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Minden nő tudja, mennyire könnyű elveszni 
a szépségápolás sűrűjében: rengeteg márka 
ezerféle termékét találjuk a polcokon, s laikus-
ként gyakran csak a hangzatos – nem éppen 
objektív – reklámok alapján döntünk. Ha azon-
ban szaküzletben vásárolunk, biztosak lehetünk 
benne, hogy valóban a számunkra legmegfele-
lőbb sampont, gyantát vagy arckrémet kapjuk. 

Ezeken a helyeken képzett szakemberek dol-
goznak, akik a profizmusukkal és a tapaszta-
latukkal segítenek a vásárlóinknak választani. 
A kínálatban, és persze a termékekben is van 
különbség, a professzionális készítményeknek 
például gyakran az általános drogériákban 
kapható termékekénél sokkal magasabb a ha-
tóanyag-tartalma. Ráadásul fel vagyunk készül-
ve a speciális igényekre, egyéni problémákra 
is – mondja a szakember. 

OtthOni szépségápOlás szakértelemmel
kozmetikumot mindenhol kapni – mondhatnánk, mégsem mindegy, hol vásárol-
juk meg a samponunkat, hajfestékünket vagy akár arckrémünket.

Mivel a fodrászok, kozmetikusok által használt ve-
zető márkákról van szó, a minőségben is biztosak 
lehetünk, ami persze azt is jelenti, hogy a hatás is 
látványosabb lesz. Elvégre ugyanazt kapjuk, amivel 
a profi szépségszalonokban kezelik a bőrünket, ha-
junkat, körmünket! 

Egy szaküzletben biztosak lehetünk benne, hogy  
a dolgozók nemcsak eladják, hanem valóban isme-
rik is a termékeket; tudnak szakértő tanácsot adni a 
használatukkal kapcsolatban, vagy személyre szabot-
tan ajánlani készítményeket. Attól sem kell félni, hogy 
feltétlenül mélyebben kell majd a zsebünkbe nyúlnunk, 
hiszen a szaküzletekben az olcsóbb termékektől a pré-
mium márkákig széles a választék. Hajápolási cikkek, 
sminktermékek, szőrtelenítő eszközök és készítmények, 
szempillafestéshez, köröm- és műkörömápoláshoz 
szükséges termékek – mindenért érdemes szaküzletbe 
menni, ami a szépüléshez szükséges!
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Köszöntő
Az ősz beköszöntével 

valahogy mindig min-
den kezd egy picit el-
csendesedni, a nyüzsgő 
és forró nyarat felváltja  
a változékony hűvösebb időjárás, megkez-
dődik az iskola és minden visszaáll a rendes 
kerékvágásba. Épp ezért, hogy hozzunk egy 
kis színt a szürke hétköznapokba, őszi ma-
gazinunk is számos figyelemreméltó témát 
dolgoz fel. Az érdekes interjút követően la-
pozzatok tovább az idei ősz divattippjeihez, 
és utána olvassátok el azt is, melyek a nyak-
kendőkötés aranyszabályai. Ha szerettek 
kirándulni, akkor utazás rovatunkban adunk 
néhány tippet, merre barangoljatok egy 
hosszú hétvége alkalmával. Ahogy azt már 
megszokhattátok most is arra törekedtünk, 
hogy minél változatosabb és érdekfeszítőbb 
témákat hozzunk nektek. Nincs is más hátra, 

mint bekuckózni, és egy finom 
forró ital mellett átlapozni 
magazinunkat. Kellemes 
időtöltést kívánunk kiadvá-
nyunkhoz minden kedves 
olvasónknak!

Felelős kiadó: Pention Kft.
Felelős szerkesztő: Battyányi Csaba

hirdetésfelvétel és információ:
Cím: 9023 Győr, Tátika u. 1.
tel.: +36-96/310-991
e-mail: gyor@szuperinfo.hu

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések 
tartalmáért, illetve a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

A hirdetésekkel kapcsolatos reklamációt a megjelenést követő 8 napon belül fogadunk el.

impresszum



Interjú

Interjú Dr. Kálmán Csilla kétszeres sportmodell világbajnokkal, aki a sport-
eredményei mellett három diplomát is szerzett.

ha egy mondatban kellene jellemezned 
magad, mit mondanál?

Egy nagyon pozitív, mindig mosolygós, céltudatos, 
határozott, maximalista és törtető nő, kétszeres sport-
modell világbajnok versenyző, személyi- és funkcioná-
lis edző, életmódtanácsadó, nemzetközi fitneszbíró, 
angoltanár és jogász vagyok, aki imád utazni, világot 
látni, és a szeretteivel lenni. 

hogyan lehet jelentkezni hozzád és  
a programjaidra, milyen platformon lehet 
veled konzultálni? 

A weboldalamon minden információ 
áttekinthetően, rendszerezve megtalál-
ható az aktuális programjaim-
mal, személyre szabott étrend-
jeimmel és edzésterveimmel 
kapcsolatban.

A szakmámban kiemelkedő 
szerepet tölt be a megfelelő 
referencia és hitelesség, ami 
számomra is alapvető fontos-
ságú, éppen ezért rengeteg, 
a vendégeimtől kapott előtte-
utána fotóval rendelkezem, 
amelyek nagy része a web-
oldalamon megtekinthető: 
www.kalmancsilla.hu

Ezen kívül Instagram 
oldalamon (kalmancsilla_
fintessworldchamp) és 
Facebook oldalamon (Dr. 
Kálmán Csilla sportmodell vi-
lágbajnok életmódtanácsadó) is 
készségesen válaszolok minden 
kérdésre, sőt, gyakran tartok élő 
bejelentkezéseket is.

mióta élsz győrben, és mit 
jelent számodra ez a város?

Eredetileg felvidéki vagyok, majd 
az egyetemi éveimet Budapesten 
töltöttem. 2013-ban költöztem Győr-

be. Eleinte nagyon nehezen szoktam hozzá Győrhöz 
és az itteni mentalitáshoz, életvitelhez. Kellett néhány 
év ahhoz, hogy kijelenthessem, hogy igenis szeretek itt 
élni. Ma már úgy érzem, hogy el sem tudnám képzelni 
az életemet más városban. Elmondhatatlanul a szívem-
hez nőtt Győr.

ha valami miatt holnaptól nem foglalkoz-
hatnál sporttal, mihez kezdenél? 

Mindig is szívem vágya volt egy angol nyelvű óvo-
da vagy nyelviskola alapítása. Biztos vagyok abban, 
hogy ebben az esetben a pedagógusi vénámhoz nyúl-
nék, és angoloktatással foglalkoznék, hiszen abban  

a szakmában is, akárcsak az életmódtanácsadásban, 
a kreativitásunk szab határt a 
munkánknak. 

mi a legnagyobb 
álmod, ami még 
nem valósult meg?

