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ZALAKERÁMIA 
Sport- és 

Rendezvénycsarnok

Úgy tűnik, a zord időjárás továbbra sem hagyja el térségünket: csakúgy, mint az elmúlt 
hetekben, most sem a szikrázó napsütésé a főszerep Zalaegerszegen. fotó: Katona Tibor

Teafaolaj: 
fertőtlenít és gyógyít

A teafaolaj eredetileg Ausztráliából szár-
mazik, ahol az őslakosok évezredek óta 
használják gyógyításra. 

Rendkívül sokoldalú, elsősorban fertőt-
lenítő és gombaölő hatása miatt érde-
mes kipróbálni. A teafaolajban közel 100 
olyan vegyület található, melyek poten-
ciálisan gyógyító hatásúak lehetnek. Ku-
tatások szerint a teafaolaj képes elpusz-
títani bizonyos antibiotikum-rezisztens 
baktériumokat, hatékonyan kezelheti a 
pattanásokat, és az atlétalábnak nevezett 
tünetegyüttest is gyógyíthatja.
A teafaolajat hatékonynak tartják 
olyan betegségek kezelésében, mint a 
korpásodás, az akne, a herpesz, a gom-
bás fertőzések (bőr-, köröm- és hüvely-
gomba), az ínygyulladás, de csak külső-
leges használatra való! 

A teafaolaj „erejéből” következik, hogy 

az arra érzékenyeknél könnyen allergi-

ás reakciókat válthat ki, például kipiro-

sodást, viszketést, a bőr felhólyagosodá-

sát. A teafaolaj kozmetikai termékekben 

található koncentrációja 5 és 10 száza-

lék közötti, attól függően, hogy milyen 

problémára javasolják. A pattanások el-

len például alacsonyabb koncentráció is 

elegendő lehet.

Kézi összeszerelő
Ponthegesztő| Forrasztó 

Autóipari beszállító vállalatunkhoz határo-
zatlan idejű szerződéssel saját állományba 
több műszakos munkarendbe azonnali 
kezdéssel új munkatársakat keresünk.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
8900 Zalaegerszeg, 
Wlassics Gy. u. 13. 
92/550-930
Andrea.Tuboly@hu.eckerle-gruppe.com
www.eckerle-gruppe.com
facebook.com/eckerlemagyarorszag

Továbbra sem TágíT 
a Tél Zalából

AKCIÓ!
�árcius 1-t�l �1-ig 

ügyfélszolgálatunkon leadott,
készpénzben kifizetett 
apróhirdetések árából 

15% engedményt adunk!
Szuperinfó ügyfélszolgálat 

Zalaegerszeg, Kossuth utca 45-49.

apróhirdetés

viccsarok
Bolha
Bolhaírtó port árul a székely vásározó, de valójában az csak tég-
lapor volt, szépen csomagolva.
Vették is a népek mint a cukrot.
- Aztán mondja csak, hogy kell használni ezt a bolhaport?
- Meg kell fogni a bolhát, és az orrára kell tenni egy csipettel, at-
tól felfordul.
- Hogy mondja kend? Hiszen ha megfogom, már nem kell a por, 
mert agyonnyomom...
- Agyonnyomni? - Az sem rossz módszer...
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rémisZTő 
képeT

 posZTolT 
jamie lee 

curTis
Az eredeti 1978-as film hősnője, 
a Sikolykirálynő, visszatér szü-
lővárosába, ahol már felnőtt a 
potenciális áldozatok új nem-
zedéke.
Jamie Lee Curtis nagy örömmel 
jelentette be az Instagramon, 
hogy befejeződött a legújabb – 
és állítólag utolsó – Halloween-
film forgatása. Nyomatékul egy 
fotót is közzétett, amelyen egy 
festménnyel látható.
Az alkotás az egyik stábtag, 
Darlene Vega munkája, és Mike 
Myerst, a fehér maszkos gyilkost 
ábrázolja körülbelül úgy, aho-
gyan rémálmainkban meg szo-
kott jelenni – írja a UIP.
Az új Halloween elvarrja a so-
rozat szálait. Az eredeti 1978-
as film hősnője (Jamie Lee Cur-
tis) visszatér szülővárosába, ahol 
már felnőtt a potenciális áldoza-
tok új nemzedéke.
Csak a maszkos rém nem öreg-
szik, kifent késével ugyanolyan 
komótosan vadászik a mit sem 
sejtő polgárokra, ahogyan a so-
rozat eddigi epizódjaiban is tet-
te.                                        zaol.hu

Elvis Presley lánya és volt pénz-
ügyi menedzsere kölcsönösen per-
lik egymást.

