Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

ZALAEGERSZEG

2 018 . m á r c i u s 21. , XXV./11.

Tudta-e Ön?

HÚSVÉTI AKCIÓS AJÁNLAT!
Házi, füstölt, érlelt szívsonka
Füstölt parasztsonka
Füstölt csülök
Kötözött sonka
Borjú comb
Sertés karaj csont nélkül
Sertés lapocka
Csirkemell filé

1990 Ft/kg
1890 Ft/kg
1120 Ft/kg
1560 Ft/kg
2490 Ft/kg
1190 Ft/kg
960 Ft/kg
1290 Ft/kg

Az akció megjelenéstől 2018. 04. 01-ig, vagy a készlet erejéig tart!

Étkezési utalvány
Bankkártya elfogadóhely

Húsvétra süteményét
március 26-ig tudja megrendelni!

A Jókai Mór mellére tűzött
kokárda ötszínű volt, mert
a piros-fehér-zöld mellé a
székely Laborfalvi Róza kékpiros-sárga színeiből a kéket
és a sárgát is beleszőtte.

Hétvégén kezdődik
a nyári időszámítás
Európában a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig
tart. Emiatt minden évben más dátumra esik, de
az időpont mindig ugyanaz: októberben 3
órakor vissza kell állítani, márciusban 2 órakor előre kell tekerni az órákat. Idén március 25-én kell majd átállítani az órákat.
A modern korban Benjamin Franklin vetette fel először, 1784-ben. A mai formájában azonban csak 1916 óta létezik. Németország vezette be először, hogy a háború
alatt spóroljon a világítással. A háború alatt átvet-

te Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is, de utána visszaálltak a normális időszámításra, egészen
a második világháborúig. Európában csak
a nyolcvanas évekre vált általánossá a
használata. A statisztikák szerint óraátállításkor többen kerülnek kórházba, mert a változás plusz terhelést jelent a szervezetre.
Most az Európai Bizottságon a sor, hogy
megvizsgálja, milyen pozitív és negatív
hatásai vannak a jelenlegi rendszernek, és
azután tegyen javaslatot az ügyben.

Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk!

2018. 03. 01-tôl 03. 31-ig a nem akciós
termékek vásárlási értékének

15%-át kupon formájában visszaadjuk!*
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Ezer -

AKCIÓBAN ÚJRA A

MESTER

Egyedi bútor, konyhabútor
készítés rövid határidővel
MOKKA

CROSSLAND

ez az ön hirdetésének
a helye!

2017
06-30/480-3237

www.gorzabutor.hu

AZ OPEL MAGYARORSZÁG
MINŐSÉGI MÁRKAKERESKEDŐJE

GRANDLAND

KEZDJE A TAVASZT AZ OPEL SUV-CSALÁD EGYIK TAGJÁVAL!
Corsa-E Selection 1.2 70LE
Corsa-E Selection 1.2 70LE

Tavalyi áron!
Tavalyi áron!

3.500.000
3.690.000

helyett
helyett

2.899.000
2.999.000

4.210.000

helyett

3.599.000

+ Klímaberendezés

Corsa-E Enjoy Premium 1.4 90LE

Tavalyi áron!

+ Metálfény, digit. klíma, 7"-os érintőképernyő, tolatókamera,
parkolássegítő,Bluetooth,Android Auto, Apple Car Play, LED nappali világítás

Crossland X Enjoy 1.2 81LE

Miért fogyasszunk
aszalt gyümölcsöket?

4.445.000

helyett

+ Klíma, 7"-os érintőképernyő, Bluetooth, Android Auto, Apple Car Play

Astra Sedan Enjoy 1.6 115LE

Tavalyi áron!

4.840.000

helyett

3.950.000

Astra-K Selection 1.4 100LE

Tavalyi áron!

4.850.000

helyett

4.350.000

Mokka Selection 1.6 115LE

Tavalyi áron!

