Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

ZALAEGERSZEG

2 018 . f e b r u á r 21. , XXV./07.
www.vizeshazfalak.hu

Havas futam a belvárosban

Autóvillamosság és
diagnosztika

SZERVIZ
Minden ami villamosság!
Minden ami diagnosztika!
8900 Zalaegerszeg, Malom u. 2.

Tel.: 06 70 771 3505
email.: bobakcar@bobakcar.hu
web.: www.bobakcar.hu
www.facebook.com/bobakcar

Kedd reggelre sűrű havazásra ébredhettek a zalaegerszegiek. A tél – remélhetőleg – még
utoljára megmutatja, mit mulasztott el karácsonykor.

Miért egészséges
a tőkehalmáj?

A

benne lévő jó minőségű D-vitamin igazoltan fontos szerepet játszik a fogak és a
csontok egészségének a
megőrzésében, jó néhány
betegség megelőzésében.
A tőkehalmáj
olaj kalcium tartalmával
hoz z ájárul a csontok épségének a
megőrzéséhez. A kalcium a szervezetben a leggyakrabban előforduló elem,
a csontokban 99%-ban fordul elő!
A tőkehalmáj olaj évszázadokon keresztül adták a
gyerekeknek többek között
a megfázás és az influenza
megelőzésére. Hazánkban a

tőkehalmáj olaj csukamájolaj
néven lett ismert, holott valójában nem is a csuka májából, hanem a tőkehal májból
származik.
A tőkehalmáj olaj D-vitaminja és ásványi anyagai
(m a g n é z i u m ,
kálcium) támogatják
a jobb alvást.
A
benne található vitaminok (A,
D, E, K), zsírsavak és a Q10 a
látásra is jó hatással lehetnek.
Külsőleg alkalmazva segítheti a sérült bőrfelület gyógyulását.
A tőkehalmáj olajat fogyaszthatjuk csökkent fizikai erőnlét esetén is. Már néhány héten belül tapasztalható sok
esetben látványos változás.

VIZES
FALAK
Ingyenes
felmérés!

Utólagos
szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

Tősér Árpád
vízszigetelő Kft.

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

Gyömbérrel küzdjünk
a hideg ellen
A klasszikus téli fűszerek egyik legjellegzetesebbje a gyömbér, ami egy sokkal összetettebb fűszer, mint gondolnánk.
Nem véletlenül mondják, hogy megfázásra, torokfájásra a gyömbértea valódi csodaszer: ennek oka pedig a fűszer
gyulladáscsökkentő hatása. Nem is kell
túlcifrázni a dolgot: reszelj le egy ujjnyi
gyömbért, adj hozzá egy kevés citromot
és egy kis kanál mézet, majd még melegen fogyaszd el. Az ájurvéda szerint is kiváló gyógyító erővel bír a gyömbér, és a
fejfájásra is nagyszerű ellenszer.
A terhességi hányinger ellen is kiváló a
gyömbér: állítólag Katalin hercegné is
előszeretettel alkalmazta a várandóssága alatt. De ez nem új keletű dolog, ősidők óta fogyasztják a nők, sőt egyes kutatások szerint hatásosabban csillapítja a
hányingert, mint a B6-vitamin.
A fahéj mellett a gyömbér a másik olyan
fűszer, ami kiváló zsírégetőként működik. Melegítő hatású, csípős anyagai miatt hozzájárul az emésztés, a méregtele-

nítés serkentéséhez, ezzel párhuzamosan
nagy szerepe van a fogyásban is. Ha pedig
túletted magad, akkor is jó, ha van otthon
egy darab gyömbér: segít megszüntetni
a puffadást, emellett aktiválja a gyomor
nyálkahártyájában lévő hőreceptorokat,
ezzel pedig fokozza a belek működését.
Szobahőmérsékleten a gyömbér hamar
kiszárad, ezért érdemes hűtőben tárolni,
csak arra figyeljünk, hogy légmentesen
zárjuk le fóliában vagy papírzacskóban.
life.hu
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Több mint 110 ezer néző látta
már a Valami Amerika 3-at
Herendi Gábor új
filmjét, a Valami
Amerika harmadik
részét bemutatása
első hétvégéjén 116
030 néző látta, ezzel
a rendszerváltás óta
a második legjobb
magyar filmes nyitóhétvégét érte el,
megelőzve az Üvegtigris 2 tizenkét évvel ezelőtti eredményét is.
A rekord nézőszámmal a Valami Amerika 3 első helyen nyitott a top 10-es listában, megelőzve a Fekete párduc című
képregény-adaptációt is - közölte a film
kommunikációjával megbízott ügynökség hétfőn az MTI-vel.
Mint írják, utoljára 1997-ben, A miniszter félrelép ért el a mostaninál nagyobb
nézőszámot.
Herendi Gábor rendező jegyzi a Valami
Amerika első két része mellett a Magyar