Lisa Marie Presley, Elvis Presley lá-
nya százmillió dollárra (25,4 milliárd 
forintra) pereli pénzügyeinek ko-
rábbi kezelőjét: állítása szerint Bar-
ry Siegel hanyagul és rosszul mene-
dzselte üzleti ügyeit. Közben Siegel 
is beperelte a Presley-lányt, mond-
ván, fényűző életstílusára szórta 
el apai örökségét. Siegel a kerese-
te mellé egy 800 ezer dollárról (203 
millió forintról) szóló követelést is 
benyújtott a kifizetetlen számlákra.
Az 50 éves Lisa Marie Presley 2016-
os negyedik válása után jelentette 
be, hogy 16 millió dolláros (négy-
milliárd forintos) adósságban úszik.
Lisa Marie Presley kilencéves volt, 
amikor édesapja, Elvis Presley el-
hunyt 1977-ben, és egyedüli örö-
köse lett. Pénzügyeit 1993 óta, mi-
óta örökségéhez hozzájutott, Barry 
Siegel vitte. Presley szerint Siegel 

2005 utáni tevékenysége okozott 
neki pénzügyi kárt. A héten be-
nyújtott periratok szerint 2016-ra a 
hagyatékot kezelő cégnek 14 ezer 
dollár (3,6 millió forint) készpénze 
és több mint félmillió dollárnyi (127 
millió forintnyi) hitelkártya-tartozá-
sa volt.Siegel szerint Presley „két-
szeresen elherdálta” örökségét, és 

ő hiába figyelmeztette költekezése-
ire, nem talált meghallgatásra.
Lisa Presley 2003-ban önálló éneke-
si karrierbe kezdett és vegyes siker-
rel három lemezt adott ki. Nagy port 
vert fel két évig tartó házassága Mic-
hael Jacksonnal, és 108 napig tartó 
házassága Nicolas Cage filmsztárral.

zaol.hu, eonline.com

áll a bál 
lisa marie presley körül

Csak egy a sok közül: Írtak neki egy dalt, 
Emily Blunt 2005 és 2008 között Michael 
Bubléval járt, aki annyira bele volt zúg-
va, hogy hozzá írta az Everything című 
dalt.

Hamarosan a mozikba kerül Emily 
Blunt izgalmas új thrillere, a Hang nél-
kül, amelyben különös rémek tartják ret-
tegésben a világot. A filmet a színész-
nő férje, John Krasinski rendezte, aki 

az egyik forgatókönyvíró és a másik fő-
szereplő is, tehát elmondhatjuk, hogy 
a műfaja ellenére valódi családi mozi-
ról van szó.
Emily Bluntra Az ördög Pradát visel fa-
nyar titkárnőjeként figyelt fel a világ, és 
ehhez a filmhez kötődik az első tudni-
való is – mint azt a UIP megírta.
1. Az Oscar-jelölt Stanley Tucci divat-
szerkesztőt alakít a Pradában, és azóta 
Blunt sógora lett. Elvette ugyanis a szí-

nésznő húgát, Felicityt. Blunt és Krasinski 2010-es 
esküvőjén találkoztak.
2. Kamaszkorában beszédhibás volt, és a színészet 
jelentette számára a terápiát, hogy leküzdhesse 
ezt a problémát.
3. Írtak neki egy dalt: Blunt 2005 és 2008 között 
Michael Bubléval járt, aki annyira bele volt zúgva, 
hogy hozzá írta az Everything című dalt.
4. Képzett énekesnő és csellista. A Vadregény cí-
mű filmben hallhattuk énekelni, a Szerelmem nya-
ra című filmben pedig csellózik.
5. Majdnem ő lett Fekete Özvegy a Marvel-
filmekben, de aztán egy másik produkció miatt 
visszalépett, és Scarlett Johansson kapta meg a 
szerepet. Egyébként el tudjuk képzelni, amint Emi-
ly fekete bőrszerkóban lehajít valakit a harmadik-
ról?
6. Kis korában volt egy kínos találkozása az Anya-
királynővel. A színésznő nagyapja magas rangú 
katonatiszt volt, aki egyszer elvitte a kislányt egy 
ünnepségre, ahol az Anyakirálynő (II. Erzsébet 
édesanyja) is megjelent. Amikor bemutatták egy-
másnak őket, Emily meglengette kedvenc plüss-
állatát, amely a fokozott igénybevétel miatt rend-
kívül koszos volt. „Ó, látom, nagyon szereted őt” 
– reagált udvariasan az Anyakirálynő.
7. Legszívesebben házakat újítana fel

zaol.hu, billboard.com

Hét titok, amit talán
 nem tudott 
a szülinapos emily bluntról
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Ü z l e t ,  I r o d a

zalaegerszeg belvárosában 

forgalmas helyen zöldségbolt 

bérleti joga és komplett fel-

szerelése eladó. Érdeklődni: 

06-30/947-2356

Ü d Ü l ő ,  H é t v é g I  H á z

Balatonmáriafürdőn Árvácska 

utcában földszinti, tetőtéri helyi-

ségekkel rendezett kerttel nya-

raló 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

S z o l g á l t a t á S

vizes-salétromos falak? 