5.140.000

helyett

4.599.000

Grandland X 1.2 130LE

6.525.000

helyett

5.775.000

Zafira Edition 1.4 120LE

7.180.000

helyett

5.899.000

Zafira Innovation Prémium 1.6 200LE

8.965.000

+ Klímaberendezés, Bluetooth

+ Metálfény, klímaberendezés, Bluetooth
+ Metálfény, klímaberendezés, Bluetooth

- Megőrzik az eredeti gyümölcs aromáját, valamint vitamin- (pl. karotin, B1, B2-vitamin,
niacin, C-vitamin) és ásványi anyag- (pl. kalcium, kálium, vas, réz) tartalmának nagy részét.
- Koncentrált cukortartalmuknak köszönhetően fogyasztásuk az édességek iránti vágyunkat is kielégítheti, valamint kiváló
helyettesítői lehetnek egyes desszertek cukoralkotójának.
- Igen magas a rosttartalmuk, ami miatt természetes gyógymódját képezhetik a székrekedésnek.
- Telítettségérzetet biztosítanak.

- Vízben megduzzasztva vagy megfőzve bővül a konyhai felhasználhatóságuk. Ehetjük
magában melegen, kompótként, áttörve lekvár helyett, sütemény vagy húsételek töltelékeként, mártások összetevőjeként, vagy
müzlikbe és salátákba keverve.
- Legismertebb képviselőik: szilva, alma, körte, sárgabarack, meggy, áfonya, eper, szőlő (mazsola), füge, datolya, banán, ananász,
mangó, papay
forrás: hazipatika.com

3.999.000

+ Sávelhagyás érzékelő, jelzőtábla felismerés, LED nappali világítás,
7"-os érintőképernyő, Bluetooth, Android Auto, Apple Car Play
+ Metálfény, klíma, 7"-os érintőképernyő, Bluetooth, LED nappali világítás,
Android Auto, Apple Car Play

helyett

6.990.000

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

Az ajánlat a 2018.03.19 - 04.30. 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, CO2 kibocsátás
(vegyes): 109-210 g/km.

Gyógyszertári
ügyeletek
Március 21. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633
Március 22. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Platán
LANDORHEGYI U. 4. 92/312-391 18:00-07:30
Március 23. Kristály Gyógyszertár
TÜTTŐSSY U. 6/B. 92/321-807 18:00-07:00

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.

Március 24. Benu Gyógyszertár
Zalaegerszeg Kígyó BERZSENYI U. 9. 92/510-086 14:00-08:00
Március 25. Páter Gyógyszertár
BÍRÓ M. U. 38. 92/511-384 08:00-08:00
Március 26. Zalai Gondviselés Patika
KOVÁCS K. TÉR 4. 92/323-804 18:30-06:30
Március 27. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Interspar
(Szent Ferenc) OLA U. 1-7. 92/511-519 19:30-08:30
Március 28. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kabay
KOSSUTH U. 29-33. 92/312-389 20:00-07:00
Március 29. Hegyalja Gyógyszertár
HEGYALJA U. 43. 92/510-642 18:00-08:00
Március 30. Paracelsus Gyógyszertár
CSÁNY TÉR 1. 92/510-049 08:00-07:00
Március 31. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/
ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633 14:00-08:00
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Állás
Zalaroad Útépítési és
Fenntartási Kft. gyakorlattal
rendelkező
nehézgépkezelőt, valamint kőműves szakembert azonnali kezdéssel felvesz. Telefon:06-30/519-5628.

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

Sopron megyei partnerünkhöz. Magas bér, ingyenes

Szuperinfó ügyfélszolgálat Zalaegerszeg, Kossuth utca 45-49.

AMIT BIZTOSÍTUNK:

szép szállás, utazás térítés.