A

vándor és a Kincsem című filmeket is. A
film több mint 90 moziban látható továbbra is az országos mozihálózatban.
A Valami Amerika 3 szereposztása nagyrészt követi az első két részét, Pindroch
Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc, Szervét Tibor, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja,
Csuja Imre, Faragó András, Thuróczy Szabolcs és Tompos Kátya mellett a harmadik részben feltűnik Pokorny Lia, Stohl
András, László Zsolt, Nagy Ervin, Kovács
Lehel, Ganxsta Zolee és Scherer Péter is.
MTI, port.hu

Jennifer Lawrence egy évre
felcseréli a filmezést
Az Oscar-díjas Jennifer Lawrence egy évre hátat fordít Hollywoodnak, és filmezés
helyett azért dolgozik majd, hogy a fiatalok aktívabban politizáljanak.
A világ legjobban megfizetett filmcsillaga már most is tagja a Represent.US nonprofit szervezet vezetőségének David O.
Russell rendezővel együtt, akivel több filmet forgatott.
A szervezet a politikai korrupció megszüntetését és korrupcióellenes törvények elfogadását tűzte zászlajára - írta hétfőn a
BBC News.
A színésznő legújabb filmje, a Vörös veréb bemutatója előtt beszélt terveiről.
Mint mondta: a jövő évben szabadságolja magát, és a Represent.US szervezetben
kampányol majd azért, hogy a fiatalok helyi szinten vegyenek részt a politikában.
Hangsúlyozta, hogy nem a pártpolitikában
akar részt venni, hanem kifejezetten a korrupció ellen akar küzdeni, hogy segítsen a
demokrácia megerősítésében.
A Vörös veréb című kémfilmet március
1-jétől játsszák a magyar mozik. A produkcióban Joel Edgerton, Charlotte Rampling,

Az egyéni
vállalkozók is
jótékonykodhatnak

Jeremy Irons és Joely Richardson is szerepel.
Lawrence már korábban is ismert volt politikai aktivizmusáról. 2015-ben ő volt az első hollywoodi színésznő, aki nyíltan szóvá
tette, hogy Hollywoodban mennyivel kevesebbet keresnek a színésznők.
Januárban Cameron Diaz és Adele társaságában részt vett Los Angelesben a nők
egyenjogúságáért és jogaiért rendezett
felvonuláson.
MTI, parenting.com

z egyéni vállalkozóknak az szja-bevallásukat idén
február 26-áig kell
összeállítaniuk és eljuttatniuk a NAV-hoz, ám az 1+1 százalékok sorsáról ők is május
22-éig dönthetnek. Bárki, aki
személyijövedelemadó-bevallást ad jogosult az adójának 1+1%-áról rendelkezni.
Az egyik 1%-ot regisztrált civil szervezetnek, a másik 1%ot technikai számos bevett
egyháznak, illetve a Nemzeti
Tehetség Programnak ajánlhatják fel az adózók.
A rendelkező nyilatkozat
elektronikusan, papíron vagy
személyesen is benyújtható
a NAV-hoz, akár a bevallás
részeként, akár attól elkülönülten önálló nyilatkozatként
egészen május 22-éig. Aki a
bevallással együtt szeretne
felajánlani, az az adóbevallási nyomtatvány megfelelő
lapjának kitöltésével megteheti. Aki azonban később, a
bevallástól elkülönülten szeretné nyilatkozatát eljuttatni
a NAV-hoz, az a „17EGYSZA”
lapon, vagy annak tartalmával megegyező papíros nyilatkozaton megteheti. Az szja
1+1 százalékáról rendelkezni
legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltő programjával lehet, mely segíti az adózót a
megfelelő kedvezményezettek kiválasztásában.
A NAV honlapján és a webes
kitöltő felületen is megtalálható valamennyi támogatható civil szervezet, illetve
bevett egyház és a kiemelt
költségvetési előirányzat.
Újdonság, hogy az egyházi 1
százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő
években is figyelembe veszi,
egész addig, míg a felajánló
a rendelkezését vissza nem
vonja, vagy nem jelöl meg
másik egyházi kedvezményezettet. A civil kedvezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára
viszont - a korábbi évekhez
hasonlóan - továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.

