, 06-74/465-699.

á L L a T

Tojótyúk előjegyezhető a www.
facebook.com/baromfifutar olda-
lunkon. Most 50Ft/ db kedvezményt 
adunk! Kupon: baromfi 50

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

24 hetes, szabadtartású tojótyúkok 
eladók. Ingyenes kiszállítás. Tel.: 
06-20/502-2565; 06-70/269-5905.

T á r s k e r e s é s

186/86 diplomás független, fiata-
los, negyvenes, sikeres vállalkozó 
férfi keres egy kedves, vidám ter-
mészetű hajadon lányt 25-35 éves 
korig komoly kapcsolat céljából. 

Fényképes bemutatkozó leveleket a 

dolcevitaa20@gmail.com e.mail cím-

re várom.

A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük küldeni:
Pannontej Zrt. 8900 Zalaegerszeg, 
Platán sor 6. vagy allas@pannontej.com

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.
ZalaegersZegi telephelyére 
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

SAJTKEZELŐ
Feladatok:
•  blokksajtok mozgatása vákuumemelővel 

és felületi tisztítása
•  gépek, berendezések takarítása

Elvárások:
•  legalább nyolc általános végzettség
•  monotóniatűrés
•  nagyfokú higiéniai elkötelezettség, érzék

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Építőanyag telephelyünk:
Zalaegerszeg,Teskándi u. 1. 

Telefon: 92/511-747  06-30/476-1003

Raklapos, hálós
tûzifa kedvezõ
áron készletrõl 

kapható!

Telephelyünkön a rakodás biztosított!
Akció ideje megjelenéstől február 28-ig ill. a készlet erejéig.

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

• Szakács OKJ száma 
(OKJ3481104)

• Vendéglátó eladó
 (OKJ3481105),

• Élelmiszer- és vegyi áru eladó 
(OKJ3134105),
• Boltvezető 

(OKJ3534101),
• Diétás szakács
 (OKJ3481103)

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

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

Tanfolyamok

a KISOSZ-nál!

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

CNC gépkezelőket kere-

sünk sárvári munkahelyre. 

Hosszútávú, bejelentett mun-

kalehetőség kiemelten magas 

bérezéssel. Utazási költségté-

rítés vagy igényes, díjmentes 

szállás biztosított. 06-70/527-

2554, femmunka.eu@gmail.

com

IMPRESSZUM
Lapigazgató: 

Sreit Csaba
Főszerkesztő:
 Heffler György

Szerkesztőség címe: 
8900 Zalaegerszeg, 

Ady Endre u. 62.
Tel.: 06/20-256-1861,

06/20-354-5686
e-mail: 

zegszuperinfo@maraton.hu

Kiadja: 
Maraton 

Lapcsoport-Multivízió 
Kiadói Kft.

Felelős kiadó:
Heffler György 

és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók 

Nyomdai munkák: 
ADC Hungary Kft.

9163 Fehértó, 
Dózsa György tér 7.

A lap ingyenes.
Megjelenik 30.000 példányban 

Zalaegerszeg 
közigazgatási területén.

Terjeszti a DMH Magyarország Kft.

A Szerkesztőség fenntartja magának a 
jogot az olvasói levelek tartalmának 

szerkesztésére és közlésére.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

TESKÁNDON

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

Extra minőségű
használtruha
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BeTaNÍTOTT dolgozókat kere-

sünk Győr-Moson-Sopron 

megyei partnerünkhöz. Magas 

bér, ingyenes szép szállás, uta-

zás térítés. 06/30-511-4219.
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újrAkezdték A kártyAvár 
című sorozAt utolsó 

évAdánAk forgAtását
A Netflix szerdai bejelentése sze-

rint újrakezdték a Kártyavár című 
sorozat utolsó, hatodik évadának 
forgatását, amelyet még tavaly ok-
tóberben szakítottak meg, miután a 
sorozat sztárját, Kevin Spaceyt töb-
ben megvádolták szexuális zaklatás-
sal, erőszakkal.