Átütő megoldás acéllemez-

zel, 21,5 év garanciával! Tele-

fon:06-30/293-8685, www.

drfal.hu

o K t a t á S

Bolti eladó, Boltvezető, Sza-

kács, Cukrász, Pincér, 

Vendéglátásszervező, Vendéglá-

tó üzletvezető, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-

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

minervakft.hu (E-000909/2014/

A001-A011)

v e g y e S

vásárolok régi bútorokat, disz-

nóvágási felszereléseket, dunná-

kat, párnákat, szarvasagancsot /

engedéllyel rendelkezőtől, hagya-

tékból/ 06-70/322-2437

olvasott könyvet veszek, kész-

pénzzel fizetek, házhoz megyek. 

+3670-452-7716

3,5 tonnás furgonnal áruszál-

lítást, teherfuvarozást vállalok 

Zala megyében (belföldön is). 

Telefon:06-30/443-2852

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: 
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.

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

INgatlaNIroda alkalma-
zottat keres fő vagy másod-
állásban (alapbér+jutal
ék).06-30/650-6088.

Bejárónőt keresek Zalaeger-
szegen, megbízható, gya-
korlott, nemdohányzó, fiata-
los hölgyet, (alkalomszerűen) 

Telefon:06-30/402-4222

Ba la tonszá rszón , 

éven át működő Well-

ness Hotel keres szak-

mai gyakorlattal ren-

delkező felszolgá-

lót, úszómestert és 

recepcióst, éves állás-

ra. Fényképes önélet-

rajzokat, korábbi refe-

renciák megjelölésével 

várunk: bodizoltan7@

hotelketkorona.hu

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 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
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!

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!

KEMÉNYFA BRIKETT
ELADÓ

Prémium minőség 

Gazdaságos fűtés

„EGERSZEG-BRIKETT”

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

Telephelyi ár:                                        65,-Ft /kg
1 raklap (960 kg) telephelyi ár:           60.000,-Ft
1 raklap (960 kg) házhozszállítással: 65.000,-Ft

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803

Műszakpótlékok:
du.26, 
éj.49%

Bérelőleg
13. havi fi zetés

Alapbér: br. 196.900 Ft
Cafeteria: br. 250.000 Ft
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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

zalaroad Útépítési és 
Fenntartási Kft. gyakorlat-
tal rendelkező nehézgép-
kezelőt, valamint kőmű-
ves szakembert azon-
nali kezdéssel felvesz. 
Telefon:06-30/519-5628.

BetaNÍtott dolgo-
zókat keresünk Győr-
Moson-Sopron megyei 
partnerünkhöz. Magas 
bér, ingyenes szép 
szállás, utazás térítés. 
06/30-511-4219.

zalaegerszegi Társas-
ház vállalkozó házfelü-
gyelőt keres. Érdeklődni: 
06-30/622-7505 telefonon.

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

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

Extra minőségű
használtruha
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aZ y generáció válHaT a 
„legkövérebb nemZedékké” 

Az Y generáció válhat az eddig fel-
jegyzett legtúlsúlyosabb nemzedék-
ké Nagy-Britanniában - figyelmeztet-
nek a brit egészségügyi szakértők.

A lakosságra vonatkozó adatok sze-

rint az 1980-as évek eleje és az 1990-

es évek közepe közötti időszakban 

született britek közül minden tízből 

legalább heten túlsúlyosak lesznek, 

mire elérik a középkort - írta a BBC 

News.

Az elemzést végző Cancer Rese-

arch UK brit rákkutató intézet sze-

rint a felnőttkori túlsúly a rák tizen-

három típusával, köztük a mell-, a 

bél- és a veserákkal van összefüg-

gésben. Ezen összefüggésről azon-

ban a brit lakosság mindössze 15 
százaléka tud.
Nagy-Britannia jelenleg Nyugat-Eu-
rópa legelhízottabb nemzete, és az 
elhízottak aránya gyorsabban nő a 
szigetországban, mint bármely má-
sik fejlett államban. Az elhízottsági 
mutatók 1993-ban még 15, 2015-ben 
azonban már 27 százalékot mutattak.
Három évvel ezelőtt az 55-64 éves 
korosztályban volt a legmagasabb az 
elhízottak aránya, ám a szakértők sze-
rint a fiatalabb nemzedékek jó úton 
haladnak afelé, hogy új csúcsot állít-
sanak fel.
    A Cancer Research UK célja, hogy 
növelje a brit lakosság tudatosságát 
az elhízottsággal együtt járó egészsé-
gi kockázatokkal szemben. „Ez a káro-
sító hatás felhalmozódhat az idő mú-
lásával, úgy növelve a rák kockázatát, 
mint ahogy a dohányzás okozta ártal-
mak növelik azt”. 

