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Vicc-
sarok

Angyal
- Anyu, tud a szobalányunk 
repülni?
- Dehogy. Honnan veszed?
- Mert tegnap, mikor elmen-
tél itthonról, apu azt mond-
ta neki, hogy ő egy angyal.
- Igen? Na, akkor mégis re-
pülni fog!

Betörés a házba
Meséli egy férfi a kocsmá-
ban:
- Képzeljétek, tegnap este 
amikor itt iszogattam vele-
tek, egy fickó betört a há-
zamba!
- És, mi történt? - kérdik a 
többiek.
- Agyrázkódást kapott, és ki-
tört hat foga... A feleségem 
ugyanis azt hitte, megint én 
megyek haza részegen, és 
jól megverte!

Savanyú madár
- Melyik a legsavanyúbb 
madár?
- ???
- A citrom héja.

Minden citrusféle őse a 
HiMalájából szárMazik
A Himalája délkeleti lábainál 
találták meg genetikai vizs-
gálatok alapján minden cit-
rusféle eredetét - számolt 
be egy nemzetkö-
zi kutatásról a 
BBC News.
Az első 
citrusfák 
n y o l c -
m i l l i ó 
é v v e l 
e ze lőt t 
je lentek 
meg a tér-
ségben, mie-
lőtt az egész Föl-
dön elterjedtek volna.
Bár manapság a világ minden 
táján nevelnek citrusféléket, 
az eredetük korábban nem 
volt világos. Egy nemzetkö-
zi kutatócsoport az Egyesült 

Államokban és Spanyolor-
szágban genetikai elemzés 
alá vetette a kínai mandarin-
tól a sevillai narancsig több 

mint 50 citrusfé-
le DNS-ét. A 

Nature fo-
l y ó i r a t -
b a n 
p u b l i -
kált ta-
n u l -

m á n y 
s z e r i n t 

a mai cit-
rusfélék szá-

mos természe-
tes citrusfajtól származnak, 
amelyek az indiai Asszám ál-
lam keleti részén, Mianmar 
északi részén és a kínai Jün-
nan tartomány nyugati ré-
szén élnek.

agytornáVal 
edzik 

az idős kutyákat
Segíthet az idős kutyák 

szellemi képességeinek szin-
ten tartásában a rendszeres 
mentális stimuláció, amelyet 
egy érintőképernyős tréning 
segítségével végeztek ma-
gyar és osztrák kutatók. 
Az élethosszig tartó tanulás 
nemcsak az emberek, hanem 
a kutyák számára is hasznos 
és fontos. A kutyák idős koruk-
ban is képesek a tanulásra, rá-
adásul a problémamegoldó 
gondolkodást fejlesztő felada-
tok lassítják a szellemi leépü-
lés természetes folyamatát. 
Viszont az idős kutyák moz-
gásszervi és egyéb egészség-
ügyi problémái gyakran gátat 
szabnak a hagyományos, fizi-
kai állóképességet igénylő tré-
ningeknek.

A problémára kínál hatékony 
alternatívát az érintőképer-
nyő segítségével végzett já-
tékos tréning, amely egysze-
rű, jutalmazással kombinált 
számítógépes gondolkodta-
tó feladatokkal helyettesíti a 
fizikai megterhelést jelentő 
tréninget, és segít fenntarta-
ni az idős kutyák szellemi fris-
sességét.

MTI

Letenyei Húsüzem Mintaboltja

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! Akció id�tartama 2018. 02. 15-24-ig, illetve a készlet erejéig.

AKCIÓ!

Minden nap friss hús, kiváló minőségű termékek
a saját vágóhídról!

Sertés karaj csont nélkül  1179,- Ft/kg

Sertés lapocka 990,- Ft/kg

Sertés tarja 990,- Ft/kg

Tepert� 1690,- Ft/kg

Sertés zsír  469,- Ft/kg

F�z�kolbász  799,- Ft/kg

Hurka 789,- Ft/kg

További akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitvatartás: 
Hétfő: zárva

K-P: 7:30-17:00 • Sz. 7:00-12:00
Letenyei Húsüzem Mintaboltja
Zalaegerszeg, Berzsenyi út 10.

Kovács Károly tér-Berzsenyi sarok

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.

Létezik fehér, citromsárga és zöld eper is. Más-más ízük 
van a különböző színű epreknek, a fehér eper íze például 
az ananászra emlékeztet, az angolok emiatt pineberrynek 
(ananászepernek) hívják.
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Kiderült, mitől töKéletes 
daKota Johnson alaKJa

Miközben a Szabadság öt-
ven árnyalatának lezajlott 
a világpremierje, újságírók 
és rajongók tömege tette 
fel a kérdést: hogyan lett 
bomba formája a színész-
nőnek?