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

140000 Ft-tól

nettó

06 70 315 8492
/nyugatimelo

AMIT BIZTOSÍTUNK:

140000-200000 Ft
+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.
Több műszakos munkarend

06 70 639 9920
/nyugatimelo

06/30-511-4219.
KFT. keres azonnali kezdéssel
lakatosokat Nagykanizsára.

Több műszakos munkarend

nettó

Győr-Moson-

CO-hegesztőket és szerkezet-

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás
Utazási költségtérítés
Előlegrendszer

keresünk

+cafetéria/hó

Hosszú távú munkalehetőség,
kiváló munkakörnyezet.

BOS AUTOMOTIVE
P. M. BT.

BETANÍTOTT dolgozókat

próbaidő után akár

AZ AUTÓIPARBA
MOSONSZOLNOK,
GYŐRLADAMÉR

MEGHOSSZABBÍTOTT AKCIÓ!
Március 20-tól április 31-ig
ügyfélszolgálatunkon leadott,
készpénzben kifizetett
apróhirdetések árából
15% engedményt adunk!

200000 Ft-ig
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

apróhirdetés

Esztergályos, CNC esztergályos és hegesztő munkatársat felveszünk azonnali belépéssel. Jelentkezni: salamon.gabor@hofeka.
hu címen, vagy +36-20/4022726
telefonszámon
www.jobmotive.hu

Apró

Nettó:1500-1600.-Ft. órabérrel. Utazás, napi előleg megoldott. T:06/30-681-9655.
www.jobmotive.hu

CNC gépkezelőket keresünk sárvári munkahelyre. Hosszútávú, bejelentett
munkalehetőség kiemelten
magas bérezéssel. Utazási költségtérítés vagy igé-

Aszfaltozás! Udvarok, kapubeállók, járdák aszfaltozáBolti eladó, Boltvezető, Sza- sát vállaljuk. Érdeklődni:
kács, Cukrász, Pincér, Ven- 06/30/314-9131
déglátásszervező, Vendéglátó üzletNövény
vezető, Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 40 db másfélméteres oszlopos
06-70/637-4750. www.minervakft. tuja Zalaegerszegen olcsón
hu (E-000909/2014/A001-A011)
eladó! Telefon:06-30/434-1920
Oktatás

www.bakibau.hu

tosított. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com

06-30/335-7566

Vegyes

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

Zalaegerszeg,
Európa tér

Redőnyjavítás! Új redőnyök és
Készpénzért autóját, teherau- egyéb árnyékolástechnikai esztóját megvásároljuk, állapottól
közök szerelése, javítása garanfüggetlenül. Házhoz megyünk!
ciával! +36-70/553-9384
Tel.: +36-70/669-7777
Vizes-salétromos
falak?
Átütő megoldás acéllemezzel, 21,5 év garanciával! Telefon:06-30/293-8685, www.
drfal.hu

JÓ ÁRON

JÓ MIN�SÉG

nyes, díjmentes szállás biz-

Vásárolok régi bútorokat,
disznóvágási felszereléseket,
dunnákat, párnákat, szarvasagancsot /engedéllyel renSzo l g á l t a t á s
delkezőtől,
hagyatékból/
Telek
Zalaegerszeg-Vorhotán 1300 Konyha-szobabútor, tolóaj- 06-70/322-2437
m2-es családi ház építésére tós szekrények. Felújítás paralkalmas terület eladó! Érdek- kettázás, tükörfényes küszöb
készítés,
asztalosmunkák.
lődni: 06-30/813-2763
Extra minőségű
Tel.:06-30/905-1522
használtruha
Jármű

AJTÓ ABLAK
REDŐNY RELUXA

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

Őshonos előnevelt csirkék
megrendelhetők. Értékesítés
április elejétől. Házhoz szállítás megbeszélés alapján. Érd.:
+36-30/8946-594

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
Amit kínálni tudunk
Alapórab
érek
• Versenyképes juttatások
985 Ft/h
-t
ól!
• 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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Teljes testi-lelki feltöltődésre vágyik,
látogasson el a Hévízi Tófürdőbe!
A tavasz a megújulás, a természet újjászületésének az időszaka,
a Hévízi-tó is új életre kel. Párafelhőben megcsillanó napsugarak között
ringatózva, a hideg és meleg áramlatok váltakozásával új energiák
szabadulnak fel a testünkben, ezáltal nem csak a természet,
de a szervezet is felpezsdül. Festetics Fürdőházunk terápiás részlege
pedig kényeztető, frissítő masszázsokkal, hévízi testkezelésekkel
biztosítja a teljes relaxációt.