MTI, ScienceNordic

kiderülT, melyik magyarorsZág 
legbaglyosabb Települése

A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület (MME) a lakosság és 
a média segítségét kérte a Magyaror-
szágon telelő erdeifülesbagoly-csa-
patok országos felméréséhez január 
közepén. A most elkészült összesítés 
alapján az összefogás rendkívül sike-
res volt, olvasható az egyesület hon-
lapján.

A felmérésben a lakosság mellett az 
MME helyi csoportjai, munkatársai és 
önkéntesei, a nemzeti parkok termé-
szetvédelmi őrszolgálata, két óvoda, 
két általános iskola és egy középis-
kola, összesen több mint 350 fő vett 
részt.Ennek köszönhetően a számlá-
lás tíz éves történetében az idei volt 

az első, melyben Magyarország ösz-
szes megyéjéből és a fővárosból is ér-
keztek megfigyelési adatok.
A minden eddiginél több beérkező 
adat alapján megtudták, hogy ha-
zánk legalább 459 településén, 694 
helyszínen, 11 412 erdei fülesbagoly 
telel. Ezernél több baglyot Szabolcs-
Szatmár-Bereg, illetve Jász-Nagykun-
Szolnok megyében sikerült megfi-
gyelni.
Figyelembe véve egy-egy erdei fü-
lesbagoly napi átlag 2,5 egér vagy 
mezei pocok méretű zsákmányállat-

igényét, kicsivel több mint három 
téli hónap 100 napos telelési idősza-
kával számolva, a felmérés alapján 
biztosan Magyarországon tartózko-
dó 11 412 bagoly legalább 2 853 000 
példány mezőgazdasági kárt is oko-
zó rágcsálót pusztít el a 2017/2018-
as telelési időszakban. A következő 
néhány hétben a bagolycsapatok fo-
lyamatosan gyérülnek, számuk akár 
napok alatt is töredékére eshet visz-
sza, amint a madarak elindulnak a 
fészkelőhelyekre.

sokszinuvidek.hu

Új kezeléssel 
sikerült 

megelőzni 
a mogyoró-

allergiás 
reakciókat
Sikerült megelőzni a 

mogyoróallergiás reakci-
ókat egy nagy létszámú 
kutatás során, amelyben 
a beteg gyerekek napi egy 
mogyoróliszt-kapszulát 
szedtek fél éven át, hogy 
kialakuljon bennük a to-
lerancia.

 Az orvosok a mogyoró-
liszttel teli kapszula tartal-
mát ételre szórva adagolták 
nekik naponta, hogy a kicsi, 
de egyre növekvő mennyi-
ségekkel fokozatosan hozzá-
szoktassák őket.

A teszteket végző, kali-
forniai központú Aimmune 
Therapeutics keddi közlé-
se szerint hat hónap után a 
vizsgálatban résztvevő gye-
rekek 67 százaléka képes volt 
nagyjából két szem mogyo-

rót megenni allergiás reakci-
ók nélkül, míg a placebót ka-
pó gyerekek közül csak négy 
százalék - számolt be róla a 
madicalxpress.com.

 Gyerekek milliói allergiásak 
a mogyoróra, vannak, akiknél 
életveszélyes reakció lép fel, 
ha véletlenül találkoznak vele.

 Stacie Jones, az Arkansasi 
Egyetem allergológusa azon-
ban arra intett, hogy senki ne 
próbálja ki otthon a módszert, 
mert veszélyes lehet. „Egyelő-
re tesztelik az eljárást. Csak tö-
kéletesen biztonságos körül-
mények között lehet végezni” 
- mondta Jones, aki tanácsai-
val segített a kutatóknak. Azt 
sem jelenti az új eljárás, hogy 
a gyerekek úgy ehetnek mo-
gyorót, mintha nem lennének 
rá allergiásak.