Kiderült, mitől 
olyan tökéletes 
az alakja Dako-
ta Johnsonnak, A 

szürke ötven árnyalata triló-
gia női főszereplőjének.
A színésznő személyi trénere, a Hollywood-
ban sűrűn foglalkoztatott Ramona Braganza 
elárulta, hogyan formálta Dakota izmait.
Ramona az evezőgépre esküszik, mert egy-
felől 30 perc alatt több kalóriát éget el, mint 
másfél óra spinning, másrészt bemelegíti a 
hátat, a vállat és a karokat, ami után jöhet a 
szálkásítás súlyzókkal.
Az evezőgép emellett a törzsizmokat is erő-
síti, és persze a lábizmok is fejlődnek – mint 
azt a Freeman Film munkatársának elmond-
ta. Közben kedden este Párizsban lezajlott 
a trilógia zárófilmje, A szabadság ötven ár-
nyalata világpremierje, ahol természetesen 
a két főszereplő, Dakota Johnson és Jamie 

Dornan vonultak a stáb élén a vörös sző-

nyegen.

Dornan előző este egy beszélgetős műsor-

ban azt mondta, bár megkedvelte karakte-

rét, Christian Greyt, ha lenne negyedik rész 

is, nem akar visszatérni, mert túl öregnek 

tartja magát a szerepre.

Persze lehet, hogy meggyőzhető, hiszen 

még csak 35 éves.

Dakota Johnson amerikai színész és modell, 

Melanie Griffith és Don Johnson lánya. Szí-

nészként 1999-ben debütált anyja oldalán 

a Tűzforró Alabama című filmben. Miután 

elvégezte a középiskolát, folytatta a színé-

szetet.                                                        zaol.hu

Részletek és jelentkezés:
 92/320-303 • www.gratisbus.hu

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 22.

Grat Travel Service Kft.

2018. 03. 24.    9.500,-Ft / főPostojnai cseppkőbarlang  

2018. 05. 12.   8.500.-Ft / főPlitvicei tavak                      

2018. 06. 30. Klagenfurt – Minimundus 

                        9.500,-Ft / főés a Pyramidenkogel           

2018. 08. 11.   9.500,-Ft / főCsobbanás Selcén               

1 napos buszos kirándulások 
zalaegerszegi indulással

Az árak a belépődíjakat nem tartalmazzák!

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!

A zöldségek, azon belül is leginkább a klorofilban gazdag levélzöldségek, mint a spenót, a sóska, 
a kelkáposzta vagy a mángold kiemelkedően jó magnéziumforrást képeznek, ráadásul fogyasztá-
sukkal kis energiabevitel mellett tudjuk feltölteni magnéziumraktárainkat. A különböző diófélék 
és egyéb olajos magvak magnéziumban szintén igen gazdag ételek. Ebből a szempontból az egyik 
legkedvezőbb a tökmag, amelyből fél csészényi fedezné a napi magnéziumszükségletet. A napra-
forgómag, a dió, a mandula, a kesudió, a fenyőmag vagy a pekándió ugyancsak jó eszközei a mag-
néziumpótlásnak. A hüvelyes növények közül a számos egyéb előnyös táplálkozási mutatóval is ren-
delkező szójabab az egyik legjobb magnéziumforrás.

MagnéziuMban gazdag ételek

Miért Van szükség 
a d-VitaMinra?

Rengeteg tudományos hír, kutatás 
szól arról, hogy a D-vitamin-hiány 
akut probléma a magyar lakosság 
körében is. Miért érdemes pótolni, 
mit okoz a hiánya?

Megfelelő mennyiség szükséges 
belőle ahhoz, hogy a veleszületett 
és a szerzett immnunitásban a sej-
tek funkcióját aktiválja, ilyen mó-
don csökkentve a gyulladásos fo-
lyamatokat és az oxidatív stresszt 

- életkortól függetlenül. D-vitamin 
zsírban oldódó vitamin, mely a szer-
vezetben raktározódik. A D1-, D2- és 
D3-vitaminok tartoznak a D-vitamin 
gyűjtőnév alá, közülük a szervezet 
számára legjobban felhasználható 
forma a D3-vitamin. Nem a napfény 
az egyetlen lehetőség a D-vitamin 
felvételére, tápanyagokkal is ma-
gunkhoz veszünk D3-vitamint, ilyen 
források a tejtermékek, a tojás, a tő-
kehal és a tőkehal májának az olaja.
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állás

apró
L a k á s

ausztria, Oberwart városközponti, 

III. em.-i, 2 szobás felújítandó lakás 

magyar tulajdonostól eladó. Irányár: 

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

Ü z L e t ,  I r o d a

keszthelyen a Városi Strandon 28 

nm- es folyamatosan üzemeltetett, 

jól működő büfé, sürgősen eladó! 

