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RUHÁK MÁSODKÉZBÕL – TÖBBEN VÁSÁROLNAK, DE SZINTE MINDENKI KEVESEBBET KÖLT

Kinc skeresés: Sokakat a „különlegeset jutányosan megszerezni” ösztöne hajt a használt ruházatot árusító üzletekbe. FOTÓILLUSZTRÁCIÓ: H. B. E.

GYÕR- MOSON-SOPRON
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A fiatalok közt sok a márkafüg-
gõ, õk szinte mániásan ked-
venc divatcégük modelljeire
vadásznak. Akiknek tényleg
spórolniuk kell, a nagyobb ki-
adást jelentõ téli öltözeteket
keresik. A gyerekholmik iránti
kereslet az iskolakezdés köze-
ledtével nõ.

Marton Péter használtru-
ha-kereskedõ tapasztalatai
szerint is divatos lett a „turi-
zás”: korántsem csak a rászo-
rulók keresnek olcsó ruhát,
mert szinte sport lett a hasz-
nált holmik közti kincskeresés,
az extrém, az egyedi darabok
utáni kutatás. „A kereslet
ugyan nõtt ezen a piacon, de
egyre több üzlet kínál ilyesmit,
így jelentõsen nem nõtt a for-
galmunk. Az örökzöld slágert a
gyerekruhák jelentik, a kicsik-

nek gyakran vesznek szüleik
használt ruhákat praktikus
okok miatt, ugyanis gyorsan
kinövik és így nem is kell azt
annyira félteni” – mondta a

kereskedõ. Arról pedig már a
vevõk beszéltek, hogy elõnye a
használtruha-üzleteknek az is,
hogy gyorsan változik és válto-
zatos a kínálatuk. Az olcsóság
persze viszonylagos: lehet új
pólót is venni ezer forintért, de
használtan olyan világmárká-
kat tud megfizetni a magyar
átlagember, amelyeknél húsz-
ezer forint lehet újonnan egy
felsõ.

Bognár Csabáné sûrûn jár

CSAK A JOGÉRTELMEZÉS BÕVÜLT – POSTÁN A NYOMTATVÁNYOK

A nagycsaládosokat megilletõ
gázártámogatásra megyénkben
több mint ötezren jogosultak, õk a
Magyar Államkincstártól (MÁK)
legkésõbb a jövõ hét végéig pos-
tán kapják meg a 2012-re vonat-
kozó igénylõlapot és hozzá a tájé-
koztatót. Cikkünkben összefoglal-
tuk a legfontosabb információkat,
azt, hogy pontosan kinek, mit, ho-
vá és meddig kell elküldenie.

GYÕR- MOSON-SOPRON
D. PUSZTAI ANDREA

– Az igénylés feltételei nem vál-
toztak, mindössze a jogértelme-
zés bõvült: eszerint azok kérhetik
a támogatást, akik három vagy
annál több gyermek figyelembe-
vételével kapják a családi pótlé-

kell egy számlát, lehetõleg a be-
küldést megelõzõ havi másolatát
– nem a befizetést igazoló csek-
ket(!) –, ezt korábban sokan félre-
értelmezték. Méltányosság to-
vábbra sincs, akik fával fûtenek
vagy hõszolgáltatást vesznek
igénybe, nem kérhetnek támoga-
tást. Az igénylés határideje szep-
tember 30., aki ezt elmulasztja,
elveszíti a jogosultságát. Az ál-
lamkincstárnak november 15-ig
kell feldolgoznia az adatokat, ezt
követõen küldik ki az elfogadó,
illetve az elutasító határozatokat.
Az esetleges hiánypótlásokról
menet közben értesítenek.

Fontos, hogy aki jövõ hét vé-
géig nem kapja meg a kincstár le-
velét, fáradjon be az ügyfélszol-
gálathoz, ahol átveheti az igény-
lõlapot és a kitöltéshez is kap se-
gítséget.

Igényelhetõ a gázártámogatás

A kedvezmény mértéke. Az önálló felhasználási hellyel rendelkezõ
jogosult által az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételez-
hetõ földgázmennyiség három gyermekre felhasználási helyenként és
naptári évenként 61.560 MJ, valamint a negyedik gyermektõl számítva
gyermekenként további 10.250 MJ (a szolgáltató által alkalmazott I. ár-
kategória szerinti díj szolgáltatónként eltérõ, az I. árkategória díjszabá-
sa szerint maximálisan vételezhetõ földgázmennyiség a támogatottól
eltérõ esetekben felhasználási helyenként és naptári évenként 41.040
MJ). A fogyasztói közösségben vételezõ jogosult esetén a kedvezmény
forintban kerül meghatározásra, összege szolgáltatónként eltérõ.