Tavaszi fáradtság már a múlté,
használja a természet adta energiát!

KIA SPORTAGE
WINTER EDITION

6 299 000 Ft-tól

FEDEZZE FEL
> NAVIGÁCIÓ
> ÜLÉSFŰTÉS

> KORMÁNYFŰTÉS
2018.03.31-től
> KÉTZÓNÁS KLÍMA
hosszabb nyitvatartással várjuk!
Nyitás: 9.00
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 6,3-6,7 l/100 km, CO2-kibocsátás (vegyes): 119 - 177 g/km
Pénztárzárás: 17.30
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
Fürdési idő vége: 18.00
nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós üzemanyag-fogyasztását illetően.
Fürdőzárás:
18.30
Megrendelés száma: 0000536735
8360 Keszthely, Tapolcai út (az Alpha Park mellett)
Tel.: 83/511-040 info@gadacsi.hu • www.gadacsi.hu

Következ megjelenés: 2017.12.01.

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton küldjük meg Önnek a fenti megrendeléséhez kapcsolódóan a vev által kért korrektúráról szóló bizonylatot. K
esetleges módosítási igényeit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy korrektúrákat a hirdetési anyagokon a megjelenési nap
Hévízgyógyfürdő és Szent
András
Reumakórház
módunkban
végrehajtani.
Amennyiben nem érkezne Önt l visszajelzés, a csatolt hirdetési anyagot nyomtatásra kész
8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • +36 83 342 830
spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu
Megrendelés 1, 200x137 mm (Méretarány 100%)

MEGNYÍLT
A HALBOLT
EGERSZEGEN!
Minden kedves
vásárlónkat szeretettel
várjuk

Tisztelettel értesítem
vonzáskörzete
Keszthely,
AranyZalaegerszeg
J. u. 24. •városa
Tel.:és83/315-087
nagyközönségét, hogy keszthelyi üzletünk után
Nyitva tartás: hétfő - péntek 8 - 17, szombat 8 - 13
megnyitottuk zalaegerszegi halboltunkat a
Zalaegerszeg,Deák
Deáktér
tér4.4.szám
• Tel.:
06-30/216-1008
alatt,
Nyitva tartás:
kedd - péntek 7szemben!
- 14 szombat 7 - 12
a Piaccsarnokkal
Egész évben friss halakkal, tengeri különlegességekkel várjuk Önöket.

alatt található üzleteinkben.

Megtisztelô támogatásukat kérve, Balogh Sándor

A keszthelyi halas.
ÜNNEPI
NYITVATARTÁS:
Nyitva tartás: keddtôl vasárnapig 7.00-14.00, hétfô szünnap.

Március
15-én zárva
tartunk,
Tel.: 06-30/216-1008
• A facebook
elérhetôség:
Balatoni Halak Boltja

Március 16 dolgozó
- 17 -én
rendes
nyitvatartás.
és tároló
kapacitálatba kerültem a vízzel és
sunkat, mára a megye egyik halakkal.
Március 30-án, Nagypénteken
rendes nyitvatartás,
legnagyobb
kapacitású Szenvedélyesen horgászom
hûtôházával
– állítólag nem is rosszul.
Március
31 -énrendelkezünk.
zárva tartunk.
Mindig az volt számunk- A halakról igyekeztem meg-