4.500.000 Ft 36-30-481-3161

Ü d Ü L ő ,  H é t v é g I  H á z

Balatonmáriafürdőn Árvácska utcá-

ban földszinti, tetőtéri helyiségekkel 

rendezett kerttel nyaraló eladó. Ár: 

21,9 MFt. Érd.: 06-30/9737-094
J á r m ű

készpénzért autóját, teherautó-

ját megvásároljuk, állapottól füg-

getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 

+36-70/669-7777

o k t a t á s

társastánc tanfolyam indul Zalaeger-

szegen 2018 február 18-án (Helikon 

táncklub) Telefon:06-30/340-0860

vadásztanfolyam indul Zalaeger-

szegen február második felében! 

Hétvégi, gyors, megbízható vizs-

gaképes tudás! Érdeklődni, jelent-

kezni: www.vadasztanfolyam.hu, 

Tel.:06-30/442-8141

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-

rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 

Vendéglátó üzletvezető, Vendéglá-

tó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 

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

minervakft.hu (E-000909/2014/

A001-A011)

kineziológia tanfolyam indul Vesz-

prémben március 3–án. Szim-

bólumterápia február 24–25-

én. Tibeti hangtál március 

24-én. Érd.: +36-20/944-0984, 

mariannatourist@t-online.hu, 

www.mariannatourist.hu
s z o L g á L t a t á s

Nedves-vizes, penészes-salétromos 
falak szigetelése acéllemez beprése-
léssel, falátvágással, injektálással, 
garanciával. Tel.:06-30/293-8685

szobafestést, gipszkartonozást, 
külső homlokzat szigetelést vál-
lalok gyorsan, szakszerűen. Érd.: 
+36-70/608-9519.

v e g y e s

3,5 tonnás furgonnal áruszál-
lítást, teherfuvarozást válla-
lok Zala megyében (belföldön is). 
Telefon:06-30/443-2852

vásárolok régi bútorokat, disznó-
vágási felszereléseket, dunnákat, 
párnákat, szarvasagancsot /enge-
déllyel 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.

olvasott könyvet veszek, kész-

pénzzel fizetek, házhoz megyek. 

+3670-452-7716

IMPRESSZUM
Lapigazgató: 

Sreit Csaba
Főszerkesztő:
 Heffler György

Szerkesztőség címe: 
8900 Zalaegerszeg, 
Kossuth u. 45-49.

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: 
HSO Trade 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 
keresünk Győr-Moson-
Sopron megyei partnerünk-
höz. Magas bér, ingyenes 
szép szállás, utazás térítés. 
06/30-511-4219.

kőműves, Burkoló, Festő ill. 
egyéb ép. ip. szakmunkás fel-
vétel, 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

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!

Jelentkezni: tiborne.major@btakarmany.bonafarm.hu

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

GÉPKEZELÕ
pozícióra munkatársat keres 

zalacsébi munkavégzéssel, több műszakos munkarendbe.

Gépkezelő munkavégzés feltétele: Targoncás jogosítvány.

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

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
édességforgalmazó cég, 
területiképviselő kollé-
gát keres, kiemelt bérezés-
sel. Gépjárművet, mobilte-
lefont, tabletet biztosítunk. 
Fényképes önéletrajzokat az 
edessegforgalmazas@gmail.
com címre várjuk.

Piackutatás! Termékeinek 
kereskedelmi képviseletét, 
tárolását vállalom részmun-
kaidőben Székesfehérváron. 
Kereskedelmi üzemgazdász. 
Tel:06-20/285-1958

CNC gépkezelőket kere-
sünk sárvári munkahely-
re. Hosszútávú, beje-
lentett munkalehetőség 
kiemelten magas bére-
zéssel. Utazási költség-
térítés vagy igényes, díj-
mentes szállás biztosí-
tott. 06-70/527-2554, 
femmunka.eu@gmail.com

TESKÁNDON

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

Extra minőségű
használtruha
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Már a Héten a Mozikban 
a ValaMi aMerika 3