A Mozgássérültek
Zala Megyei Egyesülete
az együttérzők támogatását
továbbra is várja.
Kérjük egyesületünk
érdekvédelmi munkáját

adója 1%-ával
támogatni szíveskedjenek,
melyet előre is köszönünk!

Adószám: 19959988-1-20

Odett
Aranyhal
című daláé
lett a
legjobb
dalszöveg
A zalaegerszegi kötődésű Polgár Odett Aranyhal című dala
nyerte az Eurovíziós Dalfesztivál hazai válogatója legjobb
dalszövegének járó díjat.
Mindezt A Dal című televíziós
műsor elmúlt hét végi, második középdöntőjén jelentették
be. A párkapcsolatok kérdését
boncolgató dal szövegét Hujber Szabolcs írta.
A szombati verseny ezt leszámítva nem hozott sikert a zalai
előadók számára, hiszen valamennyien – Odett mellett a Balogh Tomival fellépő Horváth
Cintia, valamint a Szakcsi Lakatos Róberttel és Kökény Attilával trióban szereplő Szőke
Nikoletta is – elbúcsúzott a további szerepléstől. Egy korábbi
adás során döntőbe jutott viszont Heinz Gábor Biga, akinek
Good Vibez című dalához a zalaegerszegi származású Méhes
Adrián írta a szöveget.
zaol.hu

KEMÉNYFA BRIKETT
ELADÓ
őség
m min
Prémiu
tés
ágos fű
Gazdas
„EGERSZEG-BRIKETT”
Telephelyi ár:
65,-Ft /kg
1 raklap (960 kg) telephelyi ár:
60.000,-Ft
1 raklap (960 kg) házhozszállítással: 65.000,-Ft

Tel.: 0036/20/332-8648
www.facebook.com/kemenyfabrikett

Raklapos, hálós
tûzifa kedvezõ
áron készletrõl
kapható!
Viszonteladókat is kiszolgálunk!

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

Telephelyünkön a rakodás biztosított!
Akció ideje megjelenéstől február 28-ig ill. a készlet erejéig.
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Cégcsoportunk Németországba (Rostock LIEBHERR)
gyakorlott, érvényes minősítéssel rendelkező (pozíciók: PF, PC, PD) MAG (CO2)
hegesztőket keres, ipari
daruk gyártásához (próbamunka a helyszínen). NÉMET
NYELV SZÜKSÉGES, kollektív
német szerződéssel, bérezés német alkalmazottként.
Jelentkezésüket emailen várjuk office@examont.eu, tel.
sz.: +4369913771999

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.
Több műszakos munkarend

06 70 639 9920
/nyugatimelo

Zalaroad Útépítési és Fenntartási
Kft. gyakorlattal rendelkező nehézgépkezelőt, valamint kőműves
szakembert azonnali kezdéssel
felvesz. Telefon:06-30/519-5628.

Apró
Családi Ház

Gyenesdiáson, központi helyen,

fafödémes, nádtetős parasztház piaci ár alatt, 8,5 M Ftért eladó kis telekkel. Tel.:
+36-30/298-4499
Keszthelyen, a Goldmark utcá-

Gyenesdiáson 440 m2-es építé-

si telek 5,5 M Ft-ért eladó. Tel.:
+36-30/9292-622
Jármű

Készpénzért autóját, teherau-

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

CNC gépkezelőket keresünk sárvári munkahelyre. Hosszútávú, bejelentett munkalehetőség
kiemelten magas bérezéssel. Utazási költségwww.jobmotive.hu
térítés vagy igényes, díjmentes szállás biztosított. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.
com