Néhány szó rólunk.
1991-ben nyitottuk halboltunkat Keszthelyen, családi
vállalkozásban. Az üzlet –
tekintettel az állandó minôségi friss hal választékunkra – gyorsan népszerû lett
a vásárlók körében.
Két év múlva a jelentkezô
igényeket kielégítendô, elkezdtünk tengeri halakat
és különlegességeket for-

ra a legfontosabb, hogy a
lehetô legjobb minôségû
áruval lássuk el vásárlóinkat, legyen az kisnyugdíjas,
balatoni étterem, hipermarket-lánc vagy éppen export
partner. Több alaklommal

tanulni mindent, amit lehet,
ehhez minden alkalmat
megragadtam úgy külföldi
üzleti útjaim során, mint az
öreg halászoktól a parton.
Mára elmondhatom, hogy
értek egy keveset hozzá, és

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
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Nap mint nap a mosolyokért!

Nincs nap fog nélkül...
Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!

www.vizeshazfalak.hu

VIZES
FALAK
Ingyenes felmérés!
Utólagos szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

Tősér Árpád
vízszigetelő
vízszigetelő Kft.
Kft.

• Ajánlatunk alsó állcsontra
teljes fogtalanság és
fogínysorvadás esetén is!

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

• Meglévő vagy új protézis biztos rögzítése
minimális sebészeti beavatkozással, vágás nélkül.
• Saját protézissel rögtön, új protézissel
akár 48 óra alatt kész.
EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS,

• 5 ÉV GARANCIA AZ
IMPLANTÁTUMOKRA!

AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA
AZ ÉLETMINŐSÉGET.

Dr. med. dent. Szőke Ádám

Tel.: +36 (83) 540-217 • E-mail: zahnialfa@live.de
Praxis: 8380 Hévíz, Hévíz Pláza (Flavius Üzletház)

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

Étkezés után ne mossunk azonnal fogat!
Étkezések után várjunk kicsit a fogmosással!
Különösen akkor, ha valamilyen savas élelmiszert, például citrusfélét fogyasztottunk.
A savak úgy hatnak fogainkra, mintha a márványt ecettel tisztítanánk. A savak feloldják
a fogzománcot. Ezért nem ajánlott közvetlenül evés után fogat mosni. Nem szükséges
mindig fogat mosni, miután eszünk valamit.

A főétkezések után viszont, tehát legalább
napi két alakalommal, alapos fogmosás szükséges.
A főétkezések közt pedig, használhat cukormentes rágógumit. A rágózás egyes tanulmányok szerint korlátozza a fogak elszíneződését, és serkenti a nyáltermelést. A nyál
pedig semlegesíti a szájban lévő savakat.

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

IMPRESSZUM
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PROGRAMAJÁNLÓ
Moziműsor

MÁRCIUS 29. csütörtök 18.00
Vujity Tvrtko - Tvrtko túl minden határon

Bosszúvágy
(MB)
18
20:30 (kivéve szerda)
22:30 (csak péntek-szombat)

Cinema City
03.22-03.28
Ready player one (MB)
12
DIGITÁLIS 3D
PREMIER ELÖTTI!
19:30 (csak szerda)
Ready player one (SUB)
PREMIER ELÖTTI!
20:00 (csak szerda)

ÁPRILIS 7. szombat 18.00
ABBA SHOW
Polyák Lilla és Janza Kata műsora

Vörös veréb (MB) 18
19:50 (kivéve szerda)
Éjszakai játék		
(MB)
12:10 (csak szombat, vasárnap)

16

Fekete párduc		
DIGITÁLIS 3D
14:15

(MB)

12

Valami Amerika 3. (MB)
17:40

16		

12

Sherlock Gnomes (MB)
6
12:40 (csak szombat-vasárnap)

