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F e le lős kiadó: Lényeg.hu Média Kft.

F őszerkesz tő: F iedle r Antal
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Te le fon: 79/428-954; FAX : 79/427-425;

E -mail: ujsag@ lenyeg.hu
Nyomdai munkák: Origo P rint Nyomdaipari Kft.

Hirdetésfelvétel: 79/428-954, 20/363-2213
vagy személyesen: Czirfusz u. 4.

Az írások tartalmáért a felelősség a szerzőt,
a hirdetések valódiságáért a hirdetőt terheli.

A Sportrovat támogatója a Rausch Kerékpárbolt és szervíz

A téli ruházat
Az őszi téli horgászatokon a jó közérzet meg-
alapozója a megfelelő ruházat. Ha öltözködé-
sünk nem a célnak és az időjárásnak megfe-
lelő, fázunk, kellemetlenül érezzük magun-
kat, felfázhatunk, betegek lehetünk.

Kezdjük a lábbeliknél, mert ha a lábunk
fázik, hamar feladjuk a szabadban tartózko-
dást. Ajánlom a sok gyaloglásra is kiválóan
alkalmas neoprén csizmákat. Ezek előnye a
magas szár (nehezebben folyik bele a víz), a
speciálisan bordázott csúszásmentes talp és a
neoprén belső borítás. Ez utóbbit a búvárok
használják a jeges vízben, így ez csizmába
építve egy vékony zokniban is melegen tartja
a lábunkat. Rendkívül strapabíróak, erdé-
szek, favágók, környezetvédők évek óta hasz-
nálják. Arra viszont már nem alkalmasak,
hogy a decemberi-januári mínuszokban egy-

helyben ácsorogjunk a vízparton, vagy csó-
nakban ücsörögjünk. A téli hidegben való
kevés mozgással járó horgászathoz ajánlom a
thermo csizmákat, kivehető betéttel, melye-
ket szárítani és mosni is lehet. Ha a betét évek
múltán tönkremegy, külön is lehet kapni.
Ezekben a meleg csizmákban hóban, jégen
tartózkodva is jól érezzük magunkat.

A horgászcikk gyártó cégek ma már sokfé-
le meleg bakancsot ajánlanak, akár utcai
viseletre is. Áruk 7.000,-Ft-tól indul, alsó 15-
20 cm-es részük vízhatlan, felül pedig külön-
böző színű és anyagú borítással vannak ellát-
va. Itt is találhatunk kivehető bélésűeket,
melyek rendkívüli hidegben is megfelelő
hőmérsékleten tartják lábunkat. A lábbelik
felső kategóriája Goretex lélegzős anyagból
készül, mely lehetővé teszi, hogy az izzadság

a bakancsból kifelé elpárologjon, így lábunk
száraz marad erős gyaloglás közben is.

Aki még fokozni akarja cipője hőtartó
képességét, vásárolhat hozzá külön neoprén
zoknit is. Mivel ez viszonylag vékony anyag-
ból készült, így bármely cipőbe, csizmába,
bakancsba behelyezhető. Rendkívül hatásos
és olcsó.

A meleg felső ruházat terén sokféle termék
létezik. A horgászok számára a legpraktiku-
sabbak a kétrészes thermo-ruhák. Ezeknek
az ára 10.000,-Ft-tól indul.

Alapvetően kétféle minőséget különbözte-
tünk meg. Vannak meleg, szélálló, vízálló
ruhák. Ez az olcsóbb kategória. Ezeken a víz
nyomás hatására áthatol, zuhogó esőben, 2-3
óra horgászat után a ruha belsején is jelent-
kezhetnek vízfoltok. Otthon radiátor vagy
kályha mellé helyezve percek alatt tökélete-
sen megszáradnak. A drágább kategória az
előző tulajdonságok mellett már 100%-ig víz-
hatlan is, és valamilyen mértékben lélegzős
anyagból készül. Ezeken a ruhákon a víz nyo-
más hatására sem megy át, és viselőik sem-
milyen körülmények között sem áznak át. A
lélegzős anyagnak köszönhetően, ha a víz-
parton mozgunk, cipekedünk, nem izzadunk

bele, mert a test a hőt, a párát kifelé átengedi.
Ezek a ruhák kapucnival is ellátottak, amire
hideg szeles időben sokszor szükség van.
Meg kell tanulnunk a thermo ruhák alá
öltözni, ehhez tapasztalat szükséges.

Egészen hideg időben ajánlom még a polár
anyagból készült felsőt, melyet a thermo ruha
alá kell plusszban felvenni, de önmagában is
használhatjuk. Ez olyan meleg védőréteget
alkot, amely 4-5 melegítő felsőt is helyettesít-
het, egyben kellemes viselet is kedvező áron.

Ne feledkezzünk meg a meleg, fülre húz-
ható sapkáról sem! A Balzer polár belsővel
ellátott sapkáját nem fújja át a szél, kelleme-
sen melegen tartja fejünket.

Kancsár Zoltán
Sugóhíd-Horgászbolt

Díjugratás

Kezdő lovas kategóriában megyei bajnok lett
a bajai Nagy Sára Nauzika, az Innova Agro
Lovasegyesület versenyzője. Edzője Sebők
János. A fiatal sportoló remekül zárta a sza-
badtéri szezont és nagy reményekkel kezdi a
fedett pályás idényt.

