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Készüljön velünk 
a farsangra!

Zalagerszeg, 
Tüttőssy u. 20.

Tel.: 92/346-197
edensuti@gmail.com
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INGYENES LÁTÁSELLENŐRZÉS ÉS 
SZEMÜVEGLENCSÉK FÉLÁRON. 

INGYENES LÁTÁSELLENŐRZÉS ÉS 

ÓRIÁSI 
NYITÁSI AKCIÓ!

További részletekről érdeklődjön üzletünkben. Az akció időtartama: 2019.01.14-2019.02.28
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ÍRISZ OPTIKA
Zalaegerszeg, Berzsenyi D. utca 3. 

(a volt Vasedény bolt helyén )
+3630/349-11-45 • iriszoptika.eu

Keressen minket a Facebooko-on is!

Egyetlen ügyfelet sem 
ért kár annak kapcsán, 
hogy csalók az E.ON nevé-
ben küldtek elektronikus 
számlaértesítőket.

Erről számolt be a cég 
szóvivője, Kőrösi Gábor. 
Az előzmény, hogy isme-
retlenek a cég elektronikus 
számlaértesítőivel megegye-
ző e-maileket küldtek ki, 
melyek több hivatkozása is 
az E.ON oldalára vezet, ami 
az átverési kísérletet különö-
sen hihetővé teszi. A fizetés 
indítására megadott link ve-
zet a csalók webhelyére, ami 
megtévesztésig hasonlít az 
E.ON online felületére. On-
nan pedig az OTP SimplePay 

fizető oldalához szintén na-
gyon hasonló oldalra visz, 
ahol elkérik a kártya adatait.

A szóvivő kiemelte, hogy 
cégük adatbázisát nem érte 
támadás, onnan informáci-
óhoz nem jutottak a bűnö-
zők, akik találomra válasz-
tották ki a címzetteket, ezért 
kaphattak levelet olyanok is, 
akik egyébként nem ügyfe-
lei az E.onnak. Erről sokan 
értesítették a céget. Némi 
gyanakvással kivédhető a 
csalás, ám ha valakit még-
is megtévesztettek, és ban-
ki adatait is megadta, azon-
nal vegye fel a kapcsolatot a 
pénzintézetével.

 zaol.hu

Csalók, hamis számlaértesítőkkel 
próbálták rászedni az embereket

Leendő mérnököknek 
tartottak nyílt napot

Nyílt napot tartottak csütörtökön 
a Pannon Egyetem zalaegerszegi mechatronikai 
szakán, hogy a pályaválasztás előtt álló fiataloknak 
bemutassák a képzési kínálatot. zaol.hu

Az OB IIes jégkorongbaj-
nokság idei első mérkő-
zését Szegeden vívta az 
Egerszegi Titánok csa-
pata. A mérkőzés ünnepi 
körítést kapott, hiszen a 
szegedi jégkorong fennál-
lásának 30. évfordulójára 
szervezett program fő mű-
sorszáma volt, ami végül 
egerszegi sikerrel zárult.

A zalaiakat erősítő Bos-
nyák Márkó Szeged melletti 
szülőfalujából közel százan 
jöttek ki a meccsre és szur-
koltak a fiúknak. A hangulat 
jó hatással volt az egersze-
gi csapatra, és a kezdése is 
parádésra sikeredett. Más-
fél perc játék után Bosnyák 
passzából Ambrus volt ered-
ményes (0-1), majd Bosnyák 
szerzett újabb gólt (0-2). A 
folytatás nem maradt el, hi-
szen az egerszegiek újabb 
gólt ütöttek Csata Csaba ré-
vén. (0-3). A hazaiak a har-
mad hajrájában szépítettek, 

majd a második húsz perc 
elején újabb góllal zárkózott 
a Szeged (2-3). A 38. percben 
pedig egyenlített a házigaz-
da, de a záró harmad elején, 
fél perc elteltével Ambrus 
passzából Bosnyák szerzett 
gólt (3-4). A folytatásban be-
leerősített a Szeged és sor-
ra dolgozta ki a helyzeteit, 
de gólt nem sikerült szerez-
niük. Az Egerszegi Titánok 
megerősítették helyüket a 
felsőházban. Csata Csaba: 
„Fantasztikus közönség előtt 

játszhattunk, ami nagy lö-
kést és plusz energiát adott 
a csapatnak. Az utolsó har-
madban nagy nyomás alatt 
játszottunk, de jó védekezés-
sel és nagy szívvel sikerült 
nyernünk, ami nagy lépés a 
felsőházi rájátszás felé.” Az 
Egerszegi Titánok is csatla-
kozott az országos szerve-
zésű „Jégpályák Éjszakája” 
sorozathoz, melyet Zalaeger-
szegen, szombaton 17 és 23 
óra között rendeznek meg a 
jégcsarnokban.  zaol.hu

A Titánok csapata nagy lépést tett  
a felsőház felé
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Országszerte több mint
2,5 millió rendszeres olvasó!

Gyerekek gyógyítottak plüssmackókat is 
abban a kórházban, ami vasárnap nyílt 
meg az egészségfejlesztési irodában. Itt 
a gyerekek oldott hangulatban, szakem-
berek irányítása mellett, mégis játékosan 
gyógyíthatták kedvenceiket és győzhet-
ték le az orvosi rendelőkkel szembeni fé-
lelmeiket.

forrás: zaol.hu

Máriatövist a Májnak
A máriatövist az ókorban is is-
merték, a 15. században pedig a 
bencések rájöttek, hogy különö-
sen mérgezések esetén gyógyí-
tó hatású, de csak évszázadokkal 
később, a 18. század gyógyítói 
elevenítették fel újra ezt az indi-
kációt, kezdték el mélyrehatób-
ban tanulmányozni és használni 
ezt a gyógynövényt. Azóta első-
sorban májbetegségek gyógy-
szereként alkalmazzák, de 
használják étvágytalanság, epe-

kövek, ekcéma és pikkelysömör, 
fáradtság és daganatos betegsé-
gek gyógyítására is.
A máriatövis gyógyászatban al-
kalmazott termése tartalmaz-
za legfontosabb hatóanyagát, 
a szilimarint, mely tulajdon-
képpen három flavonoid keve-
réke. Egyéb keserűanyagokat, 
illóolajat és E-vitamint is talá-
lunk benne, de nekünk mégis 
a szilimarin a legfontosabb. Ez 
az anyag úgy védi legfőbb mé-

regtelenítő szervünket, a májat 
a mérgektől, hogy egyrészt ser-
kenti a mérgek lebontását, más-
részt aktivizálja a májsejtek gyó-
gyító mechanizmusait, és az új 
májsejtek képződését.

