
IINNGGAATTLLAANN

SSAALLGGÓÓTTAARRJJÁÁNNBBAANN eladó gázfûtéses, 200 m2

lakóterületû családi ház. Minimum 1 + 2 fél
szobás lakást beszámítok. Ár: 18 M Ft. 06-
20/779-7860 *16237*

SSAALLGGÓÓTTAARRJJÁÁNN belterületén, a Vásártéren 51
m2-es, 2 szobás (fürdõszoba, konyha) lakás
felújított állapotban eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel.:
06-70/622-0141.  *16287*

KKAARRAANNCCSSKKEESSZZII központjában 2 szintes csa-
ládi ház áron alul, sürgõsen eladó. Tel.: 06-
20/259-7033.  *16318*

HHÉÉTTVVÉÉGGII ház 650 m2 gyümölcsössel, St.-
ban, a Kercseg déli oldalán, buszmegállóhoz
közel eladó. 32/740-441, 06-20/467-1301
*16415*

SSTT., Hársfa úton 1 + 2 fél szobás lakás el-
adó. Irányár: 4 M Ft. T.: 06-20/463-2869.
*16422*

JJÁÁRRMMÛÛ

KKTTMM 250 SXF 2008-as, garázsban tartott
crossmotor jó állapotban eladó. Tel.: 06-
20/438-0615.  *16405*

VVEEGGYYEESS

HHAAJJDDÚÚ centri és mosógép eladó. 30/912-
9916 *16301*

AA férfiaknak egy bizonyos kor után valami
pluszra van szükségük a partnerkapcsola-
tukban. PARTNER PLUSZ kapszula kizárólag
az alábbi gyógyszertárakban kapható: Sal-
gótarján, Füleki út 55., Balassagyarmat, Rá-
kóczi u. 51. *16380*

KKEEMMÉÉNNYY tûzifa 7500 Ft/m3-tõl. 20/501-
6466  *16409*

ÁÁLLLLAATT

VVÖÖRRÖÖSS tojóhibridek és hízott kacsák (3-4
kg). Szállítás ingyenes. 70/2284-212
*16250*

NNÉÉMMEETT boxer fajtatiszta kiskutyák eladók.
Féregtelenítve, oltásokkal. 06-20/4444-
674  *16399*

YYOORRKKII kan 7 hetes kiskutya beoltva eladó.
Tel.: 06-20/463-2869.  *16422*

OOKKTTAATTÁÁSS

OOKKJJ--SS iskolarendszerû képzés grafikus, ani-
mációs, informatikus, fotó szakmacsopor-
tokban. www.eventus.hu, 20/975-4803
*16317*

NNYYÁÁRRII dajka, pedagógiai asszisztens képzés.
www.kaszaszakkepzes.hu (Nyt: 01-0064-
04), 06-1/276-5918.  *16418*

RRÉÉGGIISSÉÉGG

VVEETTEERRÁÁNN motort, autót keresek. 30/912-
9916 *16302*

FFOORRGGAALLOOMMBBÓÓLL kivont és régi pénzt vennék:
külföldi, magyar, érme, papír. 20/253-4646
*16391*

MMEEZZÕÕGGAAZZDDAASSÁÁGG

KKUUKKOORRIICCÁÁTT vennék. 20/253-4646 *16391*

MMTTZZ 50-es és T25/A traktorok eladók. Tel.:
06-20/265-8185.  *16410*
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Ha csalással vádol a cég
ENERGIALOPÁS A fogyasztó kiállhat a saját igazáért

— Elõzetes egyeztetés nélkül meg-
jelentek nálunk az egyik ener-
giaszolgáltató dolgozói, hogy el-
lenõrzik a fogyasztásmérõt. Meg-
tehetik ezt anélkül, hogy értesíte-
nének minket? — kérdezi egy ol-
vasó.

A fogyasztóvédelmi felügyelõ-
séghez egyre több ilyen és eh-
hez hasonló megkeresés érke-
zik. A panaszokból kiderül,
hogy a kifogásoltnak ítélt mérõ-
ket leszerelik, majd elviszik
vizsgálatra. A sokszor gyanút-
lan fogyasztót ezek után éri a
kellemetlen meglepetés, akár

több százezer forint formájá-
ban, amit a szolgáltató követel.
Az indokok általában hasonló-
ak: szakértõi vélemény megál-
lapította a feltételezett „mágne-
sezést”, a mérõt megrongálták
vagy a mérõ egyszerûen éve-
ken át rosszul mért valamilyen
hibából kifolyólag.

