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A mérkőzés addig tart, amíg a sípot nem fújja meg a
bíró. Miért állna meg az élet azzal, hogy valaki
nyugdíjas lesz.
Ez a szemlélet jellemző a Dunaalmási Nyugdíjas Klub
tagjaira. Egy korábbi szőnyi látogatás kapcsán
ismerkedtünk meg az ottani nyugdíjasokkal. Kicsit
énekeltünk, egy kicsit táncoltunk, ők is, mis jól éreztük
magunkat.
Júniusban a szőnyiek hagyományosan rendbe teszik a
helyi horgásztanyát és környékét. Ennek fejében a
horgásztanyán klubdélutánt rendezhetnek.
Úgy
gondolom a civil szervezetek közti együttműködés
szép példáját mutatja ez a gesztus mindkét fél
részéről. Ennek az eseménynek a kapcsán kaptak a
dunaalmási nyugdíjasok meghívást Szőnybe.

L
A meghívást elfogadtuk és június 20-án némi
izgalommal,
kíváncsisággal
megérkeztünk
a
vendéglátás helyszínére, a horgásztanyára. Az első
benyomást a festői környezet tette ránk. Alig
ocsúdtunk fel a látvány szépségétől máris
házigazdáink gondoskodó közvetlensége oldotta az
ilyenkor természetes félszegséget. Rövid néhány perc
után feloldódtak a gátlások. A kitűnő és bőséges
vendéglátás és a zeneszó megtette hatását.
Fergeteges táncolás, közös éneklés lett a találkozóból.
Sokat beszélgettünk, ismerkedtünk egymással.
Kölcsönös szimpátia alakult a két klub tagjai közt és a
búcsúzáskor, már arról beszéltünk, mikor találkozunk
legközelebb.
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A Dunaalmási Nyugdíjas Klub sok szeretettel várja
nyugdíjasok belépését a klub tagjai sorába, fenti
példával is bizonyítva, hogy érdemes a közösséghez
tartozni, hiszen számos programot kínálunk
tagjain knak.
Nagy László
klubvezető

Június 20-án, szombaton, 13:30-ra érkezett meg
Budapestről a Csokonai Művelődési Házba a 46 főből
álló Rendőr Kulturális Hagyományőrző Egyesületének
tagjai. Vezetőjük, Sas Ferenc rendőrezredes, látogatási
szándékukat telefonon egyeztette velem. Mivel nem
csak Lilla és Csokonai szerelmi története érdekelte
őket, hanem Dunaalmás helytörténete is, így kapóra
jött Kecskeméti József, aki nagyon profi helytörténeti
előadást tartott nekik.
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A művelődési ház, a Lilla szoba, egyre több látogatót
vonz. A sok programok által a művelődési házunk
egyrejobban él.
Geszler Anita

Július 16-án, elsősegély oktatás volt a Művelődési
házban a kisgyermekes anyukáknak és nagyszülőknek.
Borbélyné Gál Gabriellával (védőnő) szerveztük meg
ezt a délutánt.
Vincze László, volt osztálytársam, jó barátom,
(a tatabányai mentőszolgálat állomásvezetője,
mentőtiszt, elsősegély oktató, és a tatabányai Szent
Borbála Kórház neurológiai osztályán őrző, ápoló)
elfogadta meghívásomat, és színvonalas oktatást
tartott a dunaalmási és neszmélyi érdeklődőknek.
Tudását és tapasztalatát egyszerűen, érthetően
osztotta meg velünk.
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A szoptatás az anyai szervezetre is kedvező hatású,
bizonyos betegségek p1. csontritkulás, melldaganat
ritkábban fordul elő körükben.
Az anyatejnek csak előnyei vannak, az anyatejnél nincs
jobb!
Éppen ezért az a legegészségesebb, ha a csecsemők
hat hónapos korukig csak anyatejet kapnak. Emellett
sem vízre, sem teára nincs szükségük. Fél éves
korukban indulhat a fokozatos hozzátáplálás.
Örvendetes, hogy községünkben minden édesanya
szoptatja gyermekét hosszabb rövidebb ideig, sőt
sokan a gyermek egy éves korán túl is.
Az anyatejes világnap alkalmából szeretném
köszönteni a Dunaalmáson élő édesanyákat:
Azokat, akik szerettek volna, de nem sikerült
Azokat, akiknek sikerült, de csak rövid ideig tartott és
Azokat, akiknek sikerült és hat hónapos vagy egy éves
kor után is szoptatják gyermeküket!
„Magasztalni kell az anyát
akinek szeretete nem ismer határt,
s akinek emlőin nevelkedett
az egész világ”
/Gorkij/