Cselgáncs

Kurityák Máté bronzérmes

A Bajai Judo Club versenyzői a hétvégén
Piliscsabán vettek részt az 1990-es születésű
Juniorok Országos bajnokságán.

A 90 kg-ban most először induló Kurityák
Máté a nehéz sorsolása ellenére is kiharcolta
az értékes 3. helyezést, úgy, hogy a kategória
Európa Bajnokságán, és az Európai Olimpiai
Reménységek Versenyén indulóját is ippon-
nal verte.

Táncverseny

2007. október 21-én vasárnap rendezték
Törökbálinton, a III. Törökbálint Kupa elne-
vezésű klubközi táncversenyt, melyen a
Stúdió 2000 Táncsport Egyesület egyik bajai
párosa is részt vett. A D Gyermek II. latin
kategóriában az Oroszlán Krisztián - Koch
Pálma duó 3. helyen végzett. A kitűnően
megrendezett versenyen átjárhatóságot is
biztosítottak a versenyzőknek, akik ezen a
napon a junior I - es kategóriában is indultak.
A 23 párosból a döntőbe táncolták magukat
és a hatodik helyen végeztek.

Nagy Sára Nauzika nyeregben

Kurityák Máté

Labdarúgás

NB III-AS LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
ALFÖLD CSOPORT

Bajai LSE - REAC II. 4-0 (1-0)
Szigetszentmiklós – Bajai LSE 0-2 (0-2)
A BLSE következő hazai mérkőzésére

november 17-én 13 órai kezdettel kerül sor a
Vasvári utcában, Örkény csapata ellen.

TOKIÓ (2007. október 30.) – A Nissan minden
évben kiosztja a kimagasló vevői elégedettséget
elérő márkakereskedések részére az úgynevezett
Global NSSW Award ( Nissan Sales and Service
Way – Nissan Értékesítési és Szerviz Szolgál-
tatási Díj) díjat.

Ennek alapja a vevők körében végzett komp-
lex értékesítésre és szerviz szolgáltatásra vonat-
kozó kutatás. A felméréseket havi rendszeres-
séggel azonos feltételek és követelményszintek
alapján egy erre a feladatra szakosodott európai
ügynökség végzi a teljes kontinensen.

Ugyanezeket az alapelveket követve a Nissan
világszerte méri a Nissan márkakereskedéseket,
és ennek alapján ítéli oda ezt a megtisztelő és
egyben kimagasló rangot jelentő elismerést.

A díj elnyeréséhez nem elegendő csupán a
vevői elvárások minél magasabb szintű teljesíté-
se, hanem a vállalkozásnak hosszútávon is nye-
reségesnek kell lennie, valamint a márkakeres-
kedés telephelyeinek teljes mértékben meg kell
felelniük a legutolsó arculati előírásoknak is.

A fenti feltételrendszerek alapján 2007-ben –
2006. január és 2007. június közötti mérési idő-
szakban - ezt a díjat a kelet-közép európai régióban
először(Magyarország,Lengyelország,Csehország
és Szlovákia) a Hiezl Autóház nyerte el.

A díj jelentőségét növeli, hogy ebben az
évben Európában ezt a díjat csak 16 márkake-
reskedésnek, míg világszerte összesen 42 Nissan
márkakereskedésnek ítélték oda.

Az ünnepélyes díjátadására, mint minden
évben hagyományosan Japánban (Tokióban) a
Nissan márka hazájában került sor. A díjat
Toshiyuki Shiga úr, a Nissan Motor Co. Ltd.
vezérigazgatója adta át, Hiezl Zoltán részére.

„Nem szükséges megemlítenem, hogy a
vevőelégedettség az egyik legfontosabb alapja a
Nissan márka globális felemelkedésének.
Nagyon fontos a vevőkkel közvetlen kapcsolat-
ban álló márkakereskedések támogatása, hogy
ők magas szintű szolgáltatásaikkal és tevékeny-
ségükkel tovább erősítsék a Nissan márka jó
hírnevét.” – mondta Toshiyuki Shiga az ünne-
pélyes díjkiosztón.

„Köszönetet szeretnénk mondani a Nissan
Sales Central & Eastern Europe nevében a Hiezl
Autóház tulajdonosainak és munkatársainak,
hogy a mind magasabb vevőelégedettség elérése
érdekében rengeteg energiát fektettek a napi mun-
kájuk során a magas színvonalú ügyfélkezelésre.
Tudjuk, hogy a vevők elégedettségét nem elég
megszerezni, de azt hosszútávon meg is kell tarta-
ni, ami talán még nagyobb kihívást jelent, főleg ha
az ember már egyszer magasra tette a lécet. Ehhez
kívánunk nagyon sok sikert, kitartást és nagyon jó
eredményeket a Hiezl Autóház teljes csapatának.”
– mondta Achim Buck a Nissan Sales Central &
Eastern Europe Kft. minőségi szolgáltatásokért
felelős regionális igazgatója.

Régiólegjobb Bajáról

A márka szigorúan vizsgál és ellenőriz: ettől értékes a magyar kereskedő európai eredménye

A bajai Hiezl Autóház lett
Kelet-Közép Európa legjobb Nissan márkakereskedése

- A Hiezl Autóház kapta 2007-ben a Global NSSW Award díjat a régióban először -
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