Imádom Amerikát. 
Nagyon szeretném 

bejárni az egész 
USA-t és Dél-Amerikát. 

Az USA-hoz fűződő szerelmem 
egészen kicsi korom óta tart, ennek 
eredménye pedig az lett, hogy amerika-
nisztika szakon diplomáztam az ELTE-n. 
Kétszer jártam a nyugati parton körúton, 
illetve háromszor voltam már a keleti 
parton, de óriási vágyam végigkocsi-
kázni a híres 66-os úton (egy részét már 

bejártam Arizonában), megnézni a legis-
mertebb nemzeti parkokat (pl. Yellowstone), majd 
végül Miamiból hajóútra indulni a Bahamákra.

Dél-Amerikában még nem jártam, de na-
gyon szeretnék elutazni Brazíliába, a Machu 
Picchuhoz és  a Tűzföldre.

mire vagy a legbüszkébb az eddigi 
pályafutásod során?
Maximalista személy lévén arra vagyok  

a legbüszkébb, hogy huszonéves koromban 
sikerült három diplomát szereznem (köztük egy 
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pedagógusi, egy nyelvészi diplomát és egy doktori 
diplomát is), és ezzel párhuzamosan a sportban is 
elértem a csúcsot, hiszen 2016-ban kétszeres világbaj-
noki címet szereztem (Thaiföldön és Németországban),  
és váltam a WBPF szövetség első, és Magyarország 
eddigi egyetlen sportmodell világbajnokává.

Sokakban ott van az előítélet, hogy egy sportoló nem 
intelligens és izomagy: azt gondolom, ezt alaposan 
megcáfoltam. Büszke vagyok arra, hogy nap mint nap 
rengetegen keresnek meg, és igénylik a segítségemet. 
Büszke vagyok arra, hogy az emberek bíznak bennem, 
a tudásomban, és rám bízzák az egészségüket. Büszke 
vagyok arra, hogy sikerült elérnem, hogy felnézzenek 
a munkásságomra, amit mint életmódtanácsadó és 
edző értem el. Büszke vagyok arra, hogy mindezeknek 
köszönhetően 2019-ben bekerültem Magyarország 
legsikeresebb személyiségei c. Britishpedia enciklopé-
diába.

mi az az álomalak, és miért különleges?  
mit próbálsz a program során átadni?

Az Álomalak egy 2018 januárjában általam megál-
modott 6 hetes online, komplex átalakító program höl-
gyeknek, aminek keretein belül személyre szabott étke-
zési tervet készítek (maximálisan az egyén igényeire 
szabva,  figyelembe véve az intoleranciákat, hormoná-
lis problémákat), konditeremben vagy otthon elvégez-
hető edzéstervet készítek részletes videós anyaggal, 

mindemellett egy nagyon értékes tartalommal 
teli, általam írt E-bookot és receptköny-

vet, online workshopot. Folyamatos 
támogatást, kontrollt, motivációt 

is kapnak a lányok. 

A program során nem egy fogyókúrát készítek: egy 
olyan komplex tudást adok át, amit egész életükben 
tudnak majd alkalmazni, hiszen a hat hét során meg-
tanítom nekik, mi az, ami konkrétan az Ő testüknek jó. 
A programomban rengeteg étkezési lehetőség van fel-
sorolva, aminek keretein belül a palacsintától kezdve, 
a bolognai spagettin és a rizskochon át a popcornig 
szinte minden megtalálható. A referenciáim pedig ma-
gukért beszélnek.

hogy fér össze az, hogy tanár-jogász-
edző-versenyző is vagy? miért pont  
az edzősködés/életmódtanácsadás az, ami-
vel a mindennapokban foglalkozol? hiszen 
van három diplomád….

Mint már említettem, a legtöbben meglepődnek, 
amikor megtudják, hogy van három diplomám. Angol- 
nyelv-oktatással 18 éves korom óta foglalkoztam egé-
szen 26-27 éves koromig: több nyelviskolában is taní-
tottam, illetve a győri Révai Miklós Gimnázium angolta-
nára voltam két tanéven keresztül. Nagyon szerettem, 
viszont a fizetés….

Jogászként sosem dolgoztam, és egyelőre nem is ter-
vezem. Maximum sportdiplomáciában tudnám magam 
elképzelni, ahol azért már keveredik a sport, a jog és 
a nyelvtudás is.

miért az edzősködés és életmódtanácsadás? 
Egyszerű a válasz: a hobbim a munkám. Imádom, hogy  

a saját magam főnöke vagyok, és folyamatosan új 
dolgokkal, új programokkal lephetem meg a külvilágot 
rengeteg embernek megváltoztatva az életét.
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Nyitva tartás:  
h.-p. 6.00-21.30

szo.-v.: 8.00-20.00

A parkolás  
és a wifi  
ingyenes.

Megfázásos megbetegedések

Kézmosás – naponta többször is mossuk 
meg kezünk meleg vízzel, és használjunk 
valamilyen antibakteriális szappant, ha nem 
tudunk kezet mosni, használjunk kézfer-
tőtlenítőt! Utóbbi különösen praktikus le-
het olyan szituációkban, mint pl. a tömeg-
közlekedés, iskola vagy óvodai látogatások, 
munkahely és egyéb olyan helyzetek, ahol 
fokozottan vagyunk kitéve fertőzéseknek.

Szellőztetés – nem csak otthon, hanem 
a munkahelyünkön is, hiszen így mindig 
cserélődik a levegő ezáltal kisebb esélye van 
annak, hogy elkaphatunk valamit. Ameny-
nyire csak tudunk töltsünk minél több időt 
a szabadban is!

Étkezés és testmozgás – figyeljünk ar-
ra, hogy vitaminháztartásunk mindig a 

megfelelő szinten legyen! Válasszunk idény-
zöldségeket és -gyümölcsöket. Ha edzőte-
remben tornázunk, mindig tisztítsuk le a 
használni kívánt gépet; ha éppen megfáz-
tunk akkor sem kell lemondanunk a sport-
ról, csak ügyeljünk arra, hogy ne vigyük 
túlzásba a mozgást, mivel ilyenkor 
gyengébb a szervezet.

Zsebkendőbe köhögés, 
tüsszögés – mindig használ-
junk papírzsebkendőt, köhö-
géskor és tüsszentéskor, így 
védve a környezetünket az 
esetleges fertőzésektől. Ke-
rüljük a testi kontaktusokat is, 
mint puszi és ölelés, ugyanis így 
könnyedén elkaphatjuk vagy to-
vábbadhatjuk a kórokozókat.