MTI
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Akinek nincsen ügyfélkapu-
regisztrációja és tavaly egyéni 
vállalkozó sem volt, idén is kér-
heti a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vataltól az szja-bevallási ter-
vezetének postázását. Ehhez 
nem kell mást tenni, mint adó-
azonosító jelet és a születési 
dátumot tartalmazó kérelmet 
eljuttatni a NAV-hoz március 
19-éig. 

A NAV idén is automatiku-
san, külön kérés nélkül elké-
szíti az szja-bevallás tervezetét 
azoknak, akikről munkáltatói, 
kifizetői adattal rendelkezik. Az 
adóbevallási tervezet postázá-
sa 2018. március 19-én éjfélig 
kérhető. Az elkészült terveze-
teket a NAV tértivevényesen 
2018. április 30-áig küldi el pos-
tán az igénylőknek.

 A kérelmet benyújtani az 
alábbiak szerint lehetséges: 
SMS-ben a 06 (30) 344-43-
04-es telefonszámra, a NAV 
honlapján elérhető webűrlap 
(www.nav.gov.hu/eszja/eszja) 
kitöltésével, telefonon a 1819-
es Infóvonalon, a NAV előze-
tes regisztrációt és azonosí-
tást igénylő Ügyfél-tájékoztató 
és Ügyintéző Rendszerén ke-
resztül, az ingyenesen hívha-
tó 06 (80) 20-21-22-es telefon-
számon, postai úton kötetlen 
levél formájában, a NAV hon-
lapjáról letölthető BEVTERVK-
nyomtatványon, személyesen 
a NAV ügyfélszolgálatain.

SMS-ben az SZJA rövidí-
tés mellett az adóazonosí-
tó jelet és a születési dátu-
mot kell elküldeni ebben 
a formában: SZJA{szóköz}
adó a zonosítóje l {s zóköz}
ééééhhnn. Egy telefonszám-
ról bármennyi adóazonosító 
jelre igényelhető a tervezet 
postázása. 

Annak sem kell aggódnia, 
aki esetleg lecsúszik a 2018. 
március 19-ei határidőről, 
ugyanis 2018. május 22-ig sze-
mélyesen a NAV ügyfélszolgá-
latain is kérheti adóbevallási 
tervezetének kinyomtatását. 

még kérHeTő 
a posTáZás

www.kia.com

Új Kia Stinger. Élmény vezetni.

Odakint utak és kalandok milliói várják, hogy Önnek is elmesélhessék történetüket. 
Bemutatjuk az új Kia Stingert. Az autót, amelyet arra teremtettünk, hogy dicsőséget 
szerezzen a világ legnagyszerűbb útvonalainak. Minden ív, minden kanyar, minden 
váratlan forduló egyre közelebb visz ahhoz a páratlan élményhez, amit a vezetés 
jelent. Azt mondják, az élet egy utazás, amely mostantól sokkal élvezetesebb.

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 5,6 – 10,6 l/100 km, CO2-kibocsátás (vegyes): 146-244 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.

A legjobb helyekre 
nem vezet térkép!

Új Kia Stinger. Élmény vezetni.

Gadácsi Autóház Kft.
Keszthely, Tapolcai u. (Alpha Park mellett) Tel: (83) 511 040  
Fax: (83) 511 041 • info@gadacsi.hu • kiagadacsi.hu

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 5,6 – 10,6 l/100 km, CO2-kibocsátás (vegyes): 146-244 g/km. Minden üzemanyag-fogyasztási adat az 
Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK rendeletével összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekbol származik, modellek közötti 
összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármu valós üzemanyag-fogyasztását illetoen.

Odakint utak és kalandok milliói várják, hogy Önnek is elmesélhessék 
történetüket. Bemutatjuk az új Kia Stingert. Az autót, amelyet arra 
teremtettünk, hogy dicsőséget szerezzen a világ legnagyszerűbb útvonalainak.

8900 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

Törődjön kicsiT 
auTójával, Hogy ne 

fagyjon arcára 
a mosoly!

Némi kis odafigyeléssel autónk télállób-
bá tehető. Érdemes rászánni azt a néhány 
percet, így elkerülhetjük a meleg helyze-
teket a fagyos időben.