Ferdinánd
(MB)
6
10:00 (csak szombat, vasárnap)
Keresztury Dezső VMK:
Pihe Ovi csütörtökönként 9.00 – 12.00
Közösséghez szoktató, ovi-ízelítő foglalkozás
kisgyermekek számára, 2 éves kortól.
Sherlock Gnomes (MB)
6
DIGITÁLIS 3D
10:40 (csak szombat, vasárnap)
14:40 16:40
Nap nap után
(MB)
12
11:00 (csak szombat, vasárnap)
15:30 18:30
Gringo (MB)
16
20:10 (kivéve szerda)
20:30 (csak szerda)
Tomb Raider
(MB)
13:00
20:15 (csak szerda)

12

Tomb Raider
(MB)
12
DIGITÁLIS 3D
12:30 (csütörtök-szombat)
17:00
19:30 (kivéve hétfő, szerda)
22:20 (csak péntek, szombat)
Tomb Raider
(F/SUB) 12
19:30 (csak hétfő/only Monday)
Nyúl Péter
10:00 12:00
14:00 16:00

(MB)
6
(csak szombat, vasárnap)
18:00

15:17 To Paris/ A párizsi vonat (F/SUB) 16
21:50
(péntek-szombat/Friday-Saturday)

MÁRCIUS 24. szombat 9.00-18.00
MÁRCIUS 25. vasárnap 9.00-16.00
Nemzetközi Díszmadár Kiállítás
Szombaton Húsvétváró Családi Délutánnal
kiegészülve
A húsvétvárás a Keresztury VMK-ban szombaton 15.00 órától veszi kezdetét sok játékos foglalkozással. Lesz tojásírás és berzselés, húsvéti
figurák, díszek készítése és nyuszi simogató.
ÁPRILIS 3. kedd 18.00-19.30
Világjáró
Áprilisi úti cél: Írország
Előadó:
Schneidler Viktor
ÁPRILIS 5. csütörtök 18.30
Tari Annamária pszichoterapeuta Szeress
engem jobban! című előadása

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
MÁRCIUS 24. szombat 19.00
Orgonabérlet
Húsvétváró orgonahangverseny
Virágh András Gábor Erkel-díjas zeneszerző,
Junior Príma díjas orgonaművész koncertje
ÁPRILIS 11. szerda 19.00
JazzSzerda
„Itt laksz legbelül”
Gubás Gabi és az Éjszakai nesz zenekar bossa
nova koncertje
ÁPRILIS 13. péntek 17.30
Farkas Ferenc szobrászművész jubileumi
tárlatának megnyitója
Apáczai Csere János Művelődési Központ
MÁRCIUS 24. szombat 21.00 – 02.00
Retro Party Mix

MÁRCIUS 28. szerda 14.00 -18.00
Húsvéti Játszóház
Húsvéti ünnepkörhöz kötődő hagyományőrző
kézműves foglalkozásokkal várjuk
az érdeklődőket, nemcsak gyerekeket!

ÁPRILIS 7. szombat 20.00-23.30
Leander Kills
„Élet a halál előtt”
lemezbemutató turné
Kapunyitás: 19.00
Vendég: Nomad

ÁPRILIS 6. péntek 17.00
Szavak nélkül- Képbe írt gondolatok
Farkas Ildikó amatőr képzőművész,
a Dienes Kör tagjának kiállítás
megnyitója.
A tárlatot megnyitja:
Dienes Gyula művésztanár

Art Mozi

ÁPRILIS 14. szombat 14.00–18.00
Kertvárosi Sárkányosdi
Szent György Napi hagyományokhoz
kapcsolódó családi rendezvény,
mely gyermekeknek és szülőknek
egyformán kínál tartalmas kikapcsolódást.

MÁRCIUS 24-25. szombat-vasárnap 14.00-19.00
Húsvéti Kézműves Vásár
A helyi kézművesek és termelők minőségi, kézzel készített termékeinek húsvéti vására.
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húsvétra
készülünk!
Zalaegerszeg,
Ady út 4.