Köszönjük a dunaalmási és a neszmélyi önkormányzat
támogatását!
Geszler Anita

Borbélyné Gál Gabriella
védőnő
Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben augusztus
elsejét az anyatej világnapjává nyilvánította. Célja
ezzel az volt, hogy felhívja a figyelmet az anyatejes
táplálás fontosságára, jelentőségére.
Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy köszöntsük az
édesanyákat abból az alkalomból, hogy gyermekeik
táplálására a legtermészetesebb és legegészségesebb
táplálási módot, a szoptatást választották és ezzel
biztosítják számukra az egészséges életkezdetet.
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Egyszerű szilvás sütemény

Hozzávalók / 6 adag
4dbtojás
icsipetsó
loogcukor
1 csomag vaníliás cukor
0.5 citromból nyert citromhéj
125 g finomliszt
2 ek napraforgó olaj
500 g szilva
-
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A
csecsemők
egészsége
szempontjából
a
legtökéletesebb táplálék az anyatej. Összetétele
mindig a gyermek igényeihez igazodik, tartalmazza
mindazokat a tápanyagokat, amik a kiegyensúlyozott
fejlődéshez szükségesek.
Védettséget biztosít bizonyos betegségekkel szemben,
véd a fertőzésektől. Az anyatejjel táplált gyermekek
körében ritkább az allergiára és az elhízásra való
hajlam.
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Elkészítés:
1. A szilvát megmossuk, kimagozzuk, egy szűrőbe
tesszük.
2. A tojások fehérjét a sóval, kézi mixerrel kemény habbá
verjük, majd apránként hozzádolgozzuk a kétféle
cukrot. Tovább verjük, míg a tojáshab szép fényes lesz.
2

3. Egyenként hozzádolgozzuk a tojások sárgáját, és a
végén a citromhéjat.
4. Rászitáljuk a liszt felét, és a kézi mixerrel, a
legalacsonyabb sebességgel hozzáriolgozzuk, majd
hozzádolgozzuk az olajat, majd a maradék lisztet.
5. A masszát egy 20x30x8 cm-es sütőpapírral kibélelt
tepsibe simítjuk, elosztjuk rajta a szilvát.
6. Betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, és kb. 25
perc alatt megsütjük.

kedélyű beszélgetések, sok tánc és kacagás várta az
idelátogatókat. Bízunk benne, hogy jövőre, immár 20.
alkalommal
megrendezésre
kerülő
Öregdiák
Találkozón még több dunaalmási ex-nebuló
képviselteti magát.
Kecskeméti József

Almások-Almása vetélkedő
sütési hőfok: 180°C
sütési mód: alul-felülsíjtés
tepsi mérete: 20x30x8 cm

-
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Ismét Dunaalmás lett az
„Almások Almása”

Tizenkilencedik alkalommal találkoztak az

I
* ‘
1+

„Én
iskolám,
köszönöm
most
neked,
Hogy
az
eljött
élet-csaták
között
Volt mindig hozzám Víg üzeneted.
/Ady Endre’
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2019. július 27-én és 28-án immáron huszonegyedik
alkalommal került sor az Almások Almása találkozó és
vetélkedő megrendezésére,
ezúttal Rácalmás
szervezésében. Ötfős csapatunkat tizennyolcan
kísérték el, így versenyszámok közbeni buzdításra nem
lehetett panasz. A program és a verseny szabályainak
részletes ismertetése, illetve a szálláshelyek
elfoglalása után tartalmas ebéddel vendégeltek meg
minket a szervezők, amelynek elfogyasztása után
került sor a megmérettetésre. Az állomáshelyeken
nem csupán fizikai erőre, hanem sok-sok
leleményességre, illetve alapos műveltségre is szükség
volt, ugyanis nemcsak sportban, hanem különböző
szellemi vetélkedőkben is összemérték tudásukat a
csapatok. Megtekinthettük többek között a nem rég
elkészült rácalmási sportcsarnokot sétát tehettünk a
Kis-Duna partján, de ellátogattunk a teniszcsarnokba
is. A versenyszámok teljesítése és egy gyors zuhany
vétele után került sor a vacsorára, amelyre szintén
nem lehetett panasz, ahogyan a késő esti táncos
mulatságra sem. Vasárnap a reggeli után érte
Dunaalmást az első öröm, ugyanis megnyertünk egy, a
többitől külön értékelt versenyszámot, amelyet 80
szelet almás süteménnyel díjaztak. Ezt követően a
„Tógödör” felé vettük az irányt. A név kissé
megtévesztő, ugyanis egy gyönyörű tó és hozzá
tartozó park található itt szabadtéri színpaddal. A
parkban került sor az Almás nevű települések által a
községnek ajándékozott almafák elültetésére. Ezt
követően a szervezők egy meglepetés műsorral
kedveskedtek nekünk: az Apple Country Club táncosai
adtak elő egy színvonalas műsort. Természetesen
ebéd alatt már javában folyt a találgatás, hogy ki
hányadik lehetett amit Schrick István polgármester úr