Cégcsoportunk keres hos�-

szú távú munkára szakembereket a következő munkakörökben Ausztria területére (Voralberg): ipari fényező (Airless), Vízgáz-fűtés-szaniter szerelő,
légtechnikaiszerelő, hidegburkoló, villanyszerelő, autószerelő, karosszérialakatos,
CNC gépszerelő, asztalos,
nyílászáró beépítő. NÉMET
NYELV SZÜKSÉGES (előny
auto+jogosítvány), kollektív
osztrák szerződéssel, bérezés osztrák alkalmazottként.
Jelentkezésüket emailen várjuk office@examont.eu, tel.
sz.: +4369913771999

Vegyes

Vásárolok bizsukat, hagya-

Vásárolok régi bútorokat, disz-

tékot, ezüstöt, bontóasz-

nóvágási felszereléseket, dun-

talt, gyalupadot, dun-

nákat, párnákat, szarvasagancsot /engedéllyel rendelkezőtől,
hagyatékból/ 06-70/322-2437

nát, fateknőt, saját részre szarvasagancsot. Értesítésre házhoz megyek.

Ok t a t á s

Olvasott könyvet veszek, kész-

Vadásztanfolyam
indul
Zalaegerszegen március
3-án! Hétvégi, gyors, megbízható vizsgaképes tudás!
Érdeklődni, jelentkezni:
www.vadasztanfolyam.
hu, Tel.:06-30/442-8141

pénzzel fizetek, házhoz megyek.

Ramosné,

+3670-452-7716

8398, 06-74/465-699.

ban 660 m2-es telken újszerű,
3 szobás családi ház 2 különálló
Bolti eladó, Boltvezető, Szaapartmannal eladó 27 M Ft-ért.
kács,
Cukrász,
Pincér,
Tel.: +36-30/9292-622
Vendéglátásszervező, VenÜzlet, Iroda
déglátó üzletvezető, VenEladó a Nyugat-Balatoni régió
déglátó Eladó, Aranykajelenleg is üzemelő, legismertebb étterme közpon- lászos Gazda OKJ tanfo06-70/637-4750.
ti fekvéssel, teljes felszerelés- lyam.
w
w
w
.
m
i
nervakft.hu
sel a működtető céggel. Tel.:
(E-000909/2014/A001-A011)
+36-30/9571-806
Építési telek

BETANÍTOTT
dolgozókat keresünk GyőrMoson-Sopron megyei
partnerünkhöz. Magas
bér, ingyenes szép
szállás, utazás térítés.
06/30-511-4219.

tanfolyam
indul Veszprémben március 3–án. Szimbólumterápia február 24–25-én. Tibeti hangtál március 24-én.
Érd.:
+36-20/944-0984,
mariannatourist@t-online.
hu, www.mariannatourist.hu
Kineziológia

Szolgáltatás

Nedves-vizes, penészes-salét-

romos falak szigetelése acéllemez bepréseléssel, falátvágással, injektálással, garanciával. Tel.:06-30/293-8685

06-30/979-

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

AMIT BIZTOSÍTUNK:
Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000 Ft-tól

nettó

próbaidő után akár

200000 Ft-ig
+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 315 8492
/nyugatimelo

Lakatost, CO hegesztőt, for-

gácsolót, azonnal felveszünk.
Tel: 0620-578-7678, e-mail:
nexus.trade@freemail.hu

Extra minőségű
használtruha

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

Zalaegerszeg,
Európa tér

Állás

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Állat

Hízott kacsa és libaháj töpörtőnek való, házhoz szállítva rendelhető! 06-20/527-4476

IMPRESSZUM

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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Dr. Nowinszky Tibor
bőrgyógyász szakorvos
KESZTHELYEN hétfő, kedd,
csütörtök, péntek 8-18-ig
és TAPOLCÁN minden
szerdán 15-18-ig rendel.

Keszthely, Bercsényi u. 65.
Bejelentkezés: 06 83/510-724,
+36 30/902-9169
www.euromedica.hu

A fa az
egyik
legősibb
építőelem

Fokhagymás, hirtelen sült karaj
Hozzávalók / 1 ADAG:
- 30 dkg sertés rövidkaraj
- 1 gerezd fokhagyma (nagy)
- 1 ek disznózsír
- bors ízlés szerint
- só ízlés szerint
- 1 ek víz
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Jó ét vágyat!

Egy kellemes hangulatú,
barátságos otthon ma sem
képzelhető el fa nélkül. A fa
a határtalan lehetőségek
anyaga. Semmihez sem fogható, egy ház, vagy egy szoba kialakításáról van szó.