Ebben az őszi, változékony időben nagyon fontos, hogy még jobban odafigyeljünk magunkra, hiszen 
ilyenkor a legkönnyebb megfázni. Érdemes több figyelmet szentelnünk személyes higiéniánkra, és be-
tartani néhány alapvető íratlan szabályt, annak érdekében, hogy elkerülhessük a megfázást. Lássuk, 
mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük a megfázásos megbetegedéseket.

Az emberi szervezetben körülbelül 4 
gramm vas található, amiből készíthet-
nénk egy 7,6 cm hosszúságú szöget.

érdekes tények:

A tehenek bőgése épp  
annyira más régiónként, 
mint az emberi  
tájszólás.
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Három lenyűgöző  
úticél ősszel

Utazás

Magyarország egyik legismertebb védett területe, és 
Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje, mely 

nem csak itthon, de nemzetközi szinteken is kiemelke-
dő természeti értéket képvisel. Egyedülálló szépségét 
a víz közelségének is köszönheti, ugyanis különleges 

hangulatát a jellegzetes növényvilág és a rengeteg 
vadvíz, valamint egyedülálló állatvilága határozza meg.  
A területen megtalálhatóak olyan állatok, mint például 
a gímszarvas, a vadmacska, nyuszt, vidra, hód és mó-
kus stb. is. Madárállománya is különleges, itt található 
ugyanis a bakcsón kívül a világ legsűrűbb feketególya 
állománya, de találkozhatunk kócsaggal és rétisassal 
is. Tökéletes célpont lehet azoknak, akik szeretnek 

elmélyedni a tájban és nagyokat sétálni egy páratlanul 
szép vidéken, ahol a természet az úr. 

A Dunakanyar szívében, Komárom-Esztergom és Pest 
megye határán található ez az üdülő-település, mely 
nevét a Visegrádi-hegység és a Dunakanyar legmaga-

sabb csúcsáról kapta. Dobogókő tökéletes kikapcsoló-
dást nyújt, ugyanis híres gyógyüdülő és zarándokhely, 
ahol számtalan meditációra alkalmas hely található. 
Kirándulásaink alkalmával érdemes ellátogatnunk  

a Vadálló-kövekhez, a Zsivány-sziklákhoz és termé-
szetesen a vadregényes szépségű Rám-szakadékot 

se hagyjuk ki, hogy csak párat említsünk a látnivalók 
közül. Dobogókőn keresztül halad többek között  

a Magyar Zarándokút, a Mária út és az Országos Kék-
túra is. Érdemes hát túracipőt húznunk és meglátogat-

nunk ezeket a helyeket, a látvány önmagáért beszél 
majd, és alkalmunk lesz a lelki feltöltődésre is.

Az Északi-középhegységben található település káprázatosan szép 
látvány és kihagyhatatlan célpont egy jó kirándulásra. A környék 

számtalan lehetőséget rejt magában, és egyaránt nyújt kikapcsolódási 
lehetőséget azoknak, akik túráznának egyet a hegyekben és azoknak 

is, akik kellemes sétákat tennének a természetben gyönyörködve. 
Mindenképp érdemes végigsétálni a függőkerten, mely egyenesen 
a palotaszállóhoz visz fel, és közben lélegzetelállító kilátást nyújt 

hazánk legmagasabb vízesésére is. Ne hagyjuk ki az Anna-barlangot 
sem, ahol szemügyre vehetjük többek között a megkövült falevelek 

lenyomatait. Ha Lillafüred, akkor egyértelműen a történelmi kisvasút, 
melyet 1920-ban építettek és egészen Miskolcig elmehetünk vele. 

Tökéletes szórakozást nyújt kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

Csak azért, mert beköszöntött az ősz, még nem kell felhagynunk a szabadtéri  
programokkal. Bátran kiránduljunk és fedezzük fel hazánk természeti kincseit.  

Hoztunk is most három lenyűgözően szép kirándulóhelyet, amit egyszerűen  
látni kell, pláne ebben a színpompás évszakban.

GemenCi-erdő

LiLLafüred

doBoGókő
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Fakultatív programajánlataink:
• Pannonhalmi Apátság • Zirci Arborétum és Apátság • Majki Kamalduli 
Rend • Tatai Öreg-tó és vár •  Bábolnai Múzeum, Ménesudvar és Ar-
borétum • Komáromi Monostori Erőd • Bakonyi kirándulások, túrázás  
• Bakonyi Kalandpark – 20% kedvezmény a belépőjegyek árából!  
• Elektromos gokartpálya, Győrújbarát – 20% kedvezmény  
a belépőjegyek árából! • Eplényi síaréna és bringaréna 

Gyermek-
kedvezmények!

Kincsem 
Wellness Hotel***

H-2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 69-71.
Tel.: +36-34/352-207

Web: www.kincsemhotel.hu
E-mail: info@kincsemhotel.hu

SZUPER ŐSZI-TÉLI AKCIÓ 3=4
2019. december 23-ig érvényes, min. 3 éjszakára,  
kiemelt időszakok és iskolai szünetek kivételével!
3=4: 3 ÉJ FOGLALÁSA ESETÉN A 4. ÉJ AJÁNDÉK!
56.400 Ft / 2 fő / 4 éj félpanziós ellátással,  
wellness használattal

ŐSZI SZÜNET ÉS MINDENSZENTEK / ÜNNEPEK KÖZTI AKCIÓ
A csomagok min. 2 éjszakára foglalhatók, ajánlatainkat tekintse meg honlapunkon.
12.500 Ft-tól / fő / éj félpanziós ellátással, wellness használattal

NYUGDÍJAS & LAST MINUTE ŐSZI-TÉLI AKCIÓ
2019. december 23-ig érvényes, min. 2 éjszakára, 
kiemelt időszakok és iskolai szünetek kivételével!
8.800 Ft-tól / fő / éj félpanziós ellátással,  
wellness használattal
Hétvégi felár: + 5.000.-Ft / csomag  
(péntek és/vagy szombat éjszaka esetén)

a Bakonyalján
Komáromtól és Gyortol 

30 km-re

Legyen vendégün
k

Menüebéd: 800 Ft / fő / alkalom 
SZÉP-kártyát elfogadunk!

Idegenforgalmi adó: 250,- Ft/ fő/ éj, a helyszínen fizetendő (18éves kortól).

Kisbér – a Bakony kapuja
A település a Bakony és a Vértes 

között északnyugat-délkelet irány-
ban, a Móri-árok északi végénél fek-
szik.

