
Dr.Zacher Gábor az OLVASOSZEMUVEG
rendezvénysorozat vendégeként járt
B[ikon.

Sok bÜki gyerek Dr. Zacher Gábor sza_

vaira ébredezett szerda reggel. A B-kor
kezd do eloadáson megtelt a m velodési
ház színházterme általános és kÖzépiskolá-
sokkal. A délutáni eloadáson is csak néhány
szék maradt Üresen. Ennek a beszélgetés-
nek a célkÖzÖnsége a szulok voltak.

Dr. Zacher Gábor szakmailag elismert
addiktolÓgus. TÖbb magya rországi egyete-
men oktat, publikál, és gyakorlÓ orvosként
is dolgozik. Emellett kÜlfÖldi egyetemeken
ve n dé9 p rofesszo rkod i k. Te l ev íziÓs és egyé b

médiaszereplései miatt országosan ismert,

de hangsÚlyozta, nem celeb. Ha valaki in-

ternetet használ, nagyon valoszhu, hogy
talá l kozott már Dr. Zacheres mémekkel.

Zacher Gábor a reggeli,gyerekeknek
szÓlÓ eloadásában a fÜggoségr l és a fÜ9-

goséget okozÓ szerekr l és tevékenysé-
gekrol beszélt. lsmert mesékkel illusztrálta
a mondanivaloját. Bemutatta a legális és

Dt.Zacher Biiktin

Dr. Zacher G bor el ad sa

tiltott tudatmodosíto szerek hatásait. Dél-

utáni, a feln tteknek szÓlÓ eloadás A min-
dennapi fÜggoségeink címet viselte. Volt
szÓ gyereknevelésr l, kÖvetkezetessé grol, a

Nem kimond ásárÓl, és a kontroll alatt tartott
hétkÖznapi gyarloságokrÓl . Az el adoval
készített riportban elmondta, hogy o a szÜ_

loi mintát tartja a legfontosabbnak a fÜ99o-
ségek kialakulásában. A gyerekek eltanulják
a szÜl i viselkedést és ha a kapcsolat folya-
matos, akkor a serdÜlokori korosztályos el-

hajlások, fÜ99osé9ek kialakulása nem lesz

megalapozott. Nem a tiltás, hanem aZ,,okos

engedés" a szÜloknek a minta.

Tájékoztatás a pénzÍigyi fogyaszt véde!mi el adásrol
ÉrtesítjÜk BÜk város lakossá gát,hogy az

országos Fogyasztovédelmi EgyesÜlet Vas

Megyei Szervezete PénzÜgyi fogyasztové-
delmi tájékozato eloadást tart.

Az el adás célja: Az elszámolással és fo-
rintosítással kapcsolatos tudnivalok megiS-
mertetése:

Kiket érint azelszámolási tÖrvény? Azok-
nak a mag ánszemélyeknek szÓl, akik 2004.
május 1. és 2014. jÚlius 19. napja kozÖtt
kÖtottek és 2009.jÚliu s 26 napját kovet en
rendel kezteW rendel keznek deviza a la pu,

forint alapÚ, deviza hitellel, pénzÜgyi lí-

zing-v agy ko l cso n szerzodésse l

Vonatkozik továbbá: a 2009. jÚlius 26.

na pja el tt el nem évÜ lt kÖvetelésekre,

elhalálozás esetén aZ ÖrÖkÖsokre, aZ ár-

folyamgátba belépett és a végtÖrlesztést
igénybevev kre is.

A tájékoztatÓ eloadást kovet en szemé-
lyes konzultáciÓra is lehet ség lesz.

Az eloadáSon ajánlott részt venni azok'
nak is, akik b víteni szeretnék a pénzÜgyi-fo_

gy asztÓvéd e l m i is m eretei ket.

Az eloadás ,,AZ Elszámolási tÖrvénnyel

kapcsolatos széleskÖrŰ fogyasztÓi tájékoz-
tatást el segíto Pén zÜgyi FogyasztÓvédel mi

Program" megvalosítása érdekében a Ma-
gyar Nemzeti Bank támogatásával tÖrténik!

EloadÓ: Bogdán lstván. Az eloadás ido-
pontja. 2015. április 17. 17:30 Óra. Helye:

BÜki Muvelodési és Sportkozpont Színház_

terme (9737 BUk, EÖtvos u. 1 1 .)

BUki Kozos Önkormanyzati Hivatal
orsz gos FogyasztÓvédelmi EgyesÜlet

Vas Megyei Szervezete

$***