GyerMekkórház 
félelMek nélkül

A  ZÁÉV Építőipari Zrt. Zalaegerszegre

 beszerzés és kivitelezés területére 

MÉRNÖK munkatársat keres.
Ideális jelöltünk:

• felsőfokú építő- vagy építészmérnöki végzettség

• önálló munkavégzési képesség

• jó szervező és kommunikációs készség

• döntési képesség

Gyakorlattal rendelkező kollégát várunk.

A pályázatokat szakmai önéletrajzzal 

és bizonyítvány másolatokkal kardosne.dora@zaev.hu 

e-mail címre várjuk, a megjelenéstől számított 1 héten belül.
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Állásbörze

IMPRESSZUM

Lapigazgató:
Peszleg Judit

Főszerkesztő:
Heffler György

Szerkesztőség címe:
8900 Zalaegerszeg,

Kossuth u. 45-49.
Tel.: 06/20-256-1861

06/20-354-5686
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 fenntertja magának 
a jogot az olvasói levelek tartalmának 

szerkesztésére és közlésére.

Apróhirdetések
LAKÁSKERESÉS

Budapesti lakást vásárolnék 
sürgősen saját részre, kész-
pénzért azonnal! Magánsze-
mély! 20/911-1411.

*49758*

FÖLD, KERT

Rövidjánkán 847 négyzetméter 
terület szőlő, gyümölcsös, kétszin-
tes összközműves épülettel eladó, 
vagy művelésre kiadó. Érdeklőd-
ni:92/336-765

*49311*

AUTÓ

Autókat vásárolunk bontásra, el-
szállítás és hivatalos igazolás kiál-
lítása ingyenes. 06-20/4455-665

*25088*

Készpénzért autóját, teherautóját 
megvásároljuk, állapottól függet-
lenül. Házhoz megyünk! Tel.: +36-
70/669-7777

*66543*

Készpénzért bármilyen utánfutóját, 
lakókocsiját, autóját, büfékocsiját meg-
vásárolom. 70/424-7820.

*47042*

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS

Vállalkozókat keresünk gye-
nesdiási ház bontására és/
vagy a sitt elszállítására. Info: 
http://aktaqkac.hu/wp/? pa-
ge_id=491 Tel.: +36-70/393-
6852

*50042*

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátásszer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Ven-
déglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 06-70/637-
4750; www.minervakft.hu (E-
000909/2014/A001-A011)

*96059*

Élelmiszer-, vegyiáru eladó, bolt-
vezető, targoncavezető, földmun-
ka-, rakodógépkezelő, emelőgép-
kezelő tanfolyamokra várjuk je-
lentkezésüket. OK-TAT-60 KFT 
Nysz.E-000289/2014,  20-567-
8338,  70-408-6673

*46727*

Masszázstanfolyam indul Za-
laegerszegen 2019. január 
25.-én. Svéd frissítőmasszázs 
39.000 Ft Nyirokmasszázs: 
42.0000 Ft Reflex talpmasz-
százs: 42.000 Ft. Külföldi mun-
kavállalásra is alkalmas tanúsít-
vánnyal. Érd: 0670/369-8655

*47505*

Társastánc tanfolyam indul Zala-
egerszegen 2019. február 10. én /
vasárnaponként/ Helikon táncklub 
T:30/340-0860

*48151*

VEGYES

Magas áron vásárolok mindenféle 
régiséget, dunnákat, párnákat, ha-
gyatékokat. Tel.: 06-30/875-8821

*50291*

Mindenféle régiséget, bútoro-
kat, dunnákat, párnákat, disznó-
vágási felszereléseket, szarvasa-
gancsot /engedéllyel rendelkező-
től, hagyatékból/ vásárolok. 06-
70/322-2437

*47031*

ÁLLÁS

Zalaegerszegi mobiltelefon 
bolt eladó munkatársat keres 
éves állásra. 20/484-7676 Lót-
Fut Kft.

*47148*

Ausztriában azonnali kezdés-
sel C kategóriás jogosítvány-
nyal, Sofőr kártyával és né-
met nyelvtudással rendelke-
ző sofőröket keresünk. Két he-
tente fizetés, nettó 2200 euró/
hó. Metal-Work Quality Kft. 06-
70/387-9084

*49625*

Az Adapt Kft. TARGONCÁSO-
KAT keres Győrbe, Tatabányá-
ra, Oroszlányba, 2-3 műsza-
kos munkarendbe, verseny-
képes fizetéssel, szállással és 
heti hazautaztatással. Tel: 06-
70/882-2105

*15889*

Február elsejétől egyszerűsíti levéltermék portfólióját, to-
vábbá árakat változtat a Magyar Posta, ami leginkább az üz-
leti ügyfeleket érinti, a lakosság által leggyakrabban használt 
levéltermékeknél rendkívül szűk, inflációt követő vagy annál 
kisebb mértékű emelés várható - közölte a vállalat pénteken az MTI-vel. 

 A közlemény szerint a 
könyvelt levélküldemé-
nyek elektronikus nyomon 
követése várhatóan július-
tól lesz elérhető.  A lakossá-
gi ügyfelek legnépszerűbb 
terméke, a 30 g-os közönsé-
ges levél feladási ára nem 
változik február elsejétől, 
az 50g-os levél díja pedig 
5 forinttal lesz több. Az el-
sőbbségi 30 és 50g-os le-
velek szintén 5-5 forinttal 
kerülnek majd többe - is-
mertették a közleményben. 
A vállalati, üzleti ügyfele-
ket érintő, tömeges feladá-
sú közönséges levelek díja 
a tavalyi évhez hasonlóan 
átlagosan 9,4 százalékkal 
nő.   Az ajánlott többlet-
szolgáltatás 320 forint he-
lyett 350 forintba kerül, a 
tértivevény ára pedig 220 

forintról 240 forintra nő.   A 
vállalat közölte azt is, hogy 
egyszerűsítik levéltermék 
portfóliójukat, összevon-
nak súlykategóriákat, így 
a korábbi 7 helyett 4 súly-
kategória lesz. Az egysze-
rűsítés az átlagosnál na-
gyobb súlyú, 50 g feletti 
leveleket érinti. Felhívták 
a figyelmet arra, hogy a 
súlykategóriák összevo-
nása miatt egyes tételek-
nél az üzleti ügyfelek az át-
lagosnál magasabb árakat 
is érzékelhetnek, ugyan-
akkor más tételek esetén 
jelentősen csökkennek a 
korábbi díjak.  A portfó-
lió egyszerűsítés a válla-
lat szerint átláthatóbb és 
ügyfélbarát struktúrát hoz 
létre, emellett illeszkedik a 
levélszolgáltatások moder-

nizációs folyamatához.   A 
Magyar Posta tavaly teszt-
jelleggel elindította a Pos-
tai Azonosított Küldemé-
nyek Követése projektjét 
- emlékeztettek utalva ar-
ra, hogy a fejlesztés a kül-
deményeket júliustól fogja 
érinteni.   A fejlesztésnek 
köszönhetően gyorsulnak 
az átfutási idők a tértivevé-
nyek esetén, a könyvelt le-
vélküldemények a csoma-
gokhoz hasonlóan mindig 
nyomon követhetőek lesz-
nek, és csökken a papírala-
pú adminisztráció, ami a 
feladók számára költség-
megtakarítást tesz lehető-
vé, mivel a papír alapú fel-
adás drágább lesz az elekt-
ronikus feladáshoz képest 
- jegyezték meg. 