Közlekedés-földrajzi szempontból 
kulcsfontosságú területen fekszik, hi-
szen a településen több főút keresz-
tezi egymást; turisztikai szempontból 
átmenő pontja a Vértes, Bakony, és 
a Balaton felé irányuló forgalomnak.

A város határát keleten a Kethelyi-
ér, középen a török Bálint-ere és a 
Kutere-patak, nyugaton a Fekete-
víz-ér szeli át. A patakok felduzzasz-

tásával festői szépségű halastavak 
keletkeztek: Batthyány-tó, Nagy-tó, 
Kőmalom-tó, Kismalom-tó, Nádasi 
tavak. A lótenyésztés emlékét őrzi 
a Ló-kert, ahol régen lóversenyeket 
tartottak.

Kedvező földrajzi fekvése miatt 
gazdag történelmi múlttal rendelke-
zik. A 16. században a törökök több-
ször elpusztították. A 18. században 
a Batthyány család birtokába került. 
A család kiemelkedő személyisége 
gróf Batthyány Kázmér, aki az 1849-
es magyar kormány külügyminisz-
tere volt. 1853-ban Ferenc József 
császár megalapította a helyi lóte-
nyésztést és a kisbéri királyi ménest. 
A település az 1800-as évektől a II. 
világháborúig a magyar lótenyész-
tés fellegvára volt. A ménesben te-
nyésztették ki a híres kisbéri félvért. 
Itt született  Kincsem, a „verhetetlen 
csodakanca”, Imperiál ,  a 20. század 
legjobb tenyésztésű, magyar ver-
senylova, és Kisbér a szintén angol 
telivér versenyló.

A lótenyésztés emlékét máig őrzi 
a ménesbirtok, mely több épület-
együttesből áll: Batthyány-kastély, 
királyi lovarda, istállórendszer és a 
tiszti kaszinó. 



Hogyan téliesítsük  
kertünket?

a hűvösebb idő és a fagyok közeledtével fontos felkészítenünk kertünket is a zordabb időjá-
rásra, és ebben az egyik legfontosabb feladat a növények átteleltetése. nem mindegy, hogy 
hogyan végezzük ezt, ezért körbejártuk nektek a témát, és összeszedtük, mire érdemes figyelni.

miért is szükséges téliesíteni?
Azért, mert a gyönyörűre nyírt gyep 
mellett, a szép rendezett kertekben 
akadnak olyan növények is, melyek 
nem a mi éghajlatunkhoz vannak 
szokva, például: mediterrán vagy 
trópusi országokból származnak. Az 
ilyen növények nem bírják a túlzott 
hideget, és ha nem gondoskodnánk 
a megfelelő tárolásukról, sajnos ha-
mar búcsút vehetnénk tőlük. Ezért 
ezeket a növényeket télre megfelelő 
hőmérsékleten, és a fagyoktól jól vé-
dett helyen kell tárolni, hogy tavasszal 
ismét gyönyörködhessünk bennük. 
Természetesen a növényeken kívül ne 
feledkezzünk meg az öntözőrendszer 
téliesítéséről sem.
nagyméretű növények
A földben lévő, nagyméretű, a fagyot 
nem tűrő növényeket burkoljuk be egy 
speciális fagyvédő fóliával, ez majd 
megvédi őket, úgy, hogy a levegőt és 
a fényt kis mértékben átengedi, tehát 
a növényünk nem fog megfulladni 

alatta. Arról nem is beszélve, hogy a 
fólia képes növelni a meleget és pára-
tartalmat is a növény körül. Természe-
tesen fontos, hogy körültekintőek le-
gyünk, amikor vásárolunk, és valóban 
csak a téliesítésre szánt speciális fóliát 
használjuk erre a célra. Ha ugyanis 
bármilyen másikat használnák, akkor 
könnyedén előfordulhat, hogy a nö-
vény túlmelegszik vagy belerohad.
Mielőtt a fent említetteket elvégez-
nénk, érdemes a növényeket még ősz-
szel visszametszeni, hogy legyen ide-
jük magukhoz térni még a telelőhelyre 
szállítás előtt. Így könnyebben elfér-
nek majd, és fel is frissülnek. Persze, 
ha nem akarjuk metszeni őket, akkor 
össze is kötözhetjük az ágakat, így 
könnyebben befér majd a fólia alá, és 
csökkenthetjük a fagyás veszélyeit is.
Fagytűrő növények
Pusztán azért, mert egy növény jól 
viseli a telet, még nem szabad megfe-
ledkeznünk a védelmükről. Ha túl sok 
hó borítja az ágakat, akkor azt óvato-
san rázzuk le róluk, így nem teszünk 

kárt bennük. A hagymás növények 
esetében, azokat, amik nem télállóak 
egyszerűen csak szedjük ki a földből, 
miután elszáradtak. Azért utána, mert 
ilyenkor a tápanyag vissza tud jutni a 
hagymába, és ha egy papírzacskóba 
tesszük őket, és sötét, fagymentes he-
lyen tároljuk, akkor tavasszal újra kiül-
tethetővé válnak.
Cserepes és dézsás növények 
Az ilyen növényeket, mint például a 
muskátli vagy a leander, érdemes a té-
likertbe vagy egyéb 5-15 fokos helyi-
ségbe vinnünk, ahol át tudják vészelni 
a fagyokat. Azért tartsunk be néhány 
alapszabályt, ugyanis a legtöbb nö-
vény esetében minél kevesebb fény 
éri őket, annál kevesebb vizet igé-
nyelnek. Figyeljünk oda az öntözés-
nél, hogy nehogy túl sok vizet adjunk 
nekik, hiszen a pangó víz is okozhat 
súlyos károkat. Télen nem baj, ha egy 
picit ritkábban kb. 2-3 hetente öntöz-
zük őket, figyeljünk oda a földjükre és 
akkor tavasszal ismét csodálatos ékei 
lehetnek kertünknek.
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ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK  
GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN
•	Operátor 3 műszak
•	Fémipari szerelő 1 műszak
•	Komissiózó 3 műszak 
•	Értékesítő 1 műszak

Amennyiben valamely pozíciónk  
felkeltette érdeklődését,  
jelentkezzen:

Adecco Kft.
9027 Győr, Budai út 2. (Árkád víztorony lábánál)
Facebook: Jobb munka jobb élet Győr-csoport
Telefon: 06/30-262-2350

Állás

Szeretnél jobb munkát,
több fizetést?

Nézd meg a legfrissebb állásokat!



WWW.SOPRONBANK.HU

*A THM meghatározása az aktuális és hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke 
módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat 
a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói hitelezési 
üzletszabályzata, valamint Általános üzletszabályzata és általános szerződési feltételei tartalmazzák. A Bank a változtatás jogát 
fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljes körű, és a hirdetés 
nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat.