Hivatalosan csütörtöktől játsszák a hazai mozik, de már szerdától, 
Valentin-naptól vetítik Herendi Gábor akcióvígjátékát.
„Akik látták az előző két részt, ezt is szeretni fogják, de szerin-
tem azok is, akiknek ez lesz az első Valami Amerika. Borzasztóan 
pörgős, nagyon vicces, sok színészt felvonultató film, amelyen 
az elővetítéseken is sokat nevettek az emberek” – foglalta ösz-
sze Herendi Gábor, a mozi rendezője, társproducere az M1 kedd 
délelőtti műsorában.
A Valami Amerikát 2002-ben, folytatását tíz évvel ezelőtt mutat-
ták be a mozik. A Valami Amerika 3-ban is látható a főszereplő 
három fivér, Pindroch Csaba, Szabó Győző és Hujber Ferenc, il-
letve az előző két filmben szintén fontos szerepet alakított Óno-
di Eszter, Oroszlán Szonja és Szervét Tibor is. Herendi Gábor el-
mondta, hogy a történetben hét új karakter is feltűnik majd.

Hirdetésekből 
szerzett adatokkal 
Vásárolt egy csaló
Álláshirdetést feladva szerez-
te meg egy férfi több tucat-
nyi ember személyes adatait, 
majd ezeket felhasználva or-
szágszerte vásárolt hitelre te-
lefonokat, de azokat eladta, a 
részleteit pedig nem fizette. A 
férfi 2016 augusztusától dec-
emberig az egyik távközlési 
szolgáltató üzleteiben ország-
szerte nagy értékű telefonokat 
vásárolt hitelre, de a részlete-
ket nem fizette. A megszerzett 
készülékeket Budapesten, a jó-
zsefvárosi piacon értékesítette. 
Az üzletekben történt vásárlás-
kor legtöbbször hamis adatok-
kal kitöltött, fénymásolóval ké-
szített „ideiglenes személyi 
igazolvánnyal” igazolta ma-
gát. Az idegen személyek ada-
tait úgy szerezte meg, hogy az 
egyik internetes oldalon állás-
hirdetéseket tett közzé, fuvaro-
zással foglalkozó vállalkozónak 
adva ki magát, a jelentkezőktől 
pedig minden személyes ada-
tot kicsalt.                             MTI

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

GYAKORLATTAL 
RENDELKEZŐ  

 munkatársakat keresünk 
az alábbi munkakörök 

betöltésére:

Szellemi munkatársak:
•  építőanyag 

értékesítési vezető
• műszaki előkészítő
• villamosmérnök
•  épületgépész-mérnök 

vagy technikus

Szakmunkások:
• ács-állványozó
• kőműves
•  tehergépkocsi- 

vezető
•  betonpumpa- 

gépkezelő

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

A kétszeres Oscar-díjas szí-
nész a Los Angeles-i Shakes-
peare Központ nyári IV. Henrik 
előadásában Falstaff szerepét 
ölti magára.
A deadline.com szerint a da-
rabot a Tony-díjas Daniel Sul-
livan rendezi. A szabadtéri elő-
adás premierje júniusban lesz, 
aztán két tucatszor adják elő 
július 1-jéig a Los Angeles-i 
Egyetem (UCLA) mellett fekvő 
Japán kertben.
A kétszeres Oscar-díjas Hanks 
mellett felesége, Rita Wilson 
is játszik a drámában, de azt 
még nem hozták nyilvános-
ságra, hogy milyen szerep-

egy színpadon 
játszik feleségéVel 
toM Hanks

ben látható. Hanks és Wilson 
több mint 25 éve rendszere-
sen részt vesznek a Shakes-
peare Központ Simple 
Shakespeare című felolvasá-
sain.
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Olyan egymásnak ellentmondó állítások je-
lentek meg, hogy nehéz eldönteni: ennyire 
rigolyásak vagy csak kell a PR a koncertnek.
Megvolt a nagy felhajtás, Posh különböző 
igényei, aztán most meg a hidegzuhany – 
már akinek -, mégsem állnak össze a fűsze-
res csajok.

„Nem fogok turnézni. A lányok sem fognak tur-
nézni” – közölte Victoria Beckham a Vogue 
magazinnal szombaton, miután több újság 
a hónap elején arról cikkezett, hogy újra ösz-
szeállhat a csaknem két évtizede feloszlott 
lánycsapat, amely utoljára a 2012-es londo-
ni olimpián lépett fel együtt.