A 2011-re vonatkozó igényeket
február 28-ig kellett beadni, ak-
kor már az új szabályok szerint
megyénkben mintegy háromezer
család kért gázár-támogatási
kedvezményt. Közülük nyolcszá-
zan küldtek hibásan kitöltött
nyomtatványt és félszázan kap-
tak elutasító határozatot.

kot – mondta a Kisalföldnek Ta -
kács Tibor, a MÁK megyei igazga-
tóságának családtámogatási iro-
davezetõje. (Tehát például mos-
tantól azok is kérhetik a kedvez-
ményt, akiknek családjában két
kiskorú és egy felsõoktatásban
tanuló diák van. Mert bár utóbbi-
ra nem jár a pótlék, a kicsik után
járó összeget a tanuló figyelem-
bevételével magasabb összegben
utalja a kincstár.)

Takács Tibor elmondta: a le-
velet annak a nevére küldik, aki-
nek a családi pótlékot utalják, a
gázártámogatást azonban annak
kell igényelnie, aki a szolgáltató-
val szerzõdésben áll, akinek a ne-
vére a számla szól. A kettõ nem
minden családban ugyanaz a
személy. Az igényléshez csatolni
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

SZERETNI VALÓ BEHEMÓT. „Gé-
rard Dépardieu rendkívül köz-
vetlen, sztárallûröktõl mentes,
mindenkivel kedves személyi-
ség. Úgy is fogalmazhatok,
hogy az életben ugyanolyan
szeretni való, »behemót« fic-
kó, mint ahogyan a filmvász-
non visszaköszön ránk” – tud-
tuk meg a magyar stáb egyik
neve elhallgatását kérõ tagjá-
tól.

Dépardieu barátságos egyé-
niségét megerõsítette az egyik,
Gyõrbõl érkezett statiszta is,
aki elárulta: „Minden egyes
forgatási jelenet után Dépar-
dieu odament a statiszták lelá-
tójához, s megköszönte a napi
munkájukat.” A legújabb Aste-
rix-mozi másik nagy sztárja,
Catherine Deneuve ugyanakkor
nem utazott Magyarországra: õ
nem szerepel a Komáromban
rögzített jelenetekben.

A szóban forgó film várha-
tóan 2012-ben kerül a magyar
mozikba, s 3D-s változatban is
forgalmazzák majd.

A BORGIÁKAT IS A MONOSTORI
ERÕDBEN FORGATJÁK. Az utób-
bi napokban igazi filmforgatá-
si nagyüzem zajlik Komárom-
ban. Alighogy Gérard Dépar-
dieu és derék gall barátai át-
költöztek az Igmándi erõdbe, a
Monostorit a Jeremy Irons ne-
vével fémjelzett Borgiák cím
történelmi tévésorozat stábja
„foglalta el”. Az egyik magyar
csatornán jelenleg is vetített, a
XV. századi pápai államban
játszódó film legújabb részeit
szintén a nyilvánosság teljes
kizárásával rögzítik. Informá-
ciónk szerint Jeremy Irons nem
vesz részt a komáromi forgatá-
si napokon, viszont a filmbéli
fiát alakító Francois Arnaud
igen.

AZ OLIMPIÁS RÉSZ AZ EGYIK
LEGDRÁGÁBB EURÓPAI FILM. Az
Asterix és Obelix-sorozat ko-
rábbi részeiben olyan világhí-
rû sportolók tûntek fel, mint a
hétszeres Forma–1-es világbaj-
nok, Michael Schumacher és az
aranylabdás Zinedine Zidane.
Az „Asterix az olimpián” címû,
2006-ban forgatott történetben
ráadásul Julius Caesart a le-
gendás Alain Delon alakította;
78 millió eurós költségvetésé-
vel a valaha készült egyik leg-
drágább európai filmként tart-
ják számon az utóbbi mozit.

Turkálók – divatos spórolás

Turkálás, jótékonyság. A nyugati használt ruhák kereskedelme már
a rendszerváltás elõtt megjelent hazánkban. Akkoriban jobbára terme-
lõszövetkezetek foglalkoztak vele és garázsméretû boltokban, aszta-
lokra helyezett nagy halmokban turkálhattak a vevõk. Manapság sok
újszerû darab a britektõl kerül hozzánk, mert õk ruhatáruktól jobbára
szezon végén megválnak. A szelektív hulladékgyûjtésre ügyelve bevá-
sárlóközpontok melletti konténerekbe teszik a textilholmit; a jótékony
szervezetek úgy jutnak bevételhez, hogy továbbértékesítik azokat.

„turikba” – amikor csak útba
esik valamelyik –, mert az
egész családnak vásárol. A vál-
ság óta így spórolnak. „Keve-
sebbet költünk, mégis jó minõ-

ségû holmit
hordhatunk,
egészen új far-
mert is találtam
már a használ-
tak közt” – ál-
lítja az asszony.
Oross Katalin –
aki fõként a

gyerekeinek vásárol lábbelit is
használtan – azt hangsúlyozta:

idõ kell a válogatáshoz. Ilyen
helyeken szerinte nem szabad
kapkodni és meghatározott
szándékkal keresgélni, arra
kell „lecsapni”, ami jó és
elõbb-utóbb szükség lesz rá.