THM: 3,86%-6,45%*
ÚJ OTTHON HITEL – AKÁR INDULÓ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
Lakáscélú forinthitel 10 éves kamatperiódusban 
rögzített kamatlábbal új és használt lakás vásárlására
GYŐRI FIÓK Kisfaludy u. 44. | +36 96 524 050

BŐVÍTSE VELÜNK 
A CSALÁDI FÉSZKET!
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GONDOSKODÓ 
EURÓBETÉT

A nem akciós kamatláb 2 hónapos futamidőre
lakossági ügyfeleknek évi 0,01%, EBKM 0,01%;
vállalati ügyfeleknek évi 0,00%, EBKM 0,00%.

GYŐRI FIÓK Kisfaludy u. 44. | +36 96 524 050

2 hónapos futamidejű 
betétrész kamatlába évi 1,00% | EBKM 1,01%
2 éves futamidejű betét-
rész kamat lába évi 0,60% | EBKM 0,60%

TUDJUK,
MI SZÁMÍT.

www.sopronbank.huf
A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A betéti 
szerződés feltételeit a vonatkozó Hirdetmény, a Sopron Bank Zrt. Betéti Ügyletekre Vonatkozó 
Üzletszabályzata, valamint Általános Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei 
tartalmazzák. A bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes. 
A részletekről teljeskörűen honlapunkon (www.sopronbank.hu) és bankfi ókjainkban tájékozódhat.WWW.SOPRONBANK.HU

*A THM meghatározása az aktuális és hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke 
módosulhat. A THM mértéke nem tükrözi a hitel esetleges kamatkockázatát. A részletes szerződési feltételeket és kondíciókat 
a hitelszerződés, a Sopron Bank Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetménye(i), Kondíciós listái, Fogyasztói hitelezési 
üzletszabályzata, valamint Általános üzletszabályzata és általános szerződési feltételei tartalmazzák. A Bank a változtatás jogát 
fenntartja, a Bankot jelen tájékoztató nem kötelezi a hitel jóváhagyására és hitelnyújtásra. A tájékoztatás nem teljes körű, és a hirdetés 
nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A további részletekről honlapunkon (www.sopronbank.hu) és fi ókjainkban tájékozódhat.

THM: 3,86%-6,45%*
ÚJ OTTHON HITEL – AKÁR INDULÓ KÖLTSÉGEK NÉLKÜL
Lakáscélú forinthitel 10 éves kamatperiódusban 
rögzített kamatlábbal új és használt lakás vásárlására
GYŐRI FIÓK Kisfaludy u. 44. | +36 96 524 050

BŐVÍTSE VELÜNK 
A CSALÁDI FÉSZKET!



Őszi divattrendek
Itt van az ősz itt van újra, és mi már megint törhetjük a fejünket azon, hogy ebben a változékony időjárásban 
mégis mit vegyünk fel. Persze amellett, hogy a praktikumra törekszünk, érdemes körülnézni, hogy mi dívik most 
az öltözködés terén, és mit tartogat nekünk az ősz a divat területén.

Retro, minden mennyiségben

a retroláz tovább folytatódik, ugyanis 
idén ősszel egészen a 70-es évekig nyúl-
tak vissza a tervezők, és hozták el a letűnt 
idők örökzöld darabjait. Így hát, bőven 
szemezgethetünk a mellények, trapézos 
nadrágok, hatalmas gombok, hosszú ka-
bátok és garbók közül. természetesen 
mindezek az akkori trendre jellemző színek-
ben, anyagokban és mintákban vállnak 
ismét elérhetővé a retro szerelmeseinek. Jó 
hír ez azoknak, akik szívesen szemezgetnek 
szüleik gardróbjában. Érdemes lesz idén 
ősszel mélyebbre is beleásni magatokat, 
ugyanis igazi kincsekre bukkanhattok.

Gender trendek

nagyon aktuális most ez a téma és vár-
ható volt, hogy a nemtelen trend bekúszik 
a divattrendekbe is. ez lényegében annyit 
takar, hogy számos olyan alapdarabot 
készítettek a tervezők, melyeket egyaránt 
viselhetnek nők és férfiak is. az őszi szezon-
ban még inkább előtérbe kerülnek majd a 
nemsemleges cipők, ruhák és kiegészítők, 
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így érdemes lesz beszerezni néhány uniszex 
darabot, ha követni akarjuk a divatot.

Klasszikus fodrok és masnik

az előbb említett uniszex stílus mellett újra 
teret hódítanak a kifejezetten nőies és ro-
mantikus ruhadarabok is, felelevenítve ezzel 
egy régi trendet, ami a nagy masnikról és 
fodrokról szólt. Ősszel a masnik közvetlenül az 
arc közelében lesznek elhelyezve és ismét 
népszerűek, azok a felsők és blúzok, amik-
re hatalmas masnit lehet kötni. Ha tetszik 
nekünk ez az irányzat, akkor nem kell 
máris fejvesztve rohannunk a butikok-
ba, elég, ha beszerzünk egy szép 
sálat és abból formálunk masnit.

Patchwork minták min-
denütt

Maga a technika 
inkább a lak-
berendezés 
terén bon-
takozott ki 
az elmúlt 
é v e k b e n , 
azonban most 
visszatért a divat szín-
terére is, hogy újra teret hódít-
hasson magának. népszerűek lesz-
nek idén azok a ruhák, amiket több 
egymástól eltérő mintájú darabból 
készítettek. Lehetnek azok klasszikus 
négyzetformák, de találkozhatunk majd 
csíkokkal és téglalap mintázatokkal is.

Kiegészítők

Újra hatalmas népszerűségnek örvendenek 
majd a vastag övek és a hangsúlyosabb 
ékszerek is. Jöhet minden, ami feltűnő és for-
mabontó. Persze törekedjünk a harmóniára, 
és ne aggassunk mindent magunkra, egy 
hangsúlyos kiegészítő bőven elég egyszerre, 
fő az egyensúly és a harmonikus megjelenés.

Stílustippek: Polgár-Laki Nóra - Boutique

Nő
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Nézzétek az aktuális akcióinkat facebook-oldalunkon!    boutiquegyor Keressetek minket a belvárosban, a Frei Kávézóhoz közel!
Győr, Czuczor G. u. 2. • 06-30/220-2518 Nyitva: h.-k.-sz.-p. • 10-18 h, cs. 10-19 h, szo. 10-14 h

Kollekcióink egyedileg, stylist segítségével 
kerülnek kiválasztásra.

Olasz design, egyedi összeállítások,  
trendi kollekciók, elegancia.