K

ülönösen nagy jelentősége van ennek az
anyagnak egy olyan
belsőépítészeti résznél, mint
a PADLÓ. A fa az egyik legősibb építőelem. Nemesen
egyszerű, tiszta, újratermelődő anyag, miközben természetesen szép, stílusos
és időtálló, minden darabja
egyedi és megismételhetetlen, s feldolgozva is életteli
marad. Nem csoda hát, hogy
a XXI. század embere a szintetikus anyagok helyett mind
gyakrabban választja otthona burkolataként. A fa padló
a ház szinte minden helyiségébe beilleszthető, mindenütt a melegség, a harmónia
és a kényelem érzését kelti.
Ne feledje: a fa, élő anyag,
méltósággal öregszik. A fa
lehetőséget kínál minden
olyan embernek, aki egyéni és önmagának tetsző környezetet kíván kialakítani. Az
igényes és tartósan hibátlan
parkettaburkolatok elkészítéséhez a megfelelő minőségű padlóburkolat mellett jó
szakember is szükséges, aki
a padlóburkolatokat megfelelő gondossággal és szakértelemmel rakja le és formálja
a megrendelő igényei szerint.
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Egy új életérzés!

A tartós
barátságok...

A böjtre is fel kell készülni,
testileg és lelkileg is - emelte
ki Antal Emese dietetikus az
M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.

.
A tartós barátságok 16-28 éves kor körül alakulnak ki. Legtöbb
baráttal 18-24 éves kor között rendelkezünk. A tartós barátságok
legnagyobb része a középiskolában, egyetemeken alakul ki, aztán az életkor előrehaladtával az új barátságok száma csökken.
A legfontosabb összetartó erő a közös élmények, ezért érthető, hogy a szociálisan legaktívabb időszakban 16-28 év között
alakulnak ki a tartós barátságok. A férfiaknál a közös kocsmázás
is összetartó erő. Magyar sajátosság, hogy munkahelyünkről is
szerzünk barátokat. Egy kutatás szerint pedig a legjobb barátainkra nemcsak belsőleg, de külsőleg is hasonlítunk.
fotó: Bolde





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



Dr. med. dent. Szőke Ádám

Szabad parkolás az udvarban!


És az új évben sem marad mosoly nélkül!



Az akciók nem összevonhatók!

Zalaegerszeg, Balatoni u. 1. McDonald's-al szemben
Keszthely, Kossuth L. u. 77. Főpostával szemben


AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.



• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

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



• Saját protézissel rögtön, új protézissel
akár 48 óra alatt kész.
EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS,



2018. február 22-23-24-én
és 26-27-én a kupon átadójának

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése minimális
sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.

A szakértő, akit a húsvét
előtti negyvennapos böjttel
kapcsolatban kérdeztek, azt
mondta: nem annyira drasztikus az az egyházi előírás,
amely szerint hamvazószerdán és péntekenként lehetőleg húsmentesen kell étkezni, valamint oda kell figyelni
a mértékletességre.
Vannak viszont olyan felekezetek, amelyek azt mondják: egy nap csak egyszer lehet enni. Ez a szakértő szerint
táplálkozástudományi szempontból nézve nem jó, a szervezetnek ugyanis károsabb
lehet, ha az egy étkezéskor
nagyobb mennyiséget fogyaszt az ember.
Antal Emese felhívta a figyelmet arra is, hogy nem böjtölhet mindenki, az idősekre és
a gyerekekre pedig külön
oda kell figyelni. Minél szigorúbb a böjt, annál többféle hiányállapot jelentkezhet.
MTI

20%
engedmény

• Ajánlatunk alsó állcsontra
teljes fogtalanság és
fogínysorvadás esetén is!

A böjtre is
fel kell
készülni



fehérnemű,
harisnya, zokni
szaküzletek



implantátumokkal



Hogy NŐNAP előtt is történjen valami...



Azonnal terhelhető





Nincsen új év fogak nélkül.
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Gyógyszertári
ügyelet
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 26.
Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kabay
KOSSUTH U. 29-33. 92/312-389 20:00-07:00
Február 27.
Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros
SZÉCHENYI TÉR 2. 92/511-610 18:30-08:00
Február 28.
Páter Gyógyszertár
BÍRÓ M. U. 38. 92/511-384 17:30-08:00

Felnőtt és gyermek
ügyelet helye
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.