A Netflix és a Media Rights Capitals stú-
dió a vádak nyomán megszakított min-

den kapcsolatot Spaceyvel, sőt az inter-
netes tartalomszolgáltató elállt a Gore 
Vidalról tervezett életrajzi film elkészí-
tésétől is a kétszeres Oscar-díjas szí-
nésszel a főszerepben - emlékeztetett 
a variety.com.
 A politikai thriller hatodik évada nyolc 
részből fog állni, Robin Wrighttal a fő-
szerepben. A további főbb szerepeket 
Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia 
Clarkson, Constance Zimmer, Derek 
Cecil, Campbell Scott és Boris McGiver 
játsszák.
    A Netflix zászlóshajó sorozatához 
- amelyet az elmúlt évadokban 53 
Emmy-díjra jelöltek, és amely számosat 
el is nyert - csatlakozik továbbá Diane 
Lane és Greg Kinnear is. Szerepeikről 
csak annyit hoztak nyilvánosságra, 
hogy egy testvérpárt fognak alakítani.
    Diane Lane-t A hűtlen című filmben 
nyújtott alakításáért 2003-ban Oscar-
díjra jelölték a legjobb női főszerep-
lő kategóriában. Ő alakította a Nap-

sütötte Toszkána című film főszerepét, 

és játszott a Chaplin című filmben is. 

A közeljövőben az Amazonnak a Ro-

manov-családról forgatott sorozatá-

ban fog feltűnni a képernyőn.

    Greg Kinnear olyan filmekből ismert, 

mint a Lesz ez még így se (Oscar-díj-

ra is jelölték a legjobb férfi főszerep-

lő kategóriában), A család kicsi kincse 

vagy a Kennedy családról forgatott 

minisorozat.

MTI
fotók:internet

A dAl 2018 - Az első elődöntővel 
folytAtódik A műsor

tudtA-e ön?

Az AddAms fAmily
 eredetileg...

Az Addams Family erede-
tileg egy képregény soro-
zat volt, amelyet Charles 
Addams amerikai karikatu-
rista készített és a The New 
Yorker magazinban jelent 
meg 1932-től 1988-ig. A ka-
rakterek névtelenek voltak, 
az 1964-es ABC-s televíziós 
sorozat gyártásáig.

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

Rendelési idő: 
szerda 15-18 óráig 

Telefon: 
+36 30 339 5976

Dr. Pál Marianna Maja 
felnőtt- és gyermek 

bőrgyógyászat
- anyajegyek ellenőrzése 

dermatoszkóppal
- elektrocauterizáció 

(fibrómák, szemölcsök)
- cryoterápia 

(szemölcsök, haemangioma)
- arcsimítás 

(botox, hyaluronsavas feltöltés)
RENDEL: 

Hévíz, Petőfi S. u. 7. alatt 
(P&B Lézer-sebészet rendelőjében)

lugosi dániel Ali 
és BAlogh tAmás 

kAptA Az első 
Benkó-díjAt

Lugosi Dániel Ali és Balogh 
Tamás vehették át első al-
kalommal a Benkó-díjakat, 
amelyeket a Benkó Sándor 
Művészeti Alapítvány hét-
főn adott át a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) rektori dísz-
termében.
Az elismeréseket a kuratóri-
um egyhangú döntése alap-
ján klasszikus zene kate-
góriában Lugosi Dániel Ali 
klarinétművésznek, a Virtu-
ózok tehetségkutató 2014-es 
győztesének adta át, dzsessz 
és dixieland kategóriában az 
innovativitást elismerve Ba-
logh Tamás billentyűsnek, 
zeneszerzőnek ítélték oda - 
hirdette ki Batta András Ze-
netörténész.
    Mint mondta, az alapítvány 
a díjak átadásával Benkó Sán-
dor szellemiségét, a zenéhez 
és a muzsikusukhoz fűződő 
humánus attitűdjét kívánja 
továbbvinni.