Minden modell egy életérzés, stílusjegy,  
ami illeszthető az üzlet bármely  

más modelljéhez.

Ruházati Szaküzlet kifejezetten  
az igényes hölgyek számára.

Boutique 

 ŐSZI KUPON 
KEDVEZMÉNY 
2019. november 30-ig.

20%

Nő

Az idei, őszi körömtrend
Irányvonal: retro

Forma: mandula mindenféle hosszúságban

Színek: natúr homokszín, bézses és nude színárnyalatok,  
 rövidebb körmökön a vörös és fekete

Minták: félholdas festési technika és a különféle csillámos,  
 glitteres berakások



Mielőtt hajhosszabbításra adnánk a fejünket, előtte nem árt picit jobban utánajárnunk  
a különféle módszereknek, hiszen többféle eljárás létezik arra, hogy a hajunkat dúsabbá és 
hosszabbá varázsoljuk. Fontos tudni, hogy ezt a műveletet csak egészséges, ápolt haj ese-
tében lehet alkalmazni. Mint mindennek, a hajhosszabbításnak is megvannak az előnyei és  
a hátrányai is, ezért érdemes körültekintőnek lennünk. A teljesség igénye nélkül lássunk 
most néhány technikát:

Hajfelvarrás
Az egyik legrégebb óta használt hajhosszabbító 
módszer a hajfelvarrás vagy hajbevarrás, azonban 
ma már elavultnak számít, ezért egyre kevesebben 
kérik ezt az eljárást a haj hosszának és volumenének 
növelésére. A módszer meglehetősen kíméletes, a sa-
ját hajhoz egy fonatkészítését követően úgynevezett 
tresszelt (előre feltűzött hajsorok) hajat illesztenek var-
rás segítségével. Ennek a módszernek az a hátulütője, 
hogy a tresszelés miatt nem képes a póthaj odasimulni  
a fejhez és kis mértékben kitüremkedik. A modernebb 
verziója ennek a mikrogyűrűs hajfelvarrás, amikor  
a saját haj tövére felhúzott gyűrűkre kerül a var-
rás, ezáltal jobban a fejhez simul, kevésbé 
észrevehető és sokkal esztétikusabb a vég-
eredmény.
Keratinos hőillesztés
A hőillesztés módszere már nem újkeletű 
dolog, így viszonylag alacsony ára mi-
att meglehetősen közkedvelt. Ennél a 
hajhosszabbítási módszernél a szakem-
berek a vendég haját tincsekre különvá-
lasztják, és egyenként illesztik hozzá a 
vendéghajat. A tincsek rögzítéséhez 
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az illesztési pontoknál felvisznek egy felhevített termé-
szetes alapú, hőre kötő keratinanyagot. Ahhoz, hogy 
szép, esztétikus hatást tudjunk fenntartani, a haj növe-
kedésétől függően érdemes 2-4 havonta megismételni 
az eljárást. 
Csatos hajhosszabbítás
Ezt a megoldást olyankor javasoljuk, amikor kifeje-
zetten egy alkalom miatt szeretnénk hajunk hosszán 
növelni, és nem tervezünk hosszú távra. Ahhoz, hogy 
feltegyük a tincseket, nincs is szükség arra, hogy egy 
szakember végezze el a műveletet, otthon a tükör 
előtt bárki fel tudja tenni. Meglehetősen könnyű be-

szerezni a csatokkal ellátott póthajat, amiből már 
jó néhány variáció létezik, kezdve a természe-

testől egészen a szintetikuson át a színes és 
melírozott verziókig.
Afrofonás
A tincses hajhosszabbításokhoz sorolha-
tó az afrofonás is, amikor az afrotincsek 
teljesen a hajtőnél kerülnek illesztésre. 
Mindenféle hő- és vegyi hatások nélkül 
fonják össze a saját hajat a vendéghaj-
jal. Ezáltal kevésbé van roncsoló hatása, 
mint ahogy azt elsőre gondolnánk.

Nő
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Győr - Belváros • Kazinczy u. 16.
Tel.: +36-96/320-822

www.facebook.com/Blondigyor
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HÁCZKY OPTIKA
www.haczkyoptika.hu 

Győr, Jedlik Ányos u. 11. • Tel.: 96/312-929 
Győr, Lehel u. 13. • Tel.: 96/418-501

Különleges hely

KERSNER
BÚTOR OUTLET

ETO-Park Pláza
9027 Győr, Nagysándor József u. 31.  

Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351
Nyitva: h.-p. 10-19 h, szo.-v. 9-15 h

www.kersner.hu
Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!

-40%

-40%

-50%

-50%

-60%

-60%

-70%

-70%



NyakkeNdő  egyszer egy
akárcsak a nőknél egy szép sál, a férfiak esetében egy jól megválasztott nyakkendő nagyot tud dobni a meg-
jelenésen. Lehet szeretni vagy utálni, de nem árt, ha megtanulod, hogy válaszd ki a megfelelő nyakkendőt,  
és természetesen azt is, hogy miként kell megkötni. ebben nyújtunk most egy kis segítséget nektek, lássuk is!

AnyAg, szín, mintA
Az anyagot tekintve általánosságban nincs szigorú 
megkötés a nyakkendőknél, inkább arra kell figyel-
ni, hogy milyen alkalomra melyiket válasszuk. A 
színét illetően fontos, hogy harmonizáljon a többi 
ruhadarabbal, vagy lehet harsány színű is, ha azzal 
tökéletes összhangba kerül megjelenésünk. Mintá-
ját tekintve szintén érdemes figyelembe vennünk, 
hogy milyen alkalomra kell nyakkendőt kötnünk, 
például egy tárgyalásra nem illik a nagy virágminta.