Miért a nyuszi tojja a húsvéti tojásokat?
A húsvét szó jelentése, hogy a 40 napos böjt leteltével – amely hamvazószerdától nagyszombatig tart – húst vételezhetnek magukhoz a hívek, vagyis letelt a böjt. A húsvéthoz számos
népszokás kapcsolódik, legelterjedtebb a tojást tojó húsvéti nyuszi. De hogy miért pont a
nyúl és miért a tojás, erre többféle magyarázat
is létezik. A húsvéti nyúl eredete igencsak homályos, Németországból ered, az 1500-as évek-

ből több feljegyzés is található róla. Az egyik,
hogy egy szegény asszony nem tudta megajándékozni gyermekeit húsvétkor, ezért befestett
néhány tojást, és elrejtette egy fészekben. Másnap, amikor a gyerekek keresték a tojásokat,
egy nyúl szökkent ki a fészekből, és elugrált.
Az 1700-as években a német bevándorlók révén a húsvéti nyuszi elterjedt az Amerikai Egyesült Államokban is.

BOND ÉKSZER * ZÁLOG

8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 9/B., tel.: 92/323-733

Minden új
arany ékszer
vásárlása esetén

- 1000 Ft/gr
kedvezményt adunk!

TAVASZINDÍTÓ AKCIÓINK
Ajánlat érvényes: 2018. 03. 19–29-ig, ezen belül a készlet erejéig.

További

5% kedvezmény

nyitva tartás:

H-P 6.30-tól 19.30-ig
Szo: 07.00-tõl 13.00-ig

Húsvéti ajánlat:

Hagyományosan füstölt darabolt comb . . . . . . . . . . 1990 Ft/kg
Hagyományosan füstölt darabolt lapocka . . . . . . . 1850 Ft/kg
Füstölt nyers darabolt comb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 Ft/kg
Füstölt nyers darabolt lapocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450 Ft/kg
Füstölt főtt kötözött comb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 Ft/kg
Füstölt főtt kötözött lapocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450 Ft/kg
Füstölt főtt tarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900 Ft/kg

Üzletünkben mindig friss sertéshús kapható!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk kedves vásárlóinknak!
Az akció 2018. 03. 22-től a készlet erejéig tart.

Különleges
húsvéti népszokások

törzskártyával
rendelkező
ügyfeleinknek

Miért festjük pirosra
a húsvéti tojásokat?
A tojásfestés eredetével kapcsolatosan több mondát is ismerünk.
Egy régi magyar, Gyula környékéről származó monda szerint egy asszony éppen a színben szedte a tojásokat, mikor
meghallotta a hírt: Krisztus feltámadott. Sietett elmesélni a
szomszédoknak, de azok nem
hitték, azt mondták neki: úgy
igaz, hogy Krisztus feltámadt,
ahogy piros a tojás a kötődben. Ekkor minden tojás hirtelen megpirosodott.
Maga a tojásdíszítés az ősi kultúrákban is gyakorlat volt már
több ezer évvel ezelőtt, amit

régészeti leletek igazolnak: az
ókori egyiptomiak, görögök,
rómaiak, perzsák, és a korai keresztények is díszítettek tojásokat, ők pirosra festették Krisztus vérének szimbólumaként.
A húsvéti tojásfestésről első írásos emlék Srassbourgból származik, 1615-ből.

A keresztény világ Húsvétkor ünnepli Krisztus feltámadását, ez a kereszténység egyik
legnagyobb ünnepe. Az ünnep magyar
nyelvű elnevezése onnan ered, hogy ekkor ér véget a 40 napos böjt (nagyböjt), a
hústól való tartózkodás időszaka.
Húsvét hétfőjén és húsvét vasárnapját követő vasárnap, azaz fehérvasárnap volt szokás a komatálküldés. Ez a szokás komálás,
mátkálás, vésározás néven is ismert. Az
Ipoly mentén a leányok ilyenkor azoknak
a legényeknek küldtek tojást, akik farsangkor táncba vitték őket. Az ajándékot személyesen vagy küldött által juttatták el a
kiszemeltnek. A Dunántúlon az ajándékot