MTI

Az első elődöntővel folytatódik A Dal 2018: szomba-
ton 20 óra 30 perctől a Duna Televízióban és a Duna 
Worldön kilenc produkciót láthatnak a nézők - közöl-
te az MTVA Sajtóirodája hétfőn az MTI-vel. 
A közlés szerint az első elődöntőben lép fel Dánielfy Ger-
gely (Azt mondtad), Gulyás Roland (H Y P N O T I Z E D), 
a Ham ko ham (Bármerre jársz), Heincz Gábor BIGA (Go-
od Vibez), Knoll Gabi (Nobody To Die For), a Leander Kills 
(Nem szól harang), Maszkura és a Tücsökraj (Nagybetűs 
szavak), a SativuS (Lusta lány) és Süle Zsolt (Zöld a május).
A közlemény felidézi, hogy a három válogatóból tizen-
nyolcan kerültek be a két elődöntőbe, amelyek február 
10-én és 17-én lesznek láthatók a Duna Televízióban és a 

Duna Worldön. A két adásból 4-4 dal jut tovább a február 
24-i döntőbe, közülük kerül majd ki A Dal 2018 nyertese, 
így eldől, kié lesz Magyarország legjobb dala. 
Az első elődöntőben kiderül, hogy a 30 induló közül ki 
lesz A Dal 2018 Felfedezettje.
 A közönség idén újra online szavazáson döntheti el, 
hogy melyik feldolgozás kapja A Dal 2018 Akusztik fődíját. 
A közmédia hetedik dalválasztó showjának zsűrijében 
szerepel Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekarok 
alapító tagja, Kossuth-díjas rockzenész, aki most is izga-
tottan várja, hogy mivel rukkolnak elő a fiatal előadók és 
zeneszerzők; valamint Both Miklóst, Fonogram- és Budai-
díjas zeneszerzőt, népzenegyűjtőt. Az ítészek között lesz 

Schell Judit, Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes Művész, 
aki egyaránt ismerős lehet a színpadról, a mozivászonról 
és a televízió képernyőjéről; valamint Mező Misi, a Magna 
Cum Laude énekes-gitárosa, aki vallja, hogy a legfonto-
sabb az ének, a zene és a szöveg egysége, a produkció 
így alkot kerek egészet.

MTI
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Ámor nyila 
minket is eltalált...

Valentin napok a Hévízi Tófürdőn!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.  
+36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

Különleges 

szauna-

felöntésekkel 

Egész napos Tófürdő 
+ wellness/szaunavilág 
belépő 6 800 Ft helyett 

csak 4 500 Ft

2018.02.14-02.18.

Dr. med. dent. Szőke Ádám
Tel.: 0036 83 540217 

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

Nincsen új év fogak nélkül.

És az új évben sem marad mosoly 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.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Dr. Bertus Mihály
plasztikai sebész, sebész, 

traumatológus főorvos

8380 Hévíz, Petõfi u. 7.
Tel./Fax: 83/340-864, 

+36 30/9274-256

• INTIMPLASZTIKA • Mellkorrekció, 
hasplasztika, zsírleszívás, botox kezelés

• Fül-, orr-, szemhéj-, arcplasztika
• Anyajegyek, bõrdaganatok, hegek kimetszése
• Szemölcs, benõtt köröm lézeres eltávolítása
• Ráncfeltöltés

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
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felnőtt és gyermek ügyelet helye

gyógyszertári ügyelet
Február 07. Szentlélek Gyógyszertár SÜTŐ U. 1. 92/596-398 15:30-07:00

Február 08. Paracelsus Gyógyszertár CSÁNY TÉR 1. 92/510-049 19:00-07:00

Február 09. Kristály Gyógyszertár TÜTTŐSSY U. 6/B. 92/321-807 18:00-07:00

Február 10. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/ ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 14:00-08:00

Február 11. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó BERZSENYI U. 9. 92/510-086 08:00-08:00

Február 12. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros SZÉCHENYI TÉR 2. 92/511-610 18:30-08:00

Február 13. Páter Gyógyszertár BÍRÓ M. U. 38. 92/511-384 17:30-08:00

Február 14. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kabay KOSSUTH U. 29-33. 92/312-389 20:00-07:00

Február 15. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi  KÖZTÁRSASÁG U. 55. 92/510-113 18:00-07:30

Február 16. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/ ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 15:30-07:00

Február 17. Göcsej Gyógyszertár GÖCSEJI U. 49. 92/596-913 14:00-08:00

Február 18. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán LANDORHEGYI U. 4. 92/312-391 08:00-07:30

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. Tel.: 92/321-000.