HosszA és szélessége
Fontos, kőbevésett szabály: épphogy az övre lógjon 
és nem tovább. Ha túl rövid, akkor olyan sután néz 
ki, ellenben ha túl hosszú, akkor meg szedett-ve-
dett külsőt kölcsönöz. Ami a szélességét illeti, az 
üzleti szférában a hagyományos, közepes széles-
ségű darabok a legelfogadottabbak, míg a nagyon 
vékony társaik inkább illenek egy lazább és kötetle-
nebb eseményhez.

megkötés
Többféle megkötési módszer létezik már a legkü-
lönbözőbb alkalmakra. Igazából az egyszerűbb kö-
tési technikákkal nem nagyon tudsz hibázni, mint 
például: alapkötés, kis csomó, egyszerű csomó, ket-
tős kötés vagy a Pratt-csomó, csak jól gyakorold be 
őket. A bonyolultabb technikákat, mint például a 
Cape-csomó, Trinity vagy a Windsor-féle kötések, 
inkább jeles eseményekre valók: egy esküvőre vagy 
egy céges karácsonyi bulira.

nyAkkendőtű
Tény, hogy nem elengedhetetlen része a nyakken-
dőnek, de sokat tud dobni rajta, kvázi ékszerként 
funkcionál. Természetesen a hétköznapi irodai 
megjelenés mellé kissé túlzás lehet, azonban egy 
tárgyaláson, vagy egy nívósabb alkalomra, nyugod-
tan vedd elő, és tartsd be azt a szabályt, hogy az ing 
harmadik és negyedik gombja közé helyezd.
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Férfi

KiegészítőK  
egy férfi ruhatárában

Akárcsak a hölgyek ruhatárában, a férfiak szekrényében is találunk olyan kiegészítőket, amelyek elengedhetet-
lenek a mindennapok során. Természetesen nem mindegy, hogy ezeket hol vásároljuk meg, hiszen az internet vi-
lágában, egy online felületen már jóval olcsóbban hozzá tudunk jutni egy-egy remek darabhoz, mintha például 
egy népszerű bevásárlóközpont valamelyik üzletében próbálkoznánk.

CsoKoRnyAKKendő

Általánosságban elmondható a csokornyakkendőről, hogy 
minden egyes alkalomra kiváló kiegészítő. egy fehér inggel 
például nagyon mutatós tud lenni. története a 17. század 
közepére nyúlik vissza, amikor a francia hadseregben szolgáló 
horvát katonák a köztudatba hozták az azóta nagy népsze-
rűségnek örvendő ruhadarabot. Általában selyemből készítik. 
Jellemzően öltönykiegészítő, és általában ünnepélyes esemé-
nyeken viselik.

MAndzseTTAGoMb

Ha egy férfi öltönyt és nyakkendőt is visel, akkor általában man-
dzsettagomb is van rajta. viselője egyediséget, férfiasságot 
és eleganciát sugároz. nagyon ajánlott hordani például egy 
elegáns vacsora, üzleti megbeszélés vagy esküvő alkalmával. 
alakját és színét illetően rengeteg variációval találkozunk, 
nyilván nagyon fontos, hogy harmonizáljon az öltönnyel és a 
nyakkendővel is.

TásKA

talán senkinek sem árulunk el újdonságot azzal, hogy egy férfi-
nak is szüksége van olyan táskára, ami kényelmesen hordható, 
jó anyagból készült és nyilván alkalomhoz illő. nem mindegy 
ugyanis, hogy sportolni indulunk vagy egy üzleti megbeszé-
lésen veszünk részt. Fontos tudni, hogy a bőrből készült da-
rabok a leginkább masszívak és strapabírók. a különböző 
webshopokban rengeteg fajtát találunk belőlük.

KARKöTő

Manapság nagyon divatosak a különböző karkötők és nem-
csak azért, mert feldobják még az egyszerű öltözetet is, ha-
nem mert számtalan hasznos dologra is fel lehet használni őket.  
a férfiak körében manapság nagyon népszerűek az úgyneve-
zett horgonyos, fonott karkötők, amelyek hajókötélből készülnek. 
ezek nagy teherbírásúak, így remekül használhatók például 
sátorozás alkalmával, de egy függőágy elkészítésénél is nagy 
segítségünkre lehetnek.
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elkészítés:
Grillezzük meg az apró kockákra vágott tököt több 

részletben, kevés mogyoróolajon, forró serpenyőben. 
Ne keverjük, csak rázogassuk, hogy a tök ne törjön 

össze. Adjuk a tökhöz a többi hozzávalót: az aprított 
fokhagymát, a szójaszószt, a chilikrémet és a mézet, 
majd óvatosan keverjük el.  Ezekután keverjük hozzá 
az átmosott, lecsöpögtetett lencsét is. A tésztának egy 

kisebb fazékba engedjünk vizet, sózzuk és forraljuk fel, 
majd zárjuk le, adjuk hozzá a tésztát, és hagyjuk  

a vízben 4 percet. Miután elkészült, a tésztát szűrjük le, 
adjuk hozzá a tökhöz. Tálalás előtt hintsük meg aprított 

korianderzölddel.
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hOzzávalók:
•	 2 gerezd fokhagyma
•	 60 dkg sütőtök
•	 1 ek. chilikrém
•	 5 ek. mogyoróolaj
•	 1 ek. méz
•	 1 tk. római kömény
•	 0,5 dl szójaszósz
•	 1 kis csokor koriander
•	 15 dkg lencse
•	 25 dkg ázsiai tészta  

búzalisztből



a befőzés egy nagyon régi tartósítási eljárás, mellyel megőrizhetjük a gyümöl-
csök és zöldségek zamatát hosszú hónapokon keresztül. ahhoz, hogy megfelelő-
en végezzük, tudnunk kell, hogy hogyan is kell eljárni befőzés előtt, mikor és mit 
tehetünk el.

mikOr és mit?
Alapvetően mindig szezonális gyümölcsökből és zöld-
ségekből érdemes dolgozni, hiszen így kaphatunk 
igazán finom végeredményt, természetesen így gaz-
daságosabb is. A tervezés folyamán fontos tisztában 
lennünk azzal, hogy mikor mi érik, és annak megfe-
lelően befőzni. Ehhez segítségül szolgál a következő 
érési naptár:
•	 Május: eper, cseresznye, zöldborsó
•	 Június: eper, cseresznye, meggy, málna,  

egres, zöldborsó
•	 Július: meggy, málna, egres, ribizli, sárgabarack, 

nektarin, őszibarack, paprika, zöldborsó, zöld-
bab, uborka, paradicsom

•	 Augusztus: málna, egres, ribizli, sárgabarack, 
nektarin, őszibarack, alma, ringló, körte, szilva, 
szőlő, uborka, paradicsom

•	 Szeptember: nektarin, őszibarack, alma, ringló, 
csipkebogyó, áfonya, körte, szilva, füge, szőlő, 
uborka, paradicsom

•	 Október: alma, körte, szilva, füge, szőlő, bodza, 
birs, uborka, paprika, padlizsán