Hol
kötelező
a téligumi,
hólánc
használata
Ausztria
Nov. 1. és ápr. 15. között,
szgk. és 3,5 tonna megengedett össztömegnél nem nehezebb teherautók esetén, télies
útviszonyok esetén Ausztriában kötelező vagy minden
keréken legalább 4mm profilmélységű téligumi vagy csak a
meghajtott tengelyen a hólánc
használata. Hóláncot azonban
csak abban az esetben szabad
használni, ha az úttestet összefüggő hó- vagy jégréteg borítja és a hólánc nem károsítja az
útburkolatot.
Csehország
Nov. 1. és ápr. 30. között a
3,5 tonna össztömegnél nagyobb járművek esetén, legalább a hajtott tengelyen, legalább 6mm profilmélységű
téligumi használata kötelező Csehországban azokon az
útszakaszokon, ahol ezt táblák jelzik. A hólánc használatát
szintén táblák jelzik.
Horvátország
Jeges útviszonyok vagy
5cm-nél nagyobb hó esetén
Horvátországban kötelező az
autóban hóláncot tartani. Téli útviszonyok között kötelező
legalább a hajtott tengelyen a
téli vagy négyévszakos gumiabroncsok használata. Lika és
Gorki Kotar körzetében kötelező a hólánc használata.
Szlovákia
Szgk. esetében nincs dátumhoz kötve, viszont ha az
utat összefüggő hó- vagy jégréteg borítja, akkor Szlovákiában kötelező mind a négy
keréken legalább 3mm profilmélységű téligumi használata.
A büntetési tétel 60€. Teherautók és autóbuszok az időjárási
és útviszonyoktól függetlenül
nov. 15 és márc. 31. között legalább a hajtott tengelyen kötelesek téligumit használni. Fontos! Az autópályákon mérik az
előírt (70 méter) követési távolság betartását!
Szlovénia
Nov. 15. és márc. 15. között Szlovéniában kötelező a
téligumi használata, melyből
azonban elég kettő is. 5cmnél nagyobb hó esetén kötelező a hólánc is, ezt már a határon is ellenőrizhetik.

KIA SPORTAGE
WINTER EDITION

6 299 000 Ft-tól

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

Ezért görbe a banán...
A kis banánok eredetileg egyenesen a talaj felé fejlődnek,
azért görbülnek meg később, mert a Nap irányába növekszenek.

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 2018.03.31-ig illetve visszavonásig érvényes. Áraink az alkatrészek árát, a munkadíjat
és az ÁFA-t is tartalmazzák! További részletekről érdeklődjön szervizünkben.
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PROGRAMAJÁNLÓ
2018. február 23. péntek 2018. február 25. vasárnap
VI. Press Dance International Dance
Competition
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok
2018. február 23-ig
VIII. Zalaegerszegi Sajtófotó kiállítás
(Hevesi Sándor Színház)
2018. február 23. 17-18 óra
A Waldorf-iskola első 4 éve
(Napravár Waldorf Óvoda)

Moziműsor

Art Mozi

Cinema City
02.22-02.28

Február 22– 28.
16.30 Hihetetlen történet az óriás körtéről

Éjszakai játék		
(MB)
16:15 18:20
20:30
22:30 (csak péntek-szombat)
12:00 (csak szombat-vasárnap)
A Pentagon titkai (MB)
20:00

16
magyarul beszélő, dán családi animációs film
(72 perc)
rendező: Jorgen Lerdam, Amelie Naesby Fick