A tél beálltával a téli gumi felszerelésének 
szükségessége ma már szinte mindenki-
nek beugrik, de ezen túl még néhány to-
vábbi teendőjük is van az autósoknak. 
Ilyen például a fagyálló szintjének és fa-
gyáspontjának ellenőrzése. Itthon leg-
alább mínusz 25, a biztonság kedvéért 
inkább mínusz 30 fokra érdemes belőni 
a fagyáspontot. Erre alkalmas műszer már 
1000 forint alatt is kapható, de a legegy-
szerűbb, ha tankoláskor, vagy csak ezért 
betérve, benzinkúton ellenőriztetjük. De 
nem csak a hűtőfolyadék kell fagyálló le-
gyen. Bár komoly fölösleges kiadásokat 
valóban a fáradt hűtővíz tud okozni, ki-
sebb károkat és még nagyobb bosszú-
ságot a nem télálló szélvédőmosó is elő-
idézhet.
Noha a KRESZ szerint minden elindulás 
előtt ellenőrizni kellene a lámpákat, alig-
ha lehet olyan ember, aki ezt valóban 
minden alkalommal megteszi. Ám télen 

feltétlenül meg kell győződni a világító-
testek hibátlan működéséről. Ha úgy lát-
juk, a fényszórók nem kellő távolságba 
világítanak, vagy épp bevilágítunk a pi-
rosnál előttünk álló autóba, esetleg sok 
szembejövő villog, ellenőriztessük a fény-
szóró beállítását. Az ablaktörlők hibája 
még egyszerűbben megállapítható, ha 
csíkosan törölnek, vagy a gumik már rá-
nézésre is szakadozottak, töredezettek, 
mindenképp cserélni kell őket.
Az ajtótömítéseket és a külső gumiele-
meket (beleértve az abroncsokat is), va-

lamint a fényezetlen műanyagelemeket 
érdemes glicerin tartalmú spray-vel befúj-
ni, ez konzerválja őket és a vizet is leper-
geti. Ügyeljünk arra, hogy a spray az ab-
lakokra ne jusson, ott ugyanis fénytörést 
okozhat, nehezen mosható le. Ha az autót 
hó borítja, a hótakaró nagyját seprűvel, 
kefével érdemes letakarítani, így elkerül-
hető, hogy nagyobb mennyiségű hó hull-
jon az autóba. Ha mégis beesne, a nagyját 
még elolvadása előtt érdemes kirázni, ki-
söpörni, különben a vízzé olvadt hó csak 
lassan szárítható ki.    autonavigator.hu



6 2018. február 28.

MÁRCIUS 15. csütörtök 18.00
Nemzeti megemlékezés
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
eseményeire és hőseire a hagyományokhoz
híven. 
Helyszín: 
Csány László tér és Deák Ferenc szobor

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

2018. március 05. hétfő
Örömkör a József Attila Városi Tagkönyvtárban
Olvasóterem
17.00 Zenebölcsi 0-3 éves korig 
Kovács Kata zenepedagógussal

Gyermekkönyvtár foglalkozások 
3-6 éveseknek
17.00 Mese a hatpettyes katicabogárról 
- az Űrhajós úti Óvoda óvónői mesélnek
17.20 Játszóház: Készítsetek pillangót 
és katicát az Űrhajós úti Óvoda
pedagógusainak segítségével!

2018. március 08. csütörtök 17.00
Helyszín: József Attila Városi Tagkönyvtár
Író-olvasó találkozó Bíró Szabolccsal

Hevesi Sándor Színház

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

Moziműsor

Art Mozi
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

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

Március 3– 4. 

14.00  Testről és lélekről  
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.

2018. március 3-4. Édesség Napok – 
CsokoláDays a Keresztury VMK-ban

2018. március 07. szerda 19.00
GreCSOKOLlár - Zenés irodalmi est Grecsó 
Krisztián íróval és Kollár-Klemencz László 
zenésszel

A dalszerző, frontember (Kistehén) és az író kö-
zös estjén előkerül ihlet és barátság, szerelmek 
és szeretők, maradás és menekülés, remény és 
lemondás. Mindez közös dalokban, új novel-

lákban. Régi történetek, fülledt esték, adomák 
és legendák. A zenés kalandozás különlegessé-
ge, hogy Kollár-Klemencz László prózaíróként, 
Grecsó Krisztián pedig dalszerzőként is bemu-
tatkozik.

2018. március 08. csütörtök
Borbírálat a Keresztury VMK-ban
(Kertbarát Kör)

2018. március 09. péntek 
Soulwave koncert
A Soulwave-et 2007-ben alapította 
a körmendi származású Fodor Máté énekes-
dalszerző és Huszár Ádám gitáros. 
A zenekar dalait lélekemelő monumentalitás 
jellemzi; nagy ívű refrének, metaforikus
 dalszövegek, mindezt a modern akusztikus 
popzene köntösébe bújtatva. 