A gőzmozdonyt A Bicikli 
előtt tAlálták fel

Az első működőképes gőzmozdonyt 1804-ben mutatták be, az első 
biciklit azonban több mint tíz évvel később 1817-ben alkotta meg egy 
német feltaláló, Karl Davis. Az első kerékpáron még nem volt pedál, láb-
bal kellett hajtani. A ma ismert pedálhajtásos bicikli prototípusát csu-
pán 1839-ben alkotta meg egy skót patkolókovács, K. Macmillan. Ekkor 
már Európa-szerte elkezdődtek a városokat összekötő vasútvonalak ki-
építése, és 14 éve (1825-től) működött a Stephenson által tervezett gőz-
üzemű vasút Stockton és Darlington között 40 km-en.

NŐI-  FÉRFI  RUHÁZAT

TERMÉKEINK GYAPJÚ ALAPÚANYAGBÓL, EXKLUZÍV MINŐSÉGBEN KÉSZÜLTEK!

Cím: Zalaegerszeg, Jedlik Ányos u. 2/A. (Neszele) Tel.: 06 30 429 9546

RAKTÁRBÓL VÉGKIÁRUSÍTÁS
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VÁSÁRLÁS TELEFONON EGYEZTETÉS ALAPJÁN!

Férfi szmoking rendezvényekre 
kaphatók  25000 Ft-tól

Férfi öltönyök 10000 Ft-tól

Férfi zakók  7000 Ft-tól

Férfi nadrágok  6000 Ft-tól

Nõi kosztumök (alkalmi is) 8000 Ft-tól

Nõi blézerek 4000 Ft-tól

   Kezdõ és haladó tanfolyamok, ahol
a kutyusa megtanulhatja a mindenapi
viselkedés alapjait. (szabadon séta,
helybenmaradás, behívhatóság...)

   Kutyaóvoda, ahol a kölyökkutyája
elsajátíthatja fajtatársaival való 
kommunikációt és játék formájában
tanulhatja a gazdi által elvárt
viselkedési szabályokat.

gocsejkutyaiskola@gmail.com

Tel.: (06-30) 576-5352

Kutyaiskola
www.gocsejkk.hu

Tanfolyam:február 24.9.30 óra
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progrAmAjánló:
2018. február 13. kedd Fánky 
Fesztivál - Városi Farsang
Dísz tér

15:00 órától jótékonysági fánkvásár
15:30 órától gyülekező a jelmezes felvonulás-
hoz a Dísz téren
16:30 óra jelmezes felvonulás a Zalaegerszegi 
Városi Fúvószenekar felvezetésével
17:30 óra jelmezverseny eredményhirdetése a 
Dísz téren
18:00 óra fánky buli a Wolf zenekarral
A jelmezes felvonulás útvonala: Dísz tér – Euró-
pa tér – Kossuth utca – Dísz tér

2018. február 23. péntek - 2018. február 25. va-
sárnap
VI. Press Dance International Dance 
Competition
Zalakerámia Sport –és Rendezvénycsarnok

Moziműsor
Cinema City
02.08-02.14

Fekete párduc (MB) 12E 
19:30 (csak szerda)

Valami Amerika 3. (MB) 12E 13:45 
16:00 18:15 20:30 
(csak szerda)

A szabadság ötven árnyalata  
(MB) 18
13:30 15:45 18:00 20:15
22:30 (csak péntek-szombat)
11:15 (csak szombat-vasárnap)

Testről és lélekről (MB) 16 
OSCAR-díjra jelölt film 17:40 (kivéve szerda)

Az útvesztő: Halálkúra (MB) 16 
DIGITÁLIS 3D
16:45
20:00 (csak szerda)
19:30 (kivéve kedd, szerda)
11:15 (csak szombat-vasárnap)

Az útvesztő: Halálkúra (MB) 16
14:00 19:30 (csak kedd)

A világ összes pénze (MB) 16  
17:20 (csak szerda)
20:00 (kivéve szerda)

Gengszterzsaruk 
(MB) 16
19:40 (kivéve szerda)

Nincs kiszállás  
(MB) 16
22:20 (csak péntek-szombat)

Insidious: Az utolsó kulcs 
(MB) 16
22:15 (csak péntek-szombat)
Apavadászat (MB) 16
15:10 (csak szerda)
15:20 (kivéve szerda)

A legnagyobb showman (MB)      12 
14:50 (KIVÉVE SZERDA)

Jumanji (MB) 12 
DIGITÁLIS 3D
17:15 (kivéve hétfő, szerda)
10:00 (csak szombat-vasárnap)

Jumanji: Vár a dzsungel (MB) 12
17:15 (csak hétfő)
12:30 (csak szombat-vasárnap)

Ferdinánd (MB) 6 
DIGITÁLIS 3D
10:45 (csak szombat-vasárnap)

Ferdinánd (MB) 6            13:00

Art Mozi
Február 8– 14.