A Spice Girls öt tagja, a 42 éves Mel B (Scary 

Spice), a 43 éves Victoria Beckham (Posh), a 

42 éves Emma Bunton (Baby), a 44 éves Mel 

C (Sporty) és a 45 éves Geri Horner (Ginger) 

a közösségi médiában még egy közös fotót 

is közzétett arról, amikor Geri Horner Lon-

don közeli házában találkoztak, ez volt ál-

lítólag az első közös találkozásuk 2012 óta.

Amikor a Spice Girls új terveiről, a találko-

zóról kérdezte a Vogue magazin újságíró-

ja, Victoria Beckham közölte, hogy csupán 

ötleteltek, elgondolkodtak néhány elkép-

zelésen.

Rendszeresen felbukkannak hírek arról, 

hogy az egykori lánybanda ismét összeáll 

egy koncertkörútra, ahogy tették azt 2008-

ban, amikor az Egyesült Államokban és Eu-

rópában turnézták. Sajtóértesülések szerint 

Victoria Beckham az, aki legkevésbé akarja 

az újabb közös koncertezést.

zaol.hu, music feeds

a spice girls leMondta a nagy Visszatérést8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 
www.titzala.hu * E-mail: titzala@t-online.hu 

Tel./fax: 92/510-159 Mobil: 30/588-1069, 30/477-6070
Nyilvántartási szám: 20-0212-05  *  Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület

Élethosszig tartó tanulás!
Szerezzen képesítést,

gyarapítsa tudását tanfolyamainkon!

Befektetés
a jövőbe!

A TIT Öveges József Ismeretterjesztő
és Szakképző Egyesület

az alábbi OKJ-s képzéseket
indítja 2013-as árakon:

• Targoncavezető
•  Emelőgépkezelő
    (kivéve targonca)

• Földmunka-,
    rakodó- és
    szállítógép kezelő

• Targoncavezető
•  Emelőgépkezelő
    (kivéve targonca)

• Földmunka-,
    rakodó- és
    szállítógép kezelő

Jelentkezés és regisztráció:

INDULÓ KÉPZÉSEK

TARGONCAVEZETŐ,

EMELŐGÉP-KEZELŐ

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELŐ

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

E-00803/2014/A002

HATÓSÁGI VIZSGA
TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A001

E-00803/2014/A003

Az ajánlat a 2018.02.07 - 02.17. között megrendelt gépkocsikra illetve a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem 
teljeskörű, részletekről érdeklődjön autóházainkban. Fenntartjuk a jogot az ajánlat módosítására illetve visszavonására. A 
fotó illusztráció. Fogyasztás (vegyes): 4,4-8,3 l/100km, CO   kibocsátás (vegyes): 109-210 g/km.2

BEFAGYASZTOTTUK AZ ÁRAINKAT!

Február 16-17. 
KIVÉTELES KEDVEZMÉNYEK

CSAK 2 NAPIG!

TÖKÉLETES ALKALOM, HOGY HAZA VIGYE ÁLMAI AUTÓJÁT!

OPEL 24 ÓRA

2017 MINŐSÉGI MÁRKAKERESKEDŐJE
AZ OPEL MAGYARORSZÁG

Egyes modellek akár 1.900.000 Ft
kedvezménnyel

Meghosszabbított 
nyitvatartás

Közel 200 autó
készleten

Corsa-E Selection 1.2 70LE 3.500.000

3.690.000

helyett

helyett

2.899.000
2.999.000

4.210.000 helyett

helyett

3.599.000

helyett

4.445.000 3.999.000

3.950.0004.840.000

4.850.000

5.140.000

helyett

helyett

4.350.000

4.599.000

Corsa-E Enjoy Premium 1.4 90LE
+ Metálfény, digit. klíma, 7"-os érintőképernyő, tolatókamera, 
    parkolássegítő,Bluetooth,Android Auto, Apple Car Play, LED nappali világítás

Corsa-E Selection 1.2 70LE
+ Klímaberendezés

Crossland X Enjoy 1.2 81LE  
+ Klíma, 7"-os érintőképernyő, Bluetooth, Android Auto, Apple Car Play

Astra Sedan Enjoy 1.6 115LE   
+ Klímaberendezés, Bluetooth

Astra-K Selection 1.4 100LE   
+ Metálfény, klímaberendezés, Bluetooth

Mokka Selection 1.6 115LE   
+ Metálfény, klímaberendezés, Bluetooth

Zafira Innovation Prémium 1.6 200LE
+ 7 személy, metálfény, AFL LED fényszóró, digit klíma, 8"-os érintőképernyő, 
    Bluetooth, navigáció , 18"-os könnyűfém kerkéktárcsák, Android Auto, Apple Car Play