Az édesanyák, a barátnõk
egymás közt is cserebere-ruha-
börzéket szoktak tartani és az
interneten is lehet feleslegessé
vált divatárut adni-venni. A ki-
nõtt holmik leadhatók a Vörös-
kereszt és a Máltai Szeretet-
szolgálat irodáiban is (www.
voroskereszt.hu, illetve www.
maltai.hu).

„ Lehet új pólót is venni ezer fo-
rintért, de használtan olyan világ-
márkákat tud megfizetni a magyar
átlagember, amelyeknél húszezer
forint lehet újonnan egy felsõ.

Kiug rott
a pszichiátria
ablakából
GYÕR. Néhány nappal ezelõtt a
gyõri kórház pszichiátriájának
második emeletérõl egy nõ a
dohányzóablakon keresztül le-
ugrott és életét vesztette. A ski-
zofréniával kezelt beteg min-
den elõzmény nélkül, váratla-
nul lett öngyilkos: vélhetõen
ennél a betegségnél idõnként
jellemzõ hirtelen, indulati álla-
potban. Az eset elõtt úgy tûnt,
állapota javult, s már a rehabi-
litációs osztályra szerették vol-
na vinni. Prof. Oláh Attila orvos
igazgató elmondta: a kórház
belsõ vizsgálatot indított, ám
úgy tûnik, az ügyben nem tör-
tént mulasztás.

Véradás a Kisalföld sajtóházában
GYÕR . Az elmúlt esztendõkben
kialakult gyakorlat szerint az
év elsõ munkanapján és a nyár
közepén – két olyan idõpont-
ban, amikor kevesebb a véradó
a szokásosnál – lapunk, a Kis-
alföld gyõri sajtóházában szer-

vez véradást a regionális vérel-
látó szolgálat munkatársaival
együttmûködve.

Az Újlak utca 4/A szám alatt
nyújtják karjukat újságírók,
nyomdászok és más kollégák.
Ezzel példát is szeretnénk mu-

tatni, valamint várjuk az ön-
kénteseket, hogy csatlakozza-
nak holnap 10.30 és 14.30 kö-
zött akciónkhoz.

Kérjük, segítsen ön is, ked-
ves olvasónk és mentsen így
életet!

Egyre melegebb idõ lesz
MAGYARORSZÁG. Az Országos
Meteorológiai Szolgálat tájé-
koztatása szerint bár mától is-
mét megnövekszik a felhõzet,
így ismét több helyen várható
esõ, már 19–25 Celsius-fokig
melegszik az idõ. A hétvégén

várhatóan sok lesz a felhõ az
égen, ugyanakkor több napsü-
tésre lehet számítani és 22–27
fok körül alakul majd a napi
legmagasabb hõmérséklet. Jö-
võ hétre még több napsütést
ígérnek a meteorológusok.

RÖVIDEN

Drágult az üzemanyag
Emelte bruttó 3 és 4 forinttal
a 95-ös benzin, illetve a gáz-
olaj literenkénti nagykereske-
delmi árát szerdán a Mol Nyrt.
A változással a benzin átlag-
ára újra csúcsra emelkedett, s
elérte a 388 forintot, míg a
gázolajé 375 forintra nõtt. Az
autósok 20–25 forintos árkü-
lönbséget is tapasztalhatnak a
kutaknál, s így több helyen
már 400 forint feletti benzin-
árakkal találkozhatnak.

Buszokat ellenõriznek
Autóbuszokat ellenõriz a
rendõrség az utakon ma és
holnap egy európai közleke-
désbiztonsági akció kereté-
ben. A jármûvezetõk és a kü-
lönbözõ okmányok átnézésén
túl vizsgálják a menetíró be-
rendezéseket, a vezetési és a
pihenõidõre vonatkozó szabá-
lyokat, kiszûrik a gyorshajtó-
kat és az ittas jármûvezetõ-
ket, valamint a buszok mûsza-
ki állapotát.

Veszélyes járókák
A laboratóriumi vizsgálat alap-
ján a fogyasztóvédõk kétféle
veszélyes járókát és háromfaj-
ta veszélyes bébikompot von-
tak ki a forgalomból az orszá-
gos ellenõrzésen tapasztaltak
miatt. A termékek nem voltak
eléggé stabilak, beszorulha-
tott a gyerek ujja, a bébikom-
pok esetében pedig a lépcsõ-
rõl való leesési lehetõség is
jellemzõ volt. A letiltott ve-
szélyes termékek teljes listá-
ját olvasni lehet a hatóság
honlapján, illetve az NFH hon-
lapján lévõ fórumoldalon
szakértõk válaszolnak a beér-
kezõ kérdésekre.