16.00  Eszeveszett esküvő (12) 
magyarul beszélő, francia vígjáték  
(117 perc) 
rendező: Eric Toledano, Olivier Nakache
szereplők: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, 
Jean-Paul Rouve, Judith Chemla

18.15  Az igazi csoda (12) 
magyarul beszélő, amerikai családi film  (113 
perc)  
rendező: Stephen Chbosky
szereplők: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob 
Tremblay

20.15  A szabadság ötven árnyalata (18) 
PREMIER!   
magyarul beszélő, amerikai romantikus 

dráma (101 perc) 
rendező: James Foley
szereplők: Jamie Dornan, Dakota Johnson,
 Eric Johnson, Rita Ora

Február 10– 11. 
13.45  Testről és lélekről  (12)  
magyar játékfilm (116 perc)  
legjobb idegen nyelvű film 
Oscar-díjára jelölt
rendező: Enyedi Ildikó
szereplők: Borbély Alexandra, Morcsányi Géza, 
Nagy Ervin, Jordán Tamás

Keresztury Dezső VMK:
Pihe Ovi csütörtökönként 9.00 – 12.00
Közösséghez szoktató, ovi-ízelítő foglalkozás 
kisgyermekek számára, 2 éves kortól.

Február 10. szombat 
Ismerős Arcok koncert
Kapunyiás: 20.00

Február 12. hétfő 18.00-19.30
Ébredező(k)
„Havi rendszerességű programsorozat útkere-
sőknek a lehetőségek tárházából.” 
Februári téma: Az Élet játék, vagy amit akar-
tok...
Előadó: Madarász Hajnalka ”Pirki” játékkísé-
rő, coach

Február 14. szerda 9.30 és 10.45
Mesevarázs
Fabula Bábszínház: A bátor nyulacska

FEBRUÁR 17-18. szombat-vasárnap 10.00-18.00
KOCKAFESZT, ahol a LEGO figurák életre kelnek

2018. február 19. hétfõ
Nyugdíjas farsang a Keresztury VMK-ban

Február 23. péntek 19.00
Tankcsapda „BÉ OLDAL TURNÉ” 2018. 

2018. február 24. szombat
Katonatalálkozó
 a Keresztury VMK-ban

BOND – az ékszerek világa

Valentin-napi ezüstékszer-akció

 Az akció időtartama: 2018. február 12–16. 
15% kedvezmény

Zalaegerszeg, Kazinczy tér 9/B, tel.: 92/323-733
A Bond Zrt. nemesfém-kereskedelmi partnere a Zenit-Ker Kft.
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fugu – gömBhAl
A Fugu a világ legmérgezőbb hala, emiatt a helyes elkészí-
tése nemcsak fokozott körültekintést, hanem gyakorlott sza-
kácsot is igényel. A Csendes-óceán nyugati szélén, Japán 
partjainál halászott példányok szervezetében ugyanis halá-
los adag tetrodotoxin méreg lapul, amely az állat szemében, 
bőrében, bélrendszerében, veséjében, petezsákjában és ik-
rájában található, így rosszul elkészítve azonnali halált okoz.

Egy nemzetközi kutatócsoport szerint 

a házi pulykák az ősi Mexikóból származ-

nak, az aztékok és a maják nemcsak étkezé-

si céllal, hanem kulturális jelentőségük miatt 

tarthatták az állatokat, amelyeket különbö-

ző szertartásoknál, áldozatok bemutatásá-

nál is használtak.

A Yorki Egyetem, a mexikói Nemze-

ti Antropológiai és Történeti 

Intézet, Washington Állami 

Egyetem és a Simon Fraser 

Egyetem kutatói 55 puly-

ka maradványait tanulmá-

nyozták a Kr.e. 300 és Kr.u. 