12

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

2018. március 2. 17 óra
A Waldorf-iskola pedagógiája és mindennapi
gyakorlata című előadás (Móricz Galéria)
2018. február 24. szombat 10.00 I.
Zalaegerszegi Egészségturizmus
és Utazás Kiállítás, a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar
Zalaegerszegi Képzési Központjában
A rendezvény látogatói tájékozódhatnak
- az egészségturizmus aktuális helyzetéről,
- az aktív turizmus lehetőségeiről,
- a zalaegerszegi utazási irodák tevékenységéről és ajánlatairól,
- a TB támogatott kezelések igénybevételi lehetőségeiről,
- a gyógyvizek jótékony hatásáról.
2018. március 05. hétfõ17.00
Örömkör a József Attila Városi Tagkönyvtárban
2018. március 08. csütörtök 17.00
Helyszín: József Attila Városi Tagkönyvtár
Író-olvasó találkozó Bíró Szabolccsal
Hevesi Sándor Színház
Március 1. csütörtök 19.00
Az ügynök halála - Házi főpróba
Március 2. péntek Bemutató előadás: 19.00
Az ügynök halála -Hevesi-bérlet
Március 3. szombat 19.00
Az ügynök halála - Máriáss-bérlet
Március 5. hétfő 14.30
Pán Péter Benedek-bérlet
19.30 Az ügynök halála Keresztury-bérlet
Március 6. kedd 15.00
Szent Péter esernyője Tamási-bérlet
19.00 Szent Péter esernyője
Ruttkai-bérlet
Március 7. szerda 15.00
Szent Péter esernyője Lázár-bérlet
Március 8. Csütörtök 19.00
Az ügynök halála Munkácsy-bérlet
Március 9. péntek 19.00
Az ügynök halála Kölcsey-bérlet
Március 10. szombat 19.00
Szent Péter esernyője
Latinovits-bérlet

Fekete párduc		
(MB)
DIGITÁLIS 3D 17:00
19:40 (kivéve hétfő, szerda)
22:20 (csak szombat)
11:40 (csak szombat-vasárnap)
Fekete párduc
(MB)
14:20
19:40 (csak szerda)

12

12

Black Panther/Fekete párduc
(F/SUB) 12
19:40 (csak hétfő/only Monday)
22:20 (csak péntek/only Friday)
Valami Amerika 3. (MB)
16		
13:30 15:45
18:00
20:15
22:30 (csak péntek-szombat)
10:50 (csak szombat-vasárnap)

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)			
magyar vígjáték (105 perc)
rendező: Herendi Gábor
szereplők: Szabó Győző, Hujber Ferenc,
Pindroch Csaba, Ónodi Eszter,
Oroszlán Szonja, Csuja Imre, Szervét Tibor,
Thuróczy Szabolcs
Március 1 – 7.
16.15 Derült égből család (12)
magyarul beszélő, francia vígjáték (85 perc)
rendező: Sébastien Thiery, Vincent Lobelle
szereplők: Christian Clavier, Catherine Frot,
Sébastien Thiery

Ősember
(MB)
6
13:10
10:00 (csak szombat-vasárnap)
A szabadság ötven árnyalata
(MB)
18
14:00
17:45 (kivéve kedd)
22:20 (csak péntek-szombat)
Testről és lélekről (MB)
17:40 (csak kedd)
Jumanji (MB)
DIGITÁLIS 3D
15:15

16

12

Ferdinánd
(MB)
6
11:15 (csak szombat-vasárnap)

18.00 A víz érintése (16)
feliratos, amerikai dráma (123 perc)
rendező: Guillermo Del Toro
szereplők: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins
20.15 Fantomszál (12)		
feliratos, amerikai dráma
(130 perc)
rendező: Paul Thomas Anderson
szereplők: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps,
Lesley Manville
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Az EuropTec Kft.

zalaegerszegi forgácsoló üzemébe európai színvonalú
gyártási környezetbe új munkatársakat keres
2 és 3 műszakos munkarendbe az alábbi munkakörökbe:

- CNC gépbeállító
többéves forgácsolás területén szerzett tapasztalattal keresünk munkatársakat.
Előny a Fanuc vezérlés ismerete és a STAR típusú gépeken szerzett tapasztalat.

Tisztelt Partnereink
ELKÖLTÖZTÜNK!
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 található
(oldalsó bejárattal).

Várjuk Önöket szeretettel!

Viccsarok

Tudja, ki
tervezte a világ
legmagasabb
felhőkarcolóját?

Feri válik
- Képzeld, a Feri el akar válni tőlem! - szipogja a fiatal
feleség.
- És miért? - kérdezi az anyja.
- Miattad! - feleli a lány.
- És miből gondolja ez a
bunkó, hogy én hozzámennék?
Teljes igazság
Nagypapa meséli az unokáinak fiatalkori kalandjait:
- ... és amikor eltévedtem a
dzsungelben, 20 éhes kannibál vett körbe...
Az egyik unoka közbevág:
- De nagypapa, a múltkor,
amikor ezt a történetet mesélted, még csak 10 kannibált említettél!
- Igen, kisunokám, de akkor
még túl fiatalok voltatok,
hogy megtudjátok a teljes
igazságot!
Segítség
Azt mondja a férj a feleségének:
- Meghívtam egy barátomat
vacsorára.
- Megőrültél? Nincs semmi
kaja itthon, tiszta kosz minden, a hajam szörnyű! Miért hívtad meg a szerencsétlent?
- Segíteni akartam neki.
Szerencsétlen nem tudja
eldönteni, megnősüljön-e
vagy sem...