 MTI

Modernizál és árakat változtat  
februártól a Magyar Posta

Viccsarok
Szülészeten a váróteremben ülnek a férjek. Kijön a nővér és 
mondja az egyiknek:
-  Gratulálok, ikrei születtek!
-  Számítottam rá, ugyanis a „Két bivaly” fogadóban dolgozom.
Hamarosan újra jön a nővér, a következő férjhez:
-  Gratulálok, hármas ikrei születtek.
-  Gondoltam, hogy ez lesz, mivel én a 3M-nél dolgozom.
Elsápad a harmadik férj:
-  Úristen, én voltam a „101 kiskutya” operatőre...

A híres fotóst vendégségbe hívják. A vacsora után a háziasz-
szony beszélgetésbe elegyedik vele:
- Gratulálok a képeihez, nagyon szépek! Biztosan jó fényké-
pezőgépe van.
Erre a fotós:
- Gratulálok a vacsorához, nagyon finom volt! Biztosan na-
gyon jó fazekai vannak!

A felhasználók túlnyo-
mó többsége nem érzi biz-
tonságban személyes ada-
tát a közösségi oldalakon 
a Groupama Biztosító Zrt. 
megbízásából készült or-
szágos reprezentatív kuta-
tás szerint.

    A közösségi médiát leg-
aktívabban használó 18-45 
év közötti korosztály 81 szá-
zalékát aggasztja személyes 
adatainak biztonsága a ku-
tatás szerint. A válaszadók 
31 százaléka „egyértelműen 
nem”, 50 százaléka pedig 
„inkább nem” érzi bizton-
ságban személyes adatait. A 
válaszadók ötödének vissza-
éltek már adatával, ráadá-
sul köztük sokan vannak 
- a válaszadók 6 százaléka 
-, akikkel ez többször is elő-
fordult a január 28-i nemzet-
közi adatvédelmi világnap-

ra készített kutatás szerint. 
A megkérdezettek 37 szá-
zaléka, az ügyintézéshez 
szükséges, például banki 
vagy ügyfélkapus jelszava-
it félti. Minden ötödik fel-
használó számára a szemé-
lyes adatok biztonsága a leg-
fontosabb, de érdekes, hogy 
fotóikat, videóikat csak fele 
annyian (7 százalék) féltik, 
mint a levelezésüket, üzene-
tüket (14 százalék). A felmé-
rés szerint a 18-45 évesek 
79 százaléka úgy gondolja, 
hogy ismeri a közösségi ol-
dalak adatvédelmi beállí-
tásait, és a válaszadók 68 
százaléka az elmúlt egy év 
során végre is hajtott vala-
milyen adatvédelmi módo-
sítást. A profil beállításait a 
szakértő szerint kéthavonta 
ellenőrizni szükséges. 

 MTI

Sokan nem érzik 
biztonságban adataikat

A fürdőszoba már nemcsak a napi tisztálkodás helyszínét jelenti, hanem sok-
kal több annál – mindez pedig a 2019-es trendek terén is megmutatkozik.

Az új otthonok kialakí-
tásakor a fürdőszoba mé-
rete immár legalább olyan 
fontos kérdés, mint a nap-
pali vagy a konyha alapte-
rülete. A helyiség egyre na-
gyobb teret kap a házakban, 
a lakásokban, amelynek kö-
szönhetően még inkább a 
felfrissülést, a relaxálást 
szolgálhatja a mindenna-
pi higiénia mellett. Mivel 
így egyszerre több funkci-
ónak is eleget kell tennie, 
még hangsúlyosabbá vált a 
szoba-szerű hatás.

Ehhez 2019-ben továbbra 
is népszerű megoldás lesz a 
szabadon álló kád, ami lehet 
az évszázadokkal ezelőtti, 
„oroszlántalpas” megol-
dás modern interpretáció-
ja, vagy egy letisztult, mi-
nimalista dizájnelem. Ez-

által a kádak szerencsére 
immár teljesen levetkőz-
ték a súlyos, vaskos jelle-
güket. A 2019-es változa-
tokra stílustól függetlenül 
a puritán vonalvezetés, a li-
neáris, keskeny peremek és 
az innovatív anyagfelhasz-
nálás jellemző. A csaptele-
peket mértani formák jel-
lemzik, és igen népszerűek 
lesznek 2019-ben a nyitott 
kifolyócsővel rendelkező, 
illetve a LED-es világítás-
sal kiegészített dizájn vál-
tozatok. Jellemzőek ma-
radnak a matt, akár feke-
te festett csaptelepek, de a 
választáskor érdemes mér-
legelni, hogy ezek tisztán 
tartása nagyobb odafigye-
lést igényel. 2019-ben teret 
kap a rusztikus, mediterrán 
stílus, amelynek titka a ter-

mészetes hatásban, a bur-
kolatok és a berendezések 
robosztus megjelenésében, 
a „mosott – kopott” színek-
ben, a réz, a kovácsoltvas 
kiegészítőkben, illetve a ter-
mészetes textil kiegészítők-
ben rejlik.

A burkolatok lehetnek ter-
mészetes kő-, fa-, cement-, 
illetve betonhatásúak, vagy 
3-dimenziósak. Egyre na-
gyobb szerepet kapnak a 
színek, egyre gyakrabban 
jelenik meg virágos min-
ta. A lapok mérete óriási, 
sok esetben másfél méter 
feletti, de 2019-ben látha-
tunk már három méternél is 
hosszabb lapokból építkező 
burkolatokat is. A szokatlan 
méret igazán elegánssá, im-
pozánssá teszi a helyiséget.

 lakaskultura.hu

Megrendelőivel együtt bukott le az a számlagyár, amely hat budapesti szék-
helyű cég nevében állított ki fiktív számlákat, és ezzel háromszázmillió forin-
tos kárt okozott a költségvetésnek. Az elkövetéssel tizenöt személyt gyanú-
sítanak a NAV pénzügyi nyomozói.