7.180.000 helyett 5.899.000Zafira Edition 1.4 120LE
+ Metálfény, klíma, 7"-os érintőképernyő, Bluetooth, LED nappali világítás, 
    Android Auto, Apple Car Play

8.965.000 helyett 6.990.000

helyett6.525.000 5.775.000Grandland X 1.2 130LE  
+ Sávelhagyás érzékelő, jelzőtábla felismerés, LED nappali világítás, 
    7"-os érintőképernyő, Bluetooth, Android Auto, Apple Car Play
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Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
2018. február 19.
14:00 Deák kert irodalmi hírportál bemutatása
Helyszín: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tár (Deák Ferenc tér 6.)

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

2018. február 23. 17-18 óra A Waldorf-iskola el-
ső 4 éve (Napravár Waldorf Óvoda)

2018. március 2. 17 óra 
A Waldorf-iskola pedagógiája 
és mindennapi gyakorlata című előadás
 (Móricz Galéria)

MoziMűsor

Cinema City
02.15-02.21

Fekete párduc  (MB) 12 
DIGITÁLIS 3D
17:00
19:40 (kivéve hétfő, szerda)
22:20 (csak szombat)
11:40 (csak szombat-vasárnap)

Fekete párduc  (MB) 12
14:20 (kivéve vasárnap)
19:40 (csak hétfő)

Black panther/fekete párduc (F/SUB) 12 
14:20 (csak vasárnap/only Sunday)
19:40 (csak szerda/only Wednesday)
22:20 (csak péntek/only Friday)

Valami Amerika 3. (MB) 16  
13:30 15:45 18:00 20:15
22:30 (csak péntek-szombat)
11:15 (csak szombat-vasárnap)

Ősember (MB) 6
14:10 16:10
10:10 12:10 
(csak szombat-vasárnap)

A szabadság ötven árnyalata  
(MB) 18
13:15 15:30 18:10 20:20
22:30 (csak péntek-szombat)

Testről és lélekről (MB) 16 
OSCAR-díjra jelölt film
17:40 (csak péntek)
20:00 (csak kedd)

Az Útvesztő: Halálkúra (MB) 16 
20:00 (kivéve kedd)

Jumanji (MB) 12 DIGITÁLIS 3D
17:40 (kivéve péntek)

Ferdinánd (MB) 6
11:00 (csak szombat-vasárnap)

Art Mozi
Február 15– 21.

16.15  Ősember – Kicsi az ős, de hős!(6)  
magyarul beszélő, angol-francia családi 
animációs film (89 perc)
rendező:  Nick Park  

18.00  Valami Amerika 3. (12)  
magyar vígjáték (105 perc) 
rendező: Herendi Gábor  szereplők: Szabó Győ-
ző, Hujber Ferenc, Pindroch Csaba, Ónodi Esz-
ter, Oroszlán Szonja, Csuja Imre, Szervét Tibor, 
Thuróczy Szabolcs

20.00  A szabadság ötven árnyalata (18) 
magyarul beszélő , amerikai romantikus dráma 
(101 perc) 
rendező: James Foley
szereplők: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric 
Johnson, Rita Ora

Csak február 17– 18.
14.00  A Viszkis (16)   
magyar akciófilm  (126 perc) 
rendező: Antal Nimród
forgatókönyvíró: Antal Nimród
zene: Yonderboi
szereplők: Szalay Bence, Móga Piroska, Schne-
ider Zoltán  

Február 22– 28.
16.30  Hihetetlen történet az óriás körtéről 
magyarul beszélő, dán családi animációs film 
(72 perc) 
rendező: Jorgen Lerdam, Amelie Naesby Fick

17.45  A Pentagon titkai (12)  
magyarul beszélő, amerikai krimi  (116 perc)  
rendező: Steven Spielberg
szereplők: Meryl Streep, Tom Hanks, Alison 
Brie

20.00  A szabadság ötven árnyalata (18) 
magyarul beszélő , 
amerikai romantikus dráma (101 perc) 
rendező: James Foley
szereplők: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Eric 
Johnson, Rita Ora

Csak február 24– 25.
14.30  Valami Amerika 3. (12)   
Szom-Vas. 
magyar vígjáték (105 perc) 
rendező: Herendi Gábor  
szereplők: Szabó Győző, Hujber Ferenc, 
Pindroch Csaba, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, 
Csuja Imre, Szervét Tibor, Thuróczy Szabolcs

laskagoMbás rizottó
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felnőtt és gyerMek 
ügyelet Helye

gyógyszertári 
ügyelet

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 19.
Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Interspar Szent Ferenc