Akinek nincs félnivalója,
ilyen esetekben a Magyar Ener-
gia Hivatalhoz fordulhat. Ter-
mészetesen a fogyasztóvédelmi
felügyelõség is továbbítja a Ma-
gyar Energia Hivatal felé az
ilyen jellegû, hozzá beérkezett
megkereséseket.

A fogyasztóknak azt javasol-
juk, ha ilyen ellenõrzést ta-
pasztalnak, körültekintõen jár-
janak el. A mérõ leszerelését
végzõ dolgozókat a késõbbi vi-
ták elkerülése érdekében ne
hagyják magukra. A leszere-
lésrõl jegyzõkönyv kell hogy
készüljön, ebben lehet jelezni
az esetleges kifogásokat. A le-
szerelésrõl és az esetleges
helyszíni megállapításokról
szóló jegyzõkönyvet akkor ír-
ják alá, ha azt elolvasták és az
abban leírtakat megfelelõnek
találták. Ha a fogyasztó úgy ér-
zi, neki van igaza, érdemes el-

menni a szakértõi vizsgálatra
is. Az ott elhangzottakat, meg-
állapítottakat is lehet cáfolni,
természetesen megfelelõ té-
nyek alátámasztásával. Végsõ
esetben békéltetõ testülethez
vagy bírósághoz lehet fordulni.

Meg kell említeni, hogy nem
véletlenek az ellenõrzések, saj-
nos jelentõsen elszaporodtak
az energialopások hazánkban.
Azonban, akinek nincs félni-
valója, határozottan képviselje
igazát.

■ Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kormányhivatal Fogyasz-

tóvédelmi Felügyelõség

Nem véletlenek az ellenõrzések: jelentõsen elszaporodtak az energialopások hazánkban. Akinek nincs félnivalója, határozottan képviselje igazát. 

A lilahagymalekvár különlegessé teszi a sülteket
Olvasónk vendégségben kós-
tolta a lilahagymalekvárt. Õ
maga is elkészítené ezt a fi-
nomságot.

Grillezett és töltött húsok mel-
lé én is jó szívvel ajánlom.
Magas falú edényben kara-
mellizáljon egy evõkanál kris-
tálycukrot, majd szórjon bele
4—6 cikkekre vágott lilahagy-
mát. Kevergesse, fonnyassza,
öntsön rá 4 dl balzsamecetet
és fõzze addig, amíg a fele lé

elpárolog. Pici sóval, fehér
borssal ízesítse. Én három ka-
nál szilvalekvárral és vörös-
borral sûrítem be, ami töltött
sertésszûzhöz és marha-
steakhez különösen jól illik.
Grillezett jércemellhez és más
szárnyasokhoz próbálja ki na-
rancslekvárral és reszelt
gyömbérrel. Vadsültekhez
csipkeízzel ajánlom a lila-
hagymalekvárt besûríteni.

■ Prohászka Béla, 
Venesz-díjas mesterszakács

A lelke mélyén tart az idősek otthonától
Édesapám régóta fontolgatja,
hogy idõsek otthonába költö-
zik, ám tart is az új körülmé-
nyektõl. Miképp segíthet-
nénk a döntésben? — kérdezi
olvasónk.

Nagy változás ez egy idõs em-
ber számára, hogy elszakad a
családjától, a barátaitól. Az új
közösségtõl, intézménytõl és az
alkalmazkodástól való félelem
is nehezíti ezt a lépést. Jó kez-
det, ha megismertetik az épü-

lettel, és a többi lakótárssal.
Ha bizonytalan benne, hogy
szeretne-e idõsek otthonában
élni, igénybe veheti a próbaidõ-
opciót. Ez az jelenti, hogy a
napi költségek térítése mellett,
meghatározott idõre, általá-
ban egy hétre, igénybe veheti
az intézmények szolgáltatása-
it. Ha kedvezõek a tapasztala-
tai, biztosabban belevághat eb-
be az életvitelbe.

■ Bõvebben: 
fogyatekosugy.hu
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