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CSONTHÉJAS LETT
AZ ÚJ TAPÍRBÉBI IS
Folytatódik a tapírok térhódítása a gyõri
állatkertben. Már látható az év nagy
meglepetése is, a csimpánzbébi. 6. OLDAL
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Ahol már arattak, elégedettek

MÁSODKÉZBÕL: TÖBBEN VÁSÁROLNAK KEVESEBBET

Érdemes böngészni: Jó árakat és jó minõséget keresnek a használt ru-
hás üzletekben az emberek. Képünkön Polgár Jánosné. FOTÓ: H. B. E.

Divatos spórolás
A használtruha-üzletek törzsve-
või az újrahasznosítás környe-
zetvédelmi szempontjaira rit-
kán gondolnak, inkább arra,
hogy olcsón, jó minõségû ruhát
hordhatnak. A „turizás” azon-
ban nemcsak kényszer, hanem
divat is lett.

GYÕR- MOSON-SOPRON
RIMÁNYI ZITA

– Többen vásárolnak boltja-
inkban, mint az elõzõ évek-

ben, de szinte mindenki keve-
sebbet költ, így forgalmasabb-
nak látszanak az üzletek, de a
bevételünk nem növekedett –
mondta el Lakatos Krisztián, a
megyénkben négy használtru-
ha-üzletet mûködtetõ cég ügy-
vezetõje. Az árérzékenység
szerinte a használt holmik pia-
cán is fokozódik, pedig többe-
ket nem a kényszer, inkább a
vadászösztön hajt a hosszan
sorakozó fogasok közé.
Folytatás a 4. oldalon.
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kár tyák:
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Dépardieu Komáromban forgat
Az Asterix és Obelix forgatását nagy titok övezi. A kalandok egyik fõszereplõje Gérard Dépardieu.

A legnagyobb biztonsági intéz-
kedések és hírzárlat mellett me-
gyénktõl alig 20 kilométerre,
Komáromban forgatják az Aste-
rix és Obelix címû francia szu-
perprodukció egyes jeleneteit.

KOM Á ROM
SZEGHALMI BALÁZS

A Gérard Dépardieu fõszerep-
lésével készülõ, ókorban ját-
szódó vígjáték negyedik részé-

nek forgatására újságírók és
fotósok nem „leshetnek” be, s
a hétpecsétes titokként õrzött
történet komáromi jeleneteirõl
sem a magyar stáb tagjai, sem
a statiszták nem beszélhetnek.

Az utóbbi két hétben sta-
tisztákból közel ezer vett részt
elõbb a Monostori, majd az Ig-
mándi erõdben felvett részek-
nél. A statiszták közül Tatabá-
nya és Komárom mellett renge-
tegen érkeztek megyénkbõl is;

a gyõri válogatásra április 9-én
került sor a Bartók Béla Megyei
Mûvelõdési Központban.

Úgy tudjuk, hogy tegnap és
tegnapelõtt az Igmándi erõdben
a legújabb Asterix és Obelix-ka-
land egyik látványos, kaszkadõ-
rök segítségét igénylõ kulcsjele-
netét játszották el, melyben két
rögbicsapat néz egymással far-
kasszemet – természetesen óko-
ri körülmények között.
Folytatás a 4. oldalon.

GYÕR- MOSON-SOPRON
CSÉFALVAY ATTILA

A háziorvosok megkönnyeb-
bültek, hogy az új jogszabály
értelmében már nem adhatnak
igazolást mozgáskorlátozott-
parkolási igazolványhoz. A
gond csak az, hogy a „helyük-
be lépõ” Nemzeti Rehabilitáci-
ós és Szociális Hivatal még
nem ad ki ilyet.

Egyelõre nincs egyértelmû
válasz, hogy jövõ januárig ér-
vényes-e a lejárt parkolási iga-
zolvány.

„Megkönnyebbültünk, egy
feladattal kevesebb, s nem ne-
künk kell konfrontálódni” – így
foglalta össze az új jogszabály-
lyal kapcsolatos véleményt dr.
Szabó Mária gyõri háziorvos.
Folytatás a 3. oldalon.

GYÕR- MOSON-SOPRON
HANCZ GÁBOR

Az elmúlt 11 év harmadik leg-
jobb búzatermésátlaga ígérke-

zett a múlt hétig a megyében,
annak ellenére, hogy a tavalyi
belvizek és a tavaszi aszály
után senki nem várt semmi jót.
A csapadékosra fordult idõ
azonban ronthatja a kenyérga-

bona minõségét és csökkent-
heti a mennyiségét is.

A Bõnyi Mezõgazdasági és
Szolgáltató Szövetkezet roham-
tempóban aratta le idén a bú-
zát, s a munkával már végzett

is. Bõhm Csaba elnöktõl meg-
tudtuk, hogy a rekordcsapadé-
kot hozó 2010-es év ár- és belvi-
zei miatt õsszel a tervezett 700
helyett csak 600 hektáron tud-
tak vetni ebbõl a növénybõl, vi-

szont a termésátlag a várt hek-
táronkénti 4,5 helyett 5 tonna
lett, ami megfelelõnek számít.

Ugyancsak elégedettek a Raj-
kai Mezõgazdasági Termelõ és
Szolgáltató Szövetkezetnél, ahol

már letudták a betakarítást.
Maász József elnök arról számolt
be, hogy búzából és árpából
hektáronként 5 tonna jött le a
táblákról, ami „egészen jó”.
Folytatás a 3. oldalon.

A Bácsai Agrár Zrt. a csapadékos idõ után tegnap már tu-
dott aratni Kisbajcs határában. A cég búzatermésátlaga
eddig hektáronként 5–5,2 tonna. FOTÓ: BERTLEFF ANDRÁS

HAT HÚRON
PENDÜLÕ ÖTLETEK
George Rizsányi szakmája
mestere, aki különleges hang-
szereirõl lett híres. 10. OLDAL