OLA U. 1-7. 92/511-519 19:30-08:30

Február 20. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 15:30-07:30

Február 21. Paracelsus Gyógyszertár
CSÁNY TÉR 1. 92/510-049 19:00-07:00

Február 22. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó
BERZSENYI U. 9. 92/510-086 18:00-08:00

Február 23. Zalai Gondviselés Patika
KOVÁCS K. TÉR 4. 92/323-804 18:30-07:00

Február 24.  Kristály Gyógyszertár 
TÜTTŐSSY U. 6/B. 92/321-807 14:00-08:00

Február 25. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 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.

kleopátra
 neM 

egyiptoMi 
Volt

A leghíresebb egyiptomi 
királynő VII. Kleopátra Ale-
xandriában született a gö-
rög-makedón származású 
Ptolemaiosz családban. Az 
Egyiptomban ekkor már közel 
300 éve uralkodó Ptolemaida-
dinasztát I. Ptolemaiosz, Nagy 
Sándor legbizalmasabb had-
vezére alapította. Kleopátra 
anyanyelve a görög volt, ám 
ő volt dinasztiájában az első 
fáraó, aki elsajátította nép-
ének nyelvét, az egyiptomit. 
A királynő emellett 7 nyelven 
beszélt folyékonyan, ezért a 
méd, amhara, pártus, héber, 
arab, szír, etióp követek mellé 
nem volt szüksége tolmácsra. 
VII. Kleopátrát a világtörténe-
lem egyik legokosabb király-
nőjének tartják. Már uralkodá-
sa idején rendkívül népszerű 
volt mind a férfiak, mind a nők 
körében, briliáns elméje, kifi-
nomult stílusérzéke és ked-
vessége miatt.

laskagoMbás rizottó
HozzáVAlóK / 1 ADAG:

- 50 g rizottó rizs

- 1 közepes db fehér hagyma

- 50 ml félszáraz fehérbor

- 3 gerezd fokhagyma

- 1 ek olívaolaj

- 75 ml zöldség alaplé

- 150 g laskagomba

- 1 ek vaj

- 2 ek petrezselyem

- só ízlés szerint

- bors ízlés szerint

- szerecsendió ízlés szerint

- 20 g parmezán sajt

Elkészítés:

A hagymát és a fokhagymát megpu-

coljuk, és felaprítjuk.

Egy serpenyőbe beleöntjük az 

olívaolajat, és megpároljuk benne a 

hagymát.

Ráöntjük a rizst, egy rövid ideig 

együtt pároljuk őket, majd hozzá-

adunk egy kevés alaplevet.

Folyamatos kevergetés mellett, ap-

ránként hozzáadjuk a maradék alap-

levet is, majd a fehérbort.

A gombát megtisztítjuk, megmos-

suk, szárazra töröljük, majd felap-

rítjuk.

Egy másik serpenyőben vajat heví-

tünk, beletesszük a fokhagymát, egy 

darabig pároljuk, majd a gombát is 

beletesszük és addig sütjük, míg a 

nedvesség el nem illan belőle.

Ha a rizottó elkészült, belekeverjük 

a gomba egyik felét, majd tálaláskor 

ráhalmozzuk a másikat, és végül rá-

reszeljük a parmezánt. 

                                       
  Jó étvágyat!
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csaknem 
nyolcezer nagy fehércápa 

él ausztráliában
Mintegy nyolcezer nagy fehér-
cápa él Ausztrália vizeiben – 
állapította meg az ausztrál 
kormány tudományos ügy-
nöksége (CSIRO) által veze-
tett kutatás. Ez a faj a leg-
veszélyesebb az emberre. A 
cápafaj 1999 óta élvez védett-
séget Ausztráliában, amikor a 
populáció jelentős mértékű 
csökkenését észlelték a szak-

emberek. A kutatók soha nem 
tudták pontosan megbecsül-
ni a nagy fehércápa-állomány 
számát, mivel nehéz nyomon 
követni a tengeri ragadozó-
kat. Most a kölyökcápák egy 
újfajta genetikai és statiszti-
kai elemzését kombinálva tud-
ták a lehető legpontosabban 
megbecsülni az ausztrál és új-
zélandi kutatók az állományt. 

Bővült az szja-bevallás elké-
szítési lehetőségeinek tár-
háza az egyéni vállalkozók 
számára, idéntől már ők is 
használhatják a NAV webes 
kitöltőjét. 