MÁRCIUS 14. szerda 21.00
Dupla koncert ! ! ! 
a  Hangfoglaló Támogatói Program keretében
Takács Vilmos - Vilko egy szál gitárral című 
akusztikus estje és Péterfy Bori és Love Band 
koncertje

Art Mozi

MÁRCIUS 15.-18. 14.00-16.00
Magyar Filmnapok
Válogatás az elmúlt időszak legsikeresebb 
magyar filmjeiből: Kincsem, A Pál utcai fiúk, 
Budapest Noir, Aurora Borealis – Északi fény

MÁRCIUS 22. csütörtök 19.00
Dumaszínház
Aranyosi Péter országszerte nagy sikerrel futó 
„Négybetűs szavak” című önálló estjén felbuz-
dulva, új önálló esttel jelentkezett. Az új est – 
ahogy a címe is sugallja – inkább a „Provinci-
ákról” érkezett „Borsodiember” története, ahol 
inkább a barátok és cimborák sztorijai fognak 
dominálni.

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

2018. március 02. péntek 19.00
KLASSZIKUS BÉRLET 2017/18: 
Érdi Tamás 
zongoraművész hangversenye
Közreműködik a Zalaegerszegi 
Szimfonikus Zenekar

MÁRCIUS 13. kedd 17.00
Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus
kiállításának megnyitója

MÁRCIUS 14. szerda 19.00
JazzSzerda Veres Mónika Nika 
és zenekara koncertje

programajánló
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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.

csípős-babos káposZTaleves kolbássZal

Elkészítés:
A sárgarépát és a krumplit pucoljuk meg, majd vágjuk fel ízlés szerint (én a sárgarépát karikára vágtam, a 

krumpli pedig kisebb kockákra). A konzerv babot öblítsük, majd csepegtessük le. A debrecenit karikázzuk 

fel. A vöröshagymát szintén pucoljuk meg, majd vágjuk fel apróra. A savanyú káposztának nyomkodjuk 

ki a levét, nehogy túl savanyú legyen a leves (én miután kinyomkodtam, kicsit összevágom, hogy ne le-

gyenek olyan hosszúak a szálak). A vajat hevítsük fel, majd adjuk hozzá az apróra vágott vöröshagymát 

és pároljuk pár percig. Ezután adjuk hozzá a felkarikázott sárgarépát, és az apróra vágott krumplit, majd 

keverjük össze és pároljuk tovább pár percig.

Ezután keverjük hozzá a sűrített paradicsomot, ízlés szerint chilit, majd a savanyú káposztát. Öntsük fel 

annyi vízzel, hogy bőven ellepje, majd ízlés szerint sózzuk és főzzük kb 30 percig. Végül adjuk hozzá a 

felkarikázott kolbászt, az előzőleg alaposan leöblített, lecsepegtetett babot, és főzzük még kb 10 per-

cig, majd zárjuk el a gázt és tálalásig tartsuk melegen. Tálaláskor merjük a levest tányérba, majd szórjuk 

meg apróra vágott petrezselyemzölddel és úgy kínáljuk. 

Jó étvágyat!

Hozzávalók:

- 50 dkg savanyú káposzta

- 25 dkg krumpli

- 1 db fehér bab konzerv

- 1 cs debreceni (5 db-os)

- 1 fej vöröshagyma

- 2 sárgarépa

- 1 ek sűrített paradicsom

- chili ízlés szerint

- só

- 3 dkg vaj

- 1-1,5 l víz



8 2018. február 28.

a hópárduc nem öl embert
A többi nagytestű vadmacskával ellen-
tétben, a mai napig nem tudunk olyan 
esetről, amikor egy hópárduc embert 
ölt volna. 

1940 óta csupán két olyan esetet jelen-
tettek, mikor hópárduc emberre támadt, 
azonban egyik sem volt halálos kime-
netelű. Pedig a ragadozók között is ki-
magasló teljesítménnyel rendelkezik: 
100-130 centiméteres hosszúságával és 
35-55 kilogrammos súlyával akár nála 3x 
nagyobb állattal is egycsapással végez.  
Kedvenc prédái: a szarvasok, vaddisz-

nók, vadjuhok, vadkecskék. 16 méteres 
távolságot is át tud ugrani, ezzel egye-
dülálló a macskafélék sorában. Nagyjá-
ból akkora, mint egy nagyobb testű ku-
tya, élethosszuk is hasonló (10-12 év), de 
a fogságban élő hópárduc akár 21 évig 
is élhet. 
Valószínűleg jobban fél az embertől, 
mint mi tőlünk, inkább rejtőzködik. Nem 
is csoda, hiszen az orvvadászok értékes 
bundájuk miatt az elmúlt 20 évben 20 
százalékukat kiirtották. Mára mindössze 
6000 vadon élő hópárduc van a világon, 
főként Közép-Ázsia hegyvidékeiben.