Egy budapesti vállalkozó 
irányította azt a bűnszer-
vezetet, amely milliárdos 
nagyságrendben gyártott 
számlákat reklámtevékeny-
ségről és építőipari munkák-
ról. A kibocsátó cégek va-
lós gazdasági tevékenysé-
get nem folytattak, kizárólag 
számlázással foglalkoztak. 
Nem rendelkeztek se alkal-
mazottal, se telephellyel, 
és eszközeik sem voltak a 
számlázott tevékenységek-
hez. Az ügyleteket látszóla-
gos banki utalásokkal lep-
lezték. A számlák jutalékkal 
csökkentett ellenértékét az 
átutalás után készpénzben 
juttatták vissza a megren-
delőknek. A számlagyár tag-
jainak elfogásában és a bi-

zonyítékok lefoglalásában 
60 pénzügyi nyomozó, 10 
járőr és az illetékes adóigaz-
gatóság munkatársai vettek 
részt. Mivel számítani lehe-
tett arra, hogy a bűnszer-
vezet irányítójánál fegyver 
van, a MERKUR bevetési 
egység is közreműködött 
az akcióban. Két helyszín-

ről kábítószergyanús anyag 
került elő, ezért a rendőrség-
nek is intézkednie kellett.

A helyszíneken milli-
ós értékű órákat, ékszere-
ket és mintegy 30 millió fo-
rint készpénzt foglaltak le 
a nyomozók. Ezenfelül kez-
deményezték ingatlanok és 
bankszámlák zár alá véte-
lét. Az intézkedésekkel az 
elkövetők által okozott tel-
jes kár megtérült. Különö-
sen nagy vagyoni hátrányt 
okozó költségvetési csalás 
miatt a bűnszervezet veze-
tőjével és tagjaival szemben 
a törvény akár húsz év sza-
badságvesztés kiszabását is 
lehetővé teszi. A nyomozás-
sal párhuzamosan adóigaz-
gatási eljárás indult.

Lebuktak az ügyfelek, bezárt a számlagyár

Fürdőszobai 
trendek 2019-ben

Savencia F&D HU Zrt. 
(korábbi nevén Pannontej Zrt.)

ZALAEGERSZEGI üzemébe új 
munkatársat keres többműszakos 

munkarendbe az alábbi munkakörbe:

•  VILLANYSZERELŐ
•  GÉPBEÁLLÍTÓ
•  SAJTGYÁRTÓ

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:
Savencia F&D HU Zrt. 

8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6. 
vagy allas@pannontej.com

25
03

64

Köszönjük, 
hogy nálunk 

hirdetett!

KL-Bau Junior Kft. Építőipa-
ri cég keres ácsot, kőmű-
vest, segédmunkást. Tel.:06-
30/2379245

*47282*

Kőművest keresünk kiemelt 
bérezéssel folyamatos Zala-
egerszegi munkavégzésre. KL-
Bau Junior Kft. Tel.:30/991-
2572

*47276*

Vakoló gépre Ügyeskezű 
szakik jelentkezését várom, 
magas kereseti lehetőség-
gel. KL-Bau Junior Kft. Tel.:06-
30/991-0572

*47279*

Villanyszerelő munkatár-
sat keresünk önálló mun-
kavégzésre, cégünk bővü-
lő feladatainak ellátásához. 
Érdeklődni Klíma Dutó Bt.: 
+36-70/331-6151.”

*40771*
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Életmód

Egy kemény edzés után nem ritka az izomláz, amely az izmok fejlődésének 
teljesen normális velejárója, de ettől persze még nem lesz kellemes. Éppen 
ezért fontos, hogy azzal is tisztában legyünk, mivel javíthatunk és mivel ront-
hatunk a helyzeten.

Igyunk tejet!
Edzés után jó ötlet a szén-

hidrát és afehérjevisszapót-
lása, hiszen ez segít az iz-
mok fejlődésében és a szer-
vezet regenerálódásában. 
Kutatások szerint a tej, külö-
nösen a jó minőségű csokis 
tej ideális ital lehet ilyenkor.

Kerüljük a forró fürdőt!
Bármennyire jól hangzik 

is a fájó izmokat egy kád 
forró vízben ellazítani, va-

lójában nem jó ötlet, mivel 
csak fokozza az izmok gyul-
ladását. Ennek megfelelően 
ilyenkor nem javasolt a sza-
una és a gőzfürdő sem.

Jegeljünk!
Ahogy az előbbiekben 

is elhangzott, a jég gyulla-
dáscsökkentő hatású. Per-
sze, nem mindenki olyan 
elszánt, hogy képes legyen 
egy jégkockákkal teli kád-
ba beülni, de az is segíthet, 

ha jeges tömlőt, esetleg egy 
csomag fagyasztott zöldsé-
get helyezünk a sajgó testré-
szekre. A hideg összehúzza 
az ereket, ez pedig átmeneti-
leg kevesebb vért hagy az iz-
mokba áramlani. Ha a hűtés-
nek vége, az izomszövetek-
be friss, tápanyagokkal és 
oxigénnel teli vér áramlik.

Ne nyújtsunk túl sokat!
Az edzés utáni nyújtás 

nagyon fontos, de legyünk 
óvatosak, mert ha túlzásba 
visszük, több kárt okozunk 
vele, mint hasznot. Tíz perc-
nél többet ne nyújtsuk a fris-
sen igénybe vett izomzatot, 
ne tegyünk hirtelen mozdu-
latokat, és ha fáj, hagyjuk 
abba. hazopatika.com

Izomfájdalmak 
kezelése otthon

Kinek nem ajánlott  
a tehéntej?

Hogy nekünk, em-
bereknek mennyire 
van szükségünk ál-
lati tejek fogyasztá-
sára, vitatott téma, 
azonban kétségte-
len, hogy vannak, 
akik egészségügyi 
okokból csak kis 
mértékben vagy 
egyáltalán nem 
részesülhetnek 
belőle: ők a lak-
tózérzékenyek és 
a tejallergiások. 

A laktóz a tejben találha-
tó összetett tejcukor, amely 
nem tud közvetlenül felszí-
vódni az emésztési folya-
mat során. Hogy képesek 
legyünk megemészteni, 
szervezetünk egy laktáz 
nevű enzimet termel. En-
nek mennyisége csecsemő-
korunkban a legmagasabb, 
az életkor előrehaladásával 
pedig fokozatosan csökken.