1500 közötti korból. A lele-

tek a mai Mexikó középső ré-

szétől Costa Rica északi terüle-

téig húzódó térségben kerültek elő, 

ahol olyan prekolumbiánus népek éltek, mint a 

maják és az aztékok.

Az ősi madarak DNS-ét vizsgálva a kutatók meg-

állapították, hogy az európai pulykák ezektől a 

mexikói elődöktől származnak.

„Pulykacsontokat ritkán találni a térségben egy-

koron élő népek szemétgödreiben, az általunk 

tanulmányozott pulykákat nem ették meg, né-

hányat templomokban, emberi tetemek sírja-

iban találtunk, valószínűleg társnak szánták a 

túlvilági életben. Ez beleillik a kor ismert ikono-

gráfiájába, amelyben a pulykát istenként festet-

ték meg és szimbólumként jelent meg a nap-

tárban” - magyarázta Aurélie Manin, a 

Yorki Egyetem kutatója. 

A régészeti bizonyítékok azt 

sugallják, hogy a szarvas- és 

a nyúlhús volt a legnépsze-

rűbb étel a prekolumbiánus 

népek körében, a pulykákat 

csak szimbolikus, kulturális 

szerepük miatt tartották - tet-

te hozzá a kutató.

 Ily módon a pulykák voltak az egyik el-

ső háziállatok. Bár az emberek a világ ezen a ré-

szén körülbelül már tízezer éve folytatnak me-

zőgazdálkodást, mégis a kutyán kívül a pulyka 

volt az első olyan állat, amelyet irányításuk alá 

vontak a közép-amerikai térségben.         MTI

A házi pulykák Az ősi mexikóBól 
szármAznAk

töltött fánk tejfölös kelt tésztáBól

Elkészítés:
 Az élesztőt a meleg, de nem forró tejbe morzsoljuk, meg-

hintjük egy kevés cukorral, majd hagyjuk felfutni. Közben a 

lisztet egy tálba szitáljuk, elkeverjük benne a sót, hozzáad-

juk a felfutott élesztőt, a langyos tejfölt, a két tojást, az olajat 

és a maradék cukrot. Alaposan kidolgozzuk. Lefedve meleg 

helyen kb. 45 percet kelesztjük. Lazán átdolgozzuk és továb-

bi 15 percet kelesztjük.

Ezután lisztezett felületen kb. 1,5 cm vastagra elnyújtjuk. 

Egy közepes pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk. Letakarva 

még kelesztjük kb. 15-20 percet.  Ez alatt egy tálban olajat 

forrósítunk. 

Ha már jó forró az olaj, akkor pár darab fánkot fejjel lefelé az 

olajba teszünk. Tehát a lisztes felülettel érintkező része lesz az 

olajban felül. Fedő alatt közepes lángon szép barnára sütjük.

Majd megfordítva, fedő nélkül a másik oldalát is megsütjük. 

Konyhai papírtörlőn hagyjuk a felesleges olajat lecsepegni. 

Egy tortadíszítő segítségével a fánkokat megtöltjük barack-

lekvárral és meghintjük porcukorral. 

                                         Jó étvágyat!

HoZZÁVAlóK:

- 50 dkg liszt

 (+2 ek ha szükséges)

- 0.5 kk só

- 3 dkg friss élesztő

- 1 dl tej

- 2 ek cukor

- 1,5 dl tejföl

- 2 egész tojás

- 1 ek olaj

- kb. 3 dl olaj a sütéshez

- Baracklekvár a töltéshez

- Porcukor a szóráshoz

Zalaegerszeg,
Ady út 4.

Akciós termékeink:
Palini soproni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Ft/kg

Pizza sonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 Ft/kg

Nyári turista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 Ft/kg

Füstölt főtt tarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1499 Ft/kg

Kolozsvári szalonna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1399 Ft/kg

Trappista sajt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 Ft/kg

Az akció 2018. 02. 08-tól 2018. 02. 14-ig tart.

Üzletünkben mindig friss sertéshús kapható! Üzletünkben mindig friss sertéshús kapható! 

nyitva tartás:
H-P 6.30-tól 19.30-ig

Szo: 07.00-tõl 13.00-ig

nyitva tartás:
H-P 6.30-tól 19.30-ig

Szo: 07.00-tõl 13.00-ig