•	 November: alma, birs
mibe?
Az üvegeket felhasználás előtt ala-
posan meg kell tisztítanunk a szeny-
nyeződésektől. Manapság már több 
technológiai eszköz is a segítsé-
günkre van ahhoz, hogy megfe-
lelően előkészítsük a tárolókat. 
Két módszert is hoztunk nektek: 
az egyik a jól bevált praktika, 
miszerint az üvegeket egy nagy 
vízzel teli lábasba tesszük, 
és forraljuk 10 percig a fede-
lekkel együtt. A másik, hogy 
mosogatógépben vagy jó 
forró vízben átmossuk, 

majd a legmagasabb fokozaton 20-30 másodpercre 
a mikrohullámú sütőbe tesszük őket a fedelük nélkül. 
Plusz tipp, ha a kifőzéshez használt vízbe ecetet cse-
pegtetünk, akkor elkerülhetjük a vízkő miatti homályos 
réteget az üvegeken.
a beFőzés
Az egyik legegyszerűbb módja, ha a gyümölcsöket  
a befőző cukorral együtt felforraljuk, és miután meg-
puhultak, összeturmixoljuk a kívánt állagra, majd még 
további 4-5 percre visszatesszük forrni. Ezután mehet-
nek az előkészített üvegekbe. Miután lezártuk őket,  
a természetes tartósítás jegyében érdemes néhány 
percre fejre állítani az üvegeket. Ezzel felforrósítjuk azt 
a részt, ahol csak levegő lenne, így növelhetjük a steri-
litást. Végezetül tegyük az üvegeket egy kosárba vagy 
ládába, csavarjuk körbe egy takaróval és így dunsztol-
juk őket egy-két napig. A forró és száraz dunszt segít 
abban, hogy valóban minden szennyeződés és csíra 
eltűnjön az üvegekből.
tárOlás
Az elkészült és kihűlt lekvárokat vagy zöldségkészít-
ményeket ajánlatos sötét és hűvös helyre tenni, mert  
a napfénymentes környezet segít megőrizni a színüket, 

a hideg pedig növeli az eltarthatóságukat.
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Programajánló
Október:

Október 13. István, a király - Győri Nemzeti  
 Színház, Nagyszínház 
Október 16-17.  Humor Sapiens - a felegyenesedés  
 hátrányai. Kiss Ádám és Benk Dénes  
 közös estje,  Győrszentiván Molnár Vid  
 Bertalan Közösségi Ház
Október 17. Tessék! – Beszélgetés Ördög Nórával  
 és  Nánási Pállal - Vaskakas Művészeti 
 Központ Győr
Október 31.  Halloween a győri állatkertben 

NOvember:
November 16. Tankcsapda T-30 koncert,  
 Győr Audi Aréna

November 23. Wellhello - Follow The Flow koncert  
 Győr Audi Aréna
November 25. Killer Queen- Queen Show From London 
 - Győri Nemzeti Színház
November 28. Dr. Csernus Imre pszichiáter előadása:  
 Egyensúlyban önmagammal.  
 Győrszentiván Molnár Vid Bertalan 
 Közösségi Ház

december:
December 6.  Mikulás Nap a győri állatkertben

zOmbieland - a másOdik lövés
AMERIKAI AKCIó-HORROR-VÍGJÁTÉK, 93 PERC

A zombie apokalipszist is meg lehet szokni. A négy túlélő, Columbus, 
Tallahasse, Wichita és Little Rock számára is hétköznapivá váltak az élőhalot-
tak támadásai, a harc és a vér. A Fehér Házból kiköltöznek Amerika középső 
vidékére: de hamarosan megbánják a döntésüket. Nemcsak túlélőkkel talál-
koznak, hanem a zombik új fajával is: szupererős és szuperfurcsa lényekkel…
Éppen tíz évvel ezelőtt mutatták be a Zombielandet. Azóta mind a négy fősze-
replőt jelölték Oscarra (Emma Stone meg is kapta a díjat), és újra mindannyi-
an visszatérnek a kísérteties humorú, vagány és fantáziadús film folytatására.
rendező: Ruben Fleischer 
Főszereplők:  Emma Stone, Abigail Breslin, Zoey Deutch,  
Woody Harrelson, Thomas Middleditch, Dan Aykroyd

bemutató: 2019. október 17.

midway 
AMERIKAI-KÍNAI TÖRTÉNELMI HÁBORúS AKCIó-DRÁMA, 90 PERC

Az amerikai haditengerészet csendes-óceáni flottáját fél évre megbénította  
a japán légierő, mikor leigázta Pearl Harbort. Az egyik legnagyobb 

hírszerzési kudarcnak titulálták a történteket. Azonban ez a veszteség nem 
tántorította el az amerikai hadsereg hős katonáit, hogy véghez vigyék  

a II. világháború egyik legnagyobb bravúrját a Midway szigeteknél.  
A legelszántabb harcosok állhatatossága és küzdeni akarása sorsdöntő 

fordulathoz vezetett a II. világháború kimenetelében.
rendező: Roland Emmerich

Főszereplők: Darren Criss, Aaron Eckhart, Jake Manley, Luke Kleintank,  
Luke Evans, Woody Harrelson, Keean Johnson, Alexander Ludwig,  

Mandy Moore, Ed Skrein, Patrick Wilson

bemutató: 2019. november 7.

Mozi

További programok: www.infogyor.hu



Az idei évre vonatkozóan 
szinte az összes gazdasági 
szakértő egyetért abban, 
hogy folyamatos bővülés 
prognosztizálható az építő-
iparban mind a lakossági, 
mind az ipari szegmensben. 
A győri régióban az utóbbi 
években gombamód emel-
kedtek ki az új építésű társas-
házi övezetek. Az egyre bő-
vülő lakhatási kedvezmények 
rendszere jelentősen meg-
növelni látszik a lakossági ke-
resletet az ingatlanpiacon.  
Az építőiparra utóbbi évek-
ben jellemző növekedés 

azonban az ipari szereplők 
számára is új kihívásokat ho-
zott - manapság szinte lehe-
tetlen raktárakat találni a ré-
gióban. Mivel bérelhető ipari 
ingatlanból folyamatosan 
hiány tapasztalható, így egy-
re több gazdasági szereplő 
ruház be új ipari csarnokok-
ba, így fokozva cége terme-
lékenységét, garantálva an-
nak bővülését. A régió ipari 
parkjaiban is hasonló, szem-
mel látható fejlődés tapasz-
talható, mint az új építésű 
lakóövezetek esetén. Hogy 
meddig tart az építőipar len-

dülete, azt senki nem tudja 
előre megmondani. Minden-
esetre a gazdaság folyama-
tos erősödése kedvez a fo-
lyamatnak. Lakossági oldalról 
az emelkedő ingatlanárak, 
ipari oldalról inkább az egy-
re növekvő munkaerőhiány 
szabhat felső határt a jelen-
leg pozitív tendenciáknak.  
Az ipari cégek esetében egy-
re inkább megfigyelhető, 
hogy még most szeretnék ki-
használni a kedvező gazda-
sági környezetet és a széles-
körű pályázati lehetőségeket 
a bővüléshez.
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