Létezik elsődleges és má-
sodlagos laktózérzékeny-
ség. Az elsődleges, vele-
született igen ritka: ebben 
az esetben a szervezet már 
újszülött kortól kezdve egy-
általán nem termel laktáz-
enzimet. Amikor az enzim 
a kezdetekben ugyan ter-
melődik, de 3-6 éves kor 
után fokozatosan csök-
ken és idővel akár teljesen 
meg is szűnik, akkor ezt 
az elsődleges laktózérzé-
kenység későbbi formájá-
nak nevezzük.

A másodlagos, szer-
zettlaktózintoleran-

ciagyakori: ilyenkor 
egy vékonybelet 
érintő betegség 
következtében jön 
létre az érzékeny-
ség. Ilyen beteg-
ség lehet például 
a cöliákia (lisztér-
zékenység), a Cro-
hn-betegég, vala-
mint egyes bélfer-

tőzések, bélnyálka-
hártya-sérülések, va-

lamint az antibiotikumos ke-
zelések következményekép-
pen létrejött ideiglenes lak-
tózintoleranciát is ide sorol-
hatjuk. Ebben az esetben, ha 
az alapbetegség vagy -álla-
pot megszűnik, vele együtt 
a laktózérzékenység is.

Tejfehérje-allergia egé-
szen más okból alakul ki, 
mint laktózérzékenység: 
akkor jön létre, amikor a 
szervezet az elfogyasztott 
tejben lévő fehérjét (kaze-
int) allergénként észleli, és 
kóros immunválasszal rea-
gál rá. A tünetek egy része 
hasonló a laktózintoleran-
ciánál tapasztaltakhoz: ez 
esetben is jelentkezhet hasi 
fájdalom, görcsök, puffadás, 
hányinger, hányás, hasme-
nés, fejfájás, de itt már jel-
lemzőek a piros kiütések, 
foltok, a nyugtalanság, az 
alvászavarok, a szénanátha 
és az asztmás tünetek is.

 hazipatika.com

Otthon

A háló tervezésekor min-
dig tartsuk szem előtt, 
hogy az ágyvég az egész 
szoba hangulatát megha-
tározza majd.

Klasszikus megoldás a 
puha, kárpitozott változat, 
amely állhat kisebb párna-
szerű elemekből vagy egy 
nagyobb steppelt, tűzött fe-
lületből. Ezek túlnyúlhat-
nak az ágyon oldalra, de az 
eleganciát fokozva akár a 
mennyezet felé is. 

Most nagyon divatosak 
az indusztriális anyagokból 
épített ágyvégek. Némelyik 
durvább fagerendákból, új-
rafelhasznált régi faelemek-
ből készül, mások impreg-
nált fémből, betonból vagy 
téglából. Ennél a változat-
nál egy nagyobb párnasor 
biztosítja a kényelmet. A 
bátrabbak gipszkartonból 

is építhetnek ágyvéget, ez 
esetben akár kisebb polco-
kat, éjjeliszekrényeket is ki-
alakíthatunk hangulatos rej-
tett fényekkel.

Végül, de nem utolsósor-
ban érdemes szót ejteni a 
különleges, látványos meg-
oldásokról. Ilyen például a 
régi, mívesen megmunkált 
ajtószárny, a díszes fém-
rács vagy kerítést idéző fa-
elem, amelyek megcsiszol-

va, átfestve kerülnek az ágy 
mögé.

Egyedi megoldás, és kü-
lönösen barátságos hangu-
latot teremt, ha a hálószoba 
parkettája az ágy mögött, a 
falon is folytatódik.

+1 tipp: Még a falilám-
pák helyének kijelölése előtt 
döntsük el, milyen magas és 
széles lesz az ágyvég!

 lakaskultura.hu

Milyen ágyvéget 
válasszunk?

Egy ideje az egyik leg-
népszerűbb beltéri pad-
lóburkolatként tartják 
számon, ennek ellenére 
nem mindenhova java-
solt a letétele.

A műgyanta ipari padló-
bevonatok valóban hasz-
nálhatók beltéri dekorpad-
lóként is, legfőbb előnyük, 
hogy fuga- és illesztésmen-
tes folyamatos felület lehet 
a végeredmény. Nagy sza-
badságot nyújtanak a kiala-
kítandó felület és minta te-
kintetében is, ebből adódó-
an sokkal egyedibb megje-
lenést biztosíthatnak, mint 
a többi hideg- vagy meleg-
burkolat. Természetesen az 
sem utolsó szempont, hogy 
mindezek mellett könnyen 
tisztán tarthatjuk.

Az egyik hátránya rész-
ben az előnyéből adódik, 
az elkészült felület minő-
sége ugyanis sokkal job-
ban függ a kivitelezőtől, a 
mester ügyességétől és a 
bedolgozás módjától, mint 
bármilyen ragasztott burko-
lat esetén. A másik hátrány, 
hogy ilyen megoldásnál el-
engedhetetlen a folyamatos 
karbantartás, ápolás. Igaz, 
hogy ipari környezetben a 

nagyobb igénybevétel elle-
nére ellenállónak tekintjük 
ezeket az anyagokat, de ott 
a tönkremenetelt nem a kar-
cok megjelenése, hanem a 
bevonat kopása jelenti. Ha 
azt akarjuk, hogy a lakótér-
ben hosszú ideig megőrizze 
szép, exkluzív megjelené-
sét, a felületet viaszolni kell, 
majd egy-két hónaponként 
ajánlott újraviaszolni a bur-
kolatot. lakaskultura.hu

Minden, amit a műgyanta  
padlóról tudni érdemes

Szobafikusz: Ujjpróbával ellenőrizzük a földjét, és szükség sze-
rint öntözzük. Adjunk neki táprudat vagy tavasszal és nyáron 
kéthetente kapjon tápoldatot. Bőrnemű leveleit rendszeresen 
töröljük le nedves kendővel, de a fiatalokhoz ne nyúljunk. Vi-
lágos-félárnyékos, levegős helyet válasszunk számára. Törpe-
bors: Télen alig kell öntözni őket, de egyébként sem kívánnak 
sok vizet. A vékony levelűeket időnként permetezzük meg. 
Minél színesebbek, annál több fényt igényelnek. Szobahő-
mérsékleten szépen fejlődnek. 

Szobanövény-kalauz

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

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

Nincsen új év fogak nélkül.

És az új évben sem marad mosoly nélkül!

Azonnal terhelhető
implantátumokkal

Egy új életérzés!
• Ajánlatunk alsó állcsontra 

teljes fogtalanság és 
fogínysorvadás esetén is!

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

• Saját protézissel rögtön, új protézissel 
akár 48 óra alatt kész.

• 5 ÉV GARANCIA AZ 
IMPLANTÁTUMOKRA!