Elindult az idősügyi info-
kommunikációs program, 
amelynek keretében az idén 
százezer 65 év feletti polgár 
szerezheti meg a számító-
gép- és internethasználattal 
kapcsolatos alapismereteket 
vagy mélyítheti el tudását 
hatszor kétórás időkeretben 
- hangzott el a kormányza-
ti forrásból finanszírozott, 
1,2 milliárdos költségvetésű 
képzést bemutató hétfői bu-
dapesti sajtótájékoztatón.

Deutsch Tamás, a Digitális 
Jólét Programért felelős mi-
niszterelnöki biztos kiemel-
te: mindannyiunk életét gyö-
keresen változtatja meg a 
digitalizáció, a kormányzat 
célja pedig az, hogy ebből 
mindenki minél több előnyt 
emelhessen át a maga éle-
tébe.
Jeneiné Rubovszky Csil-
la miniszteri biztos kiemel-

te: az uniós tagállamok közül 
Magyarországon kezdtek 
kormányzati szinten fog-
lalkozni azzal, miként ré-
szesülhetnének az idősek 
is minél nagyobb számban 
és mértékben az informa-
tika vívmányaiból, kiemel-
te. Felidézte: a kormányzat 
2013-14 során kezdett annak 
felmérésébe, milyen szol-
gáltatásokra volna szüksé-
ge a korcsoport tagjainak, 
hogy otthonában tölthes-
sék nyugdíjas éveiket, majd 
két éven keresztül készült 
egy modellprogram. Hoz-
zátette: tavaly nyáron készí-
tettek országos reprezen-
tatív felmérést arról, hogy 
igényelnének-e az idősek a 
felhasználói ismereteket ok-
tató kurzust, novemberben 
pedig kormánydöntés szüle-
tett annak elindításáról.

MTI

elindult az infokommunikációs 
képzést szolgáló program

FESTMÉNYVÁSÁR
ZalaegersZeg, Apáczai 

Cs. J. Műv. Kp. Aula, Apáczai tér 5.
március 06. kedd  11-18 óráig 
március 07. szerda 9-17 óráig
Több, mint 250 db festményből  
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/614-2041
www.apluszbgaleria.hu

Foglaljon szállást nagyker áron!:
www.szekelyerno.hu

Lepje meg kedvesét

egy finom vacsorával,

a virágot éttermünk biztosítja!

Zalabér, Hunyadi utca 6.
�el.� �6-�����6-��-�� � ��antal�o�ado@t-online.hu

Kedves lányok, asszonyok! Kívánunk boldog Nőnapot!

Bankkártyás fizetési 
lehetőség, kártyás 
étkezési UtalVányt 

elfOgaDUnk!

Rendkívüli akció!

Parasztmájas 1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1049 Ft/kg
Sajtos virsli 1199 Ft/kg
Parasztkolbász 1599 Ft/kg
Körmendi extra Sonka 1799 Ft/kg
Csirke farhát 209 Ft/kg
Csirke szárny 529 Ft/kg
Csirke egészben 619 Ft/kg
Csirke comb 619 Ft/kg

HúSvéti ajánLatunK 03.05-04.02.
Füstölt csülök 1149 Ft/kg
Füstölt sódér 1399 Ft/kg
Füstölt angolszalonna 1499 Ft/kg
Főtt angolszalonna vcs. 1499 Ft/kg
Füst.tarja – Főtt tarja vcs. 
 1599 Ft/kg
Füst.kolozsvári 1599 Ft/kg
Főtt császárszalonna vcs. 1599 Ft/kg
Füst.comb – Főtt comb vcs. 
 1699 Ft/kg
Füst.hagyományos parasztsonka 
 1699 Ft/kg
Füst.hagyományos parasztlapocka
 1659 Ft/kg

TOP Áras Termékek
Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó 99 Ft/kg
Sertés máj 319 Ft/kg
tarja csont nélkül 1279 Ft/kg
Hosszú Karaj csontos 1099 Ft/kg
Zsír 1 kg 699 Ft/kg
véres-májas hurka lédig 899 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs. 999 Ft/kg
tepertőkrém 250 g/dob 1716 Ft/kg 

 429 Ft/db

Érvényes: 2018. március 5-től március 18-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, 
az ÁFA-t tartalmazzák!

EXtRa SERtéSHúS aKCiÓnK! 
KiváLÓ MinŐSéGŰ SERtéSBŐL!

CenTrum ÁruhÁz zalaegerszeg, kovács károly tér 5. 
Tel: 30/565-0599 nyitva: h-P: 6:30-17:30, szo: 7:00-12:00
VÁsÁrCsarnOk zalaegerszeg, Piac tér 
Tel: 30/432-5874 nyitva: k-szo: 6:00-12:30, szo: 6:00-11:20