Az egyéni vállalkozóknak 
2018. február 26-ig kell ösz-
szeállítaniuk és eljuttatniuk 
szja-bevallásukat a NAV-hoz. 
Az egyéni vállalkozónak 
a 2017-es jövedelméről a 
17SZJA jelű bevallásban kell 
elszámolnia. A bevallás leg-
könnyebben a NAV, tavaly 
debütált webes kitöltő prog-
ramjával készíthető el, ugyan-
is a rendszer továbbfejleszté-
se miatt idén már az egyéni 
vállalkozók is használhatják az 
innovációs díjat nyert interne-
tes felületet. 
Azokra nem vonatkozik a 
2018. február 26-i határidő, 
akik 2017-ben megszüntet-
ték vagy az év egy részében 
– de még december 31-én is – 
bejelentetten szüneteltették 
egyéni vállalkozásukat. Nekik 
ugyanis 2018. május 22-ig kell 
bevallásukat benyújtaniuk, vi-
szont mindenképp ki kell töl-
teniük a bevallás egyéni vál-
lalkozói részét is. Azoknak 
pedig, akik az elmúlt év egé-
szében, bejelentetten szüne-

teltették tevékenységüket és 
nem volt adóköteles jövedel-
mük, nem kell bevallást be-
nyújtaniuk. 
A 2018. február 26-i beval-
lási és befizetési határidő az 
evás egyéni vállalkozókra és 
a katásokra is vonatkozik. Az 
éves elszámolást az eva-ala-
nyoknak a 1743-as, a kata ha-
tálya alá tartozóknak pedig a 
bevételi nyilatkozatot a 17KA-
TA nyomtatványon kell be-
nyújtaniuk.
Ha valaki katás adózóként 
2017-ben átlépte az évi 12 
millió forintos bevételi ha-
tárt, akkor a többlet után a 
17KATA bevallás benyújtásá-
val egyidejűleg 40 százalékos 
adót kell fizetnie. Ha a katás 
egyéni vállalkozó ugyanattól 
a gazdasági partnerétől 1 mil-
lió forintnál nagyobb össze-
gű bevételt szerzett tavaly, 
akkor ezt jeleznie kell a 17KA-
TA nyomtatványon.
A pénzforgalmi számlanyitás-
ra kötelezetteknek átutalással 
kell befizetniük az adót. A NAV 
webes szja-kitöltő programját 
használó egyéni vállalkozók a 
fizetést megtehetik a kitöltő 
felületen. A többi adózó az át-
utalás mellett a kijelölt ügy-
félszolgálatokon bankkártyá-
val és csekken is fizethet.

február 26: az egyéni 
Vállalkozók Határideje!

A BORKERESKEDÉS

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

3-5-10 literes B.I.Box-ban, palackban és termelői
folyóborként kínáljuk 2017 ROZÉ borainkat.

ROZÉ
kavalkád

Új ügyfélszolgálati 
irodát nyitottunk a

Zalaegerszeg, 
Kossuth Lajus utca 61-63.

szám alatt!

Önéletrajzát küldje a 
peter.abraham@allianztanacsado.hu

email címre!

Ügyfélszolgálati
 munkatársat keresek
• biztosításközvetítôi

 gyakorlat elôny
•  fix munkaidô 

• alap + jutalék

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

rendkívül népszerűek 
a téli oliMpia 

takarítói
Az olimpiai helyszínek 

tisztaságáért felelős sze-
mélyzet ritkán kerül az 
érdeklődés középpont-
jába, ám ez nincs így a 
phjongcshangi téli olim-
pián, ahol szinte mindenki 
fotózkodni akar a takarí-
tás feladatát ellátó robo-
tokkal.

A masina küllemében kissé 
hasonlít a Csillagok hábo-
rúja filmsorozat híres R2D2 
droidjára. Szőnyegtisztí-
tó feladatát szinte a nap 
24 órájában fáradhatatla-

nul végzi, bár a sok érdek-
lődő rendre megzavarja a 
folyamatos munkavégzés-
ben, hogy képet készíthes-
sen vele.
A technikailag rendkívül fej-
lett Dél-Koreában nemcsak 
takarításra használnak ro-
botokat, hanem például víz-
osztásra is. Ez a szerkezet a 
médiaközpontban úgy dol-
gozik, hogy minden egyes 
sornál megáll, majd kinyit-
ja az ajtaját, és hangjelzés-
sel adja a dolgozó újságírók 
tudtára, hogy elvehetnek 
egy flakon vizet.

Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!