Azonnal terhelhető

EZ EGY TARTÓS BERUHÁZÁS, 
AMELY LÉNYEGESEN JAVÍTJA 

AZ ÉLETMINŐSÉGET.
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VIZES
FALAK

Utólagos szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

www.vizeshazfalak.hu

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

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.

Ingyenes felmérés!

Utólagos szigetelése
lemezpréseléses
technológiával!

VIZES
FALAK

Tősér Árpád 
vízszigetelő Kft.
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71
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Programajánló

Pusztító

Január 24– 30. 20.15  PREMIER!   magyarul beszélő, ame-
rikai bűnügyi akció-dráma, thriller (123 perc), rendező: Ka-
ryn Kusama szereplők: Nicole Kidman, Tatiana Maslany, Toby 
Kebbell, Scott McNairy

Hevesi Sándor Színház 
Január 23. szerda 15:00 Sü-
tő András: ADVENT A HARGI-
TÁN Móra-bérlet  19:00 Sütő 
András: ADVENT A HARGI-
TÁN Tolnay-bérlet 

Január 24. csütörtök 
19:00 Francis Veber: BÉR-
GYILKOS A BARÁTOM 
Madách-bérlet 

Január 25. péntek 19:00 
Müller Péter: A VIHAR KA-
PUJÁBAN Kölcsey-bérlet

Január 26. szombat 19:00 
Müller Péter: A VIHAR KA-
PUJÁBAN Nádasdy-bérlet 

Január 28. hétfő 15:00 
Tolcsvay László-Müller Pé-
ter-Müller Péter Sziámi: IS-
TEN PÉNZE Bérletszünet 
19:00 Tolcsvay László-Mül-
ler Péter-Müller Péter Sziámi: 
ISTEN PÉNZE Bérletszünet 

Január 29. kedd 19:00 Mül-
ler Péter: A VIHAR KAPUJÁ-
BAN Széchenyi-bérlet

Január 30. szerda 15:00 Sü-
tő András: ADVENT A HARGI-
TÁN Lázár Ervin-bérlet 19:00 
Sütő András: ADVENT A HAR-
GITÁN Dajka-bérlet 

Január 31. csütörtök 19:00 
Müller Péter: A VIHAR KAPU-
JÁBAN Sárdy-bérlet

Moziműsor

Art Mozi
Január 24– 30. 16.30  Mirai 
– Lány a jövőből (12), ma-
gyarul beszélő, japán animá-
ciós kalandfilm (97 perc), ren-
dező: Mamoru Hosoda

18.15  Tű, cérna, szerelem 
(12), feliratos, indiai-francia 
dráma  (99 perc), rendező:   
Rohena Gera, szereplők: Ah-
mareen Anjum, Vivek Gom-
ber, Rahul Vohra

CSAK 1 ALKALOMMAL a 
holokauszt nemzetközi 
világnapján:

Január 27. 13.00  Schind-
ler listája,magyarul beszélő, 
amerikai történelmi dráma  
(188 perc, 1993.), rendező:   
Steven Spielberg, szereplők: 
Liam Neeson, Sir Ben Kings-
ley, Ralph Fiennes, Caroline 
Goodall

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

FEBRUÁR 06. szerda 19.00

Szerelmem, Erdély, Réka-
si Károly Wass Albert estje, 
Gróf Czegei Wass Albert le-
velei, versei, írásai alapján 
összeállította és a filmmon-
tázsokat készítette: Koltay 
Gábor, Magyar Örökség-dí-
jas, Érdemes Művész

Az hetvenperces előadói 
est „cselekménye” az 50-
es évek elején, Amerikában 
kezdődik. A második világ-
égés után imádott Erdélyé-
ből menekülni kényszerü-
lő, életének nagyobbik felét 
emigrációban élő író lelki és 
szellemi vívódásait, a meg-
kapaszkodással járó gyötrel-
meket bemutató összeállítás 
főként Wass Albert életében 
jelentős szerepet játszó asz-
szonyokhoz írott szerelmes 
leveleiből, prózai műveiből 
és az Adjátok vissza a hegye-
imet című film montázsai-
ból, valamint természetesen 
– az írót megformáló - Réka-
si Károly színművész erős és 
megrendítően szép alakítá-
sából építkezik.

FEBRUÁR 13. szerda 9.30 és 
10.45, MESEVARÁZS prog-
ramsorozat keretében, Ne-
felejcs Bábszínház: Boribon 
cicája

Marék Veronika hőseit az 
egész világ ismeri, a mackó 
és a kislány történetein ge-
nerációk nőttek fel. Hétköz-

napi kalandjaik legnagyobb 
varázsa, hogy minden mai 
és egykori gyerek számára 
ismerősek.

FEBRUÁR 21. csütörtök 
18.00, Gasztro Show. A 
gasztro-világból már jól is-
mert sztárokkal havonta 
egy-egy alkalommal talál-
kozhatunk a VMK konyhá-
jában, hogy a közönséggel 
karöltve gourmet utazásra 
induljanak a Föld körül. A 
beszélgetős főzőműsor első 
vendége a Séfek Séfje egy-
kori zsűrije Krausz Gábor séf, 
aki a Közel-Kelet ízeit hozza 
el nekünk.

Art Mozi
FEBRUÁR 1. péntek 18.00 
DUMASZÍNHÁZ. Humor sa-
piens - a felegyenesedés hát-
rányai, Kiss Ádám és Benk 
Dénes közös estje

FEBRUÁR 7. csütörtök 19.00 
Pilát Gábor párkapcsolati 
és életviteli coach előadá-
sa: Tiszta érzelmek, zavaros 
kapcsolatok.

FEBRURÁR 14-16. Valentine 
Days az Art Moziban! Min-
den este egy szerelmes film 
csak 750 Ft-ért.

Február 15. péntek 20.00 
Zalaegerszegen először az 
Art Moziban: Valentin napi 
ismerkedős interaktív par-
tiyáték, kizárólag 18+! A 
Glamúr Lokál egy egész es-
tés mulatság a 20-as évek 
Amerikájában. A jókedvhez 
és önfeledt vetélkedéshez 
hangulatos háttérzenével és 
a korszak atmoszféráját idé-
ző kivetítéssel is készülünk, a 
résztvevőknek pedig külön-
féle kellékeket és kiegészítő-
ket biztosítunk. 

Február 16. szombat 13.00-
20.00 Wedding Show. Vár 
Benneteket a házassági elő-
készületek plázája. Minden 
Neked, csakis Érted, csakis 
Rólad szól!

Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem
FEBRUÁR 1. péntek 19.00 
ORGONABÉRLET 2018/19  
„Klasszikusok másként”  Je-
remy Joseph (Ausztria) orgo-
naművész hangversenye. A 
dél-afrikai származású mű-
vész fiatalos előadásmódban 
szólaltatja meg az orgonai-
rodalom gyöngyszemeit.

FEBRUÁR 7. csütörtök 17.00 
„Hagyomány - Mesterség – 
Jövő” A BSZC Nádudvari 
Népi Képzőművészeti Szak-
középiskola  kiállításának 
megnyitója 

FEBRUÁR 9. szombat 19.00 
„Egy vérből vagyunk 20” Is-
merős Arcok exkluzív akusz-
tikus jubileumi koncertturné

FEBRUÁR 13. szerda 19.00

JAZZSZERDA JAZZ- ÉS VI-
LÁGZENEI SOROZAT. „Egy 
pazar, füstös hang – egy iga-
zi díva” Szűcs Gabi Quartet 
koncertje

APÁCZAI CSERE JÁNOS 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
JANUÁR 24. 18.00 Jin Föld 
Disznó éve 2019 - Hullám-
vasútra fel!

Asztrológiai előadás - Végh 
Katalin asztrológus évindító 
előadása.

FEBRUÁR 4. 17.30 GYÓGY-
NÖVÉNY KLUB Fermentál-
junk az egészségünkért! 
Gyakorlati tanácsok, bemu-
tató. A fermentáció gyó-
gyászati és gasztronómiai 
felhasználása. Foglalkozás-
vezető: Sebestyén Bence 
fitoterapeuta.

FEBRUÁR 2-3. Ivánkovics Ist-
ván Kosárlabda Emléktorna

FEBRUÁR 15-17. Kultúrházak 
éjjel-nappal programsoro-
zat: KULTÚR-ZSÚR Hangszer-
kiállítás és bemutató 

FEBRUÁR 15. 18.00 „Legyen 
a zene mindenkié!” Kiállítás 
megnyitó

A kiállítást megnyitja Tóth 
Tamás, a Syncopa hangszer-
bolt ügyvezető igazgatója. 
Közreműködik: a „Duo For-
tissimo”. A kiállítás megte-
kinthető február 17. 12.00-ig.

FEBRUÁR 15. 19.00 Phan-
tom zenekar light unplug-
ged koncert  A 2006-ban 
alakult 5 fős zalaegerszegi 
zenekar koncertje.

Színes

Mikor és miért vigyétek 
szervizbe az autótokat?

Ahhoz, hogy biztonság-
ban érezzétek magatokat az 
utakon, nem árt gondját vi-
selni az autótoknak. A szer-
vizlátogatást nem kell túl-
zásba vinni, de évszakon-
ként érdemes egy látogatást 
tenni a szerelőhöz. 

Hogyan válasszatok meg-
felelő szervizt?

A megfelelő szerviz kivá-
lasztása nem egyszerű. Per-
sze kitarthatunk a márka-
szerviz mellett, ami a legbiz-
tonságosabb és legegysze-
rűbb megoldás, de ha mégis 
egy mezei szerelőtől kérné-
tek segítséget, előbb győződ-
jetek meg arról, jó szakem-
bert választottatok-e.

Milyen színű autót vá- 
lasszatok?

Az autótok színe amellett, 
hogy sokat elárul személyi-
ségetekről, kifejezheti stílu-
sotokat, még meg is óvhat 
titeket. A kocsitok színével 

ugyanis növelhetitek vagy 
épp csökkenthetitek a bal-
esetek kockázatát. 

Hogyan készüljetek fel 
egy hosszabb, nemzetközi 
autóútra?

Azt bizonyára sejtitek, 
hogy egy hosszabb, nyári 
autóút előtt érdemes szer-
vizbe vinni az autótokat. 
De azt tudtátok, hogy va-
lahol akár nemzetközi jo-
gosítványra is szüksége-
tek lehet? Emellett persze 
egy jó GPS-ről sem szabad 
megfeledkezni. 

Mit ne tegyetek tank- 
oláskor?

A tankolás pofonegysze-
rű dolog, már ha tudjátok 
az alapvető szabályokat. 
Nem, nem azt, hogy melyik 
oldalon van a tankotok, ha-
nem azt, hogy tilos közben 
mobilozni. 

vous.huű

Autós kisokos

A tervezésre vonatkozó összegről már kormánydöntés született, így elkezdőd-
het a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház teljes körű felújítása, amelyhez a 
színészház és a teátrum előtti tér korszerűsítése is hozzátartozik.

Vigh László miniszteri 
biztos, a térség országgyű-
lési képviselője a színház-
ban tartott csütörtöki saj-
tótájékoztatón elmondta: 
csaknem 40 évvel az épület 
megnyitása után történhet 
meg a teljes felújítás, amely-
nek tervezési munkálatai-
hoz az elmúlt év végén kor-
mányhatározat biztosított 
255 millió forintot.

„A falakon kívül szeret-
nénk mindent kicserélni” 
- fogalmazott a képviselő, 
hozzátéve, hogy a munkála-
tokba a nyílászárók, a fűtési 
rendszer, a fény- és hang-
technika cseréje is beletar-
tozik. A felújítás várhatóan 
3-3,5 milliárd forintba ke-
rül majd.

Balaicz Zoltán, a zalai me-
gyeszékhely polgármestere 
felidézte, hogy az 1980-as 
években álmodták meg Za-
laegerszegen a színházat, 
ami 1983-ban nyílt meg. A 
Ruszt József által indított te-
átrum alapítói közül máig 
többen tagjai az intézmény-
nek.  Kitért arra is, hogy a 
Modern városok program-
ba bekerült felújítás kereté-
ben az épületben működő 

Griff Bábszínház is megújul, 
korszerűsítik az épület előt-
ti, Ruszt Józsefről elneve-
zett teret és a színészházat 
is. Ha minden optimálisan 
alakul, vagyis a közbeszer-
zések is rendben zajlanak, 
2020 tavaszára készülnek 
el a kiviteli és engedélyes 
tervek, maga az építés pedig 
2021 januárjában kezdődhet 
meg és 2022 decemberére 
fejeződhet be.  Besenczi Ár-
pád, a színház igazgatója ar-
ról beszélt, hogy a jelenlegi 
működést sokszor nehezíti 
a hiányos színpadtechnika 
- nincs például forgószínpad 