ünnepélyes formában, vers, mondóka vagy
dal kíséretében adták át.
A húsvéti locsolás termékenységvarázsló
jellegű népszokás, ősi katartikus rítus keresztényesített formája. Eredetének egyházi magyarázata részint a keresztelésre utal,
részint pedig arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a zsidók elhallgattatni, ill. a Jézus sírját
őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás hírét vivő asszonyokat. A locsolkodás
mai formája, a gyermekek locsolkodása
szagos vízzel, rövid versikék kíséretében,
adománykérés céljából újabb keletű városi szokás.
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Viccsarok

Karbantartó
Kézi összeszerelő
Ponthegesztő| Forrasztó
Autóipari beszállító vállalatunkhoz határozatlan 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

A BORKERESKEDÉS

ÚJ FOLYÓBOR TÉTELÜNK:

Jó cselekedet
A tanító néni a gyerekeknek arról beszél, hogy mi a
jó cselekedet és mi a rossz:
- Például, ha én benyúlok,
egy férfi zsebébe és kiveszem a pénztárcáját, akkor
mi vagyok én?
Az egyik gyerek rávágja:
- A felesége!
Garfield
Garfield, a macska, és gazdája, Jon beszélgetnek:
- Garfield, tudtad, hogy a
világ összes állata közül a
macskák a legjobban énközpontúak?
Mire Garfield:
- Miért, vannak más állatok is?

Aszalt gyümölcsökkel
töltött sertéskaraj
Hozzávalók:
- 2 tasak milánói
makaróni alap
- kevés só
- 80 dkg sertéskaraj
- 1 mokkáskanál szegfűszeg
- 1 mokkáskanál fahéj
- 1 mokkáskanál
köménymag
- 1 dl édes vörösbor
- kevés étolaj
- 25 dkg vegyes
aszalt gyümölcs

Elkészítés:
A megmosott húst hosszú pengéjű, éles késsel ügyesen felszúrjuk. A vörösbor felét a szegfűszeggel és
az őrölt fahéjjal ízesítjük, majd hozzáadjuk az aszalt gyümölcsöket. Lassú tűzön rövid ideig főzzük, végül kihűtjük.
A lecsepegtetett gyümölcsöket a felszúrt húsba szorosan beletömjük, a két végét hústűvel lezárjuk.
Bedörzsöljük kevés sóval, őrölt köménnyel és tepsibe fektetjük. Előmelegített olajon mindegyik oldalát
megpirítjuk, majd sütőbe tesszük és mérsékelt hőfokon megsütjük.
Mikor félig megpuhult, ráöntjük a maradék vörösborral és a vízzel csomómentesen elkevert milánói makaróni alappal és együtt készre pároljuk. Rövid ideig pihentetjük, majd ujjnyi vastag szeletekre vágjuk.
Körbe rakjuk a maradék gyümölccsel, ráöntjük a pároló levet és petrezselymes rizzsel tálaljuk.
Jó étvágyat!

SOPRONI
KÉKFRANKOS 2016
WINELIFE SOPRON
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

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

Letenyei Húsüzem Mintaboltja

HÚSVÉTI AJÁNLAT!
Hagyományos füstölt szívsonka

2190,- Ft/kg

Hagyományos füstölt parasztsonka

1799,- Ft/kg

Hagyományos füstölt csülök

1390,- Ft/kg

Sertés comb

1129,- Ft/kg

Sertés karaj

1199,- Ft/kg

Sertés lapocka

1099,- Ft/kg

További akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Minden nap friss hús, kiváló minőségű termékek
a saját vágóhídról!
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! Akció id�tartama 2018. 03. 22- 04. 01-ig, illetve a készlet erejéig.