- Sorjázó
betanított ülőmunkára jó kézügyességgel
és monotonitás tűréssel rendelkező 1 fő munkavállalót keresünk még

Amit kínálunk:
• hosszútávú biztos munkalehetőség egy fiatal csapatban
• folyamatos fejlődési lehetőség, új technológiák megismerése
• versenyképes fizetés és béren kívüli juttatási csomag
Jelentkezni önéletrajzzal a krisztina.toth@europtec.com
e-mail címen érdeklődni a 92-550-150-es telefonszámon lehet.

A sas óriási zsákmánnyal
tud repülni
A sas nemcsak zsákmányul
tud ejteni egy kisebb őzet, de
el is tud repülni vele. A sas nagyobb testű állatokkal is kön�nyű szerrel végez, teherbírása
pedig testtömegével megegyezik. A legnagyobb közü-

lük, az óriásrétisas, amely akár
9 kiló is lehet, az őzek 1,7 kilogrammal születnek és csak felnőtt korukra érik el a 10 kilogrammot. Tehát egy kifejlett
óriásrétisas egy őzgida prédával simán el tud repülni.

Téli kényeztetés
testnek és léleknek

Na jó, valljuk be: ez az épület fiktív, mert 1067 méter
magas, 240 emeletes függőleges várost még senki nem
mert építeni. De a Felhőkarcoló című akciófilmben
Dwayne Johnson a világ legmagasabb épületében üldözi
a terroristákat.
Hogy a sztori mégis valószerű legyen, a film alkotói azt
az embert kérték fel szakértőnek, aki a világ legmagasabb – és létező – épületét, a
dubaji Burdzs Kalifát tervezte
– írja a UIP.
Adrian Smith a neve, és a következő legmagasabb épületet is ő alkotta, ez pedig
az épülőben lévő szaúdi
Dzsedda Torony, amely hamarosan túlszárnyalja méreteiben a Burdzs Kalifát.
A filmet egyébként már kritizálják építészkörökben, amiért megkérdőjelezi a felhő-

karcolók biztonságát: például
miután felgyújtják a terroristák, nehéz eloltani.
Adrian
Smith
annyira ügyelt a hitelességre,
hogy a filmbeli kínai felhőkarcolónak két nyílást
is tervezett, hogy a sárkányok könnyen eljuthassanak a vízhez.
A feng shui tanítása szerint
ugyanis a nagy épületek
akadályozzák a sárkányokat a közlekedésben, ami
rosszat jelent, ezért nagy
lyukakat terveznek nekik
a felhőkarcolókban.
Johnson számára egyébként összeállítottak egy
építészetről szóló könyvet,
amit meg kellett tanulnia,
mert a filmben a felhőkarcolók szakértőjét alakítja
(aki persze egykori kommandós).
zaol.hu

A téli hidegben sokszor
érezzük fáradtabbnak, kimerültnek ma gunkat. Ha
egy kicsit kényeztetjük a
testünket és a lelkünket,
akkor energikusabbak leszünk, és frissességünk
mellett egészségünket is
könnyebb megőrizni.
Üdítő masszázs:
Fontos, hogy a napi ülőmunka utáni zsibbadtság
pedig ne eredményezze
azt, hogy izmaink kötöttek,
tagjaink nehezek legyenek.
Ezért hetente egyszer érdemes masszázsra menni.
Lássuk, melyik fajta kinek
ajánlott:

• Thai masszázs: ennél
az akupresszúrás pontokra
gyakorolnak nyomást. Nagyon jó lazító, feszültségoldó, méregtelenítő hatású.
• Svédmasszázs: reumás
és mozgásszervi panaszokra.
• Shiatsu: a meridiánok
energiáját hozza egyensúlyba.
• Yumeyho: energetizál,
kilazít, feltölt, oldja az energiablokkokat.
• Nyirokmasszázs: immunproblémák ellen, jó
salaktalanító.
• Talpmasszázs: általános közérzetjavító, gyógyító hatású.