-, de a hangpult és a világí-
tástechnika is elavult. A ki-
szolgálóhelyiségek, öltözők, 
a kelléktár, a díszletraktár 
vagy a fodrásztár állapota 
is kívánnivalót hagy ma-
ga után, de a színház aka-
dálymentesítésére, a teher-
lift felújítására is nagy szük-
ség van. Hozzátette: több le-
hetőség is felmerült, de még 
nincs végső megoldás arra, 
hogy a felújítás ideje alatt hol 
tartják majd az előadásokat. 
Olyan megoldást keresnek, 
hogy a nézőszám és ezzel a 
bevételek se nagyon csök-
kenjenek. MTI

Felújítják a Hevesi 
Sándor Színházat

Orosz István grafikusmű-
vész munkáiból Zalaeger-
szegen, a Keresztury VMK 
galériájában nyílt kiállítás 
a minap Paradoxonometria 
címmel. Orosz István a nem-
zet művésze, Kossuth-díjas 
érdemes művész, grafikái 
pedig olyan optikai csap-
dák és vizuális paradoxo-
nok, amelyek létezhetetlen 
terekbe, kivitelezhetetlen 
építményekbe csalogatják 
a szemlélőt. Orosz István az 
alkalmazott grafika, a pla-

kát világából indult. A kiál-
lítást kiegészítő vetítés be is 

mutat néhányat kettős jelen-
tésű plakátjaiból, amelyek 
mást mutatnak távolról néz-
ve, és mást közelről. Ezt a 
metódust autonóm grafiká-
in máig szívesen alkalmaz-
za, példa erre a tárlatban az 
Escher Itáliában című lap, 
amely közelről egy olasz 
városka utcarészlete, bizo-
nyos távolságból pedig M. 
C. Escher holland grafikus 
portréja, akit szintén nagy 
„térhajlítóként” jegyez a 
szakma. zaol.hu

Orosz István művei Zalaegerszegen

Simán nyert a ZTE a sereghajtó TF ellen
A Zalaegerszeg az esélyeknek megfelelően simán, 20 ponttal győzött hazai pályán a sereghajtó TF ellen a férfi kosárlabda 
NB I vasárnapi játéknapján. Eredmény (a szövetség honlapjáról): Zalakerámia ZTE KK - Serco-TF-BP 83-63.
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Folyóbor újdonságunk:
Soproni Kékfrankos 2018

száraz,lágy, alacsony savtartalmú,  
gyümölcsös vörösbor  Linzer-Orosz Sopron

Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3.
az Autóklubnál

Telefon: 06-30/946-0957 25
06
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5.790 Ft/mázsa

Építőanyag telephelyünk:
Zalaegerszeg,Teskándi u. 1. 

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

20-40 mm,  4500 kcal fűtőérték

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

57,90 Ft/kg

SZÉN AKCIÓ!

Telephelyünkön a rakodás biztosított!
Akció ideje megjelenéstől december 31-ig ill. a készlet erejéig.
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Akció ideje 2019.02.28-ig.
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Nagy volt a jövés-menés 
szombat délután a botfai kö-
zösségi házban, ahonnét so-
kat sejtetően a víg nótaszó 
és a pörkölt illata mellett 
néhány tollpihe is kilibbent 
minden ajtónyitáskor.

2001-től hagyományőrző 
tollfosztóval indítja az évet 
a botfai Őszirózsa Nyugdí-
jas Klub. A rendezvényre 
ezúttal is meghívták bará-
taikat, a tollfosztásban ru-
tinos Nefelejcs Nyugdíjas 
Klub tagjait.

– Régen faluhelyen szinte 
minden háznál tartottak li-

bát, kacsát, így az egyik leg-
komolyabb téli munkának 
számított a tollfosztás, egész 
tavaszig kitartott, s mert a 
baráti családok házról ház-
ra járva kalákában végezték, 
nem volt olyan unalmas. Mi 
főleg a tollfosztáshoz fűző-
dő szokásokat, hagyomá-
nyokat, étkeket, játékokat 
és az együtt végzett munka 
jó hangulatát kívánjuk meg-
őrizni – magyarázta Németh 
Szilveszterné, az Ősziróz-
sák vezetője. – A jövő évi-
re már ősszel készülni kez-
dünk, gyümölcsöt aszalunk, 

hogy a kalács mellé az is ke-
rüljön az asztalra.

A Nefelejcs és az Ősziró-
zsa Nyugdíjas Klub évek óta 
együtt fosztja a tollat – jobb-
ra elöl Németh Szilveszterné 
klubvezető és Gecse Péter 
alpolgármester Fotó: Fincza 
Zsuzsa/Zalai Hírlap

A finom falatkák és a ka-
lács után pedig tartalmas va-
csorával fejezték be a napot 
a tollfosztók. Meg is érde-
melték a „fizetséget”, hiszen 
egy dunyhára való tollpihét 
lecsipegettek a csutkáról.

 zaol.hu

Tollfosztóval indították az évet a botfaiak

Magyar kultúránk gazdagságához méltó sokszínű 
ünnepi műsort állított színpadra szombaton a vá-
rosrész közösségi házában a Besenyői Baráti Kör.

A hangulatos teadélutá-
non remekeltek a helybéli-
ek: Kulcsárné Csejtei Ma-
rianna vezetésével a Szi-
várvány Népdalkör, a fel-
nőtt versmondók képvise-
letében Horváth Miklós és 
Németh Laurával az élen a 
tehetséges ifjú generáció: 
Kerkai Liza, Kerkai Ma-
ra, Papp Csenge Sára, Hor-
váth Réka, Pete-Horváth 
Flórián, Pete-Horváth Má-
tyás és Vadvári Dominik. 
Buzás Krisztina gyönyörű 
hangjával a komoly zenét, 
a pethőhenyei Nagy Anna-
mária és furulyás kísérője 
Gaál Péter az autentikus 
népdalokat, Boros Miklós 
a megzenésített verseket, 
a Penderülj Táncműhely 
a néptáncot citálta a szép-

számú publikum elé. – A 
besenyőiek élen járnak az 
értékteremtésben és az ér-
tékmegőrzésben,nem saj-
nálják a szabadidejüket, 
ápolják a hagyományo-
kat és gondoskodnak ar-
ról, hogy mindez a fiata-
labb generáció számára 
is természetes legyen. Itt 
hétről hétre, hónapról hó-
napra átélhetjük a magyar 
kultúra napját, bizonyít-
va, hogy a valódi kultúra 
igazi közösséggé erősíti 
mindazokat, akiket a sor-
suk egymás mellé, egy te-
lepülésre, településrészre 
sodort – fogalmazott kö-
szöntőjében Gecse Péter 
alpolgármester, a város-
rész önkormányzati kép-
viselője. zaol.hu

Dallal, tánccal, versekkel 
ünnepelték a magyar 
kultúrát Zalabesenyőben

Olvassa 
Ön is minden héten 

a Zalaegerszegi  
Szuperinfót!