Hagyományainkhoz híven, idén is megrendezésre
került az Öregdiák Találkozó településünkön immár
tizenkilencedik alkalommal
Dunaalmás Barátainak
Köre és Dunaalmás Község Önkormányzata
szervezésében Július 20-án délelőtt már lázas
készülődés vette kezdetét a művelődési házban e jeles
esemény alkalmából, amelyet közel nyolcvanan
tiszteltek meg. A vendégeket egy régi osztályképekből
összeállított vetítés fogadta, amelyet a találkozó
indulójának meghallgatása- eléneklése követett. Lévai
Péter a baráti kör elnökének köszöntője után a
Vadvirág Énekkar egy dalcsokor előadásával lepte meg
az egybegyűlteket.
A csoportképet Juhász Mihály készítette el, amelyet
még az este folyamán mindenki megkapott. A finom
és tartalmas vacsoráról Nagy Tiborné gondoskodott.
—
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Ezt követően gyertyagyújtással és néma csenddel
emlékeztünk meg azokról a diáktársainkról, akik már
nem lehetnek közöttünk. Díjazásra kerültek a legszebb
korban lévő öregdiákok, illetve a legnagyobb
létszámban megjelent osztályközösség is. A
talpalávalóról Szűcs János gondoskodott. Eddigi
találkozóinkboz híven, idén is kötetlen hangulat, jó
3

köszöntője után meg is tudtunk. Almásfüzitőt,
Magyaralmást, Bácsalmást és Tóalmást megelőzve
Dunaalmás (a rendezvény történetében immár
másodszor) h6dította el az alma alakú kupát.
Kecskeméti József

malom
alsó
részén,
ahol
felállíthatóak
a
verseny táblái. Az elmúlt szombaton, azaz 2019. július
20-án megrendezésre is került az első Öregmalom
Darts Kupa, ami nemzetközivé is bővült, hiszen a
dunaalmási, tatai, almásfüzitői, szomódi és baji
versenyzőkön kívül meghívást kaptak a felvidéki Kéty
község legjobb darts mesterei is. 27 versenyző kezdte
meg
a
küzdelmeket.
Profi állványokon helyezték el a céltáblákat, melyeket
led lámpák világítottak meg, úgy hogy közben
a versenyzőt nem zavarhatta a fény. Az állványok alá
vastag filcet helyeztek, ha ez a méregdrága nyíl
leesne, nehogy kitörjön ki a hegye. Barátságos, jó
hangulatú verseny 12 órakor kezdődött s este 7
órakor
fejeződött
be.

I. Öregmalom Nemzetközi Darts Verseny

Eredmények:
Dunaalmás Darts bajnoka aki csak a dunaalmásiak
közül kerülhetett ki 2019-ben: Wittenberger Sándor.
-

Dunaalmás, 2019. július 20.
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Darts

Kupa

helyezettjei:

Palásti Balázs (Tata)
Tanczer Károly (Baj)
Katona László (Szomód)
Jövőre megszervezzük a II. Öregmalom Darts Kupát, s
természetesen az is nemzetközi rangot fog
kapni, mert kétyi barátainkat ismét szívesen látjuk itt
D u naa Imáson.

Körülbelül egy hónapja meleg, nyári késő délután
elballagtam a kikötői kocsmába, hogy lelkemet és
testemet egy jó hideg csapolt sörrel felfrissítsem.
Sikerrel jártam, s míg hideg ás habos sörömet
kortyolgattam feltűnt, micsoda darts mesterek közé
kerültem. Megtudtam, hogy Dunaalmáson van egy 1015 fős csapat, akik rendszeresen ás szenvedélyesen
űzik ezt a nagy összpontosítást igénylő sportot
szórakozást. Közben kötelező a sörözés, mert így
jobban megy a célzás ás kevésbé remeg a kéz.
Azt is megtudtam, hogy azért a néhány darab (3)
nyílért több tízezer forintot is kifizetnek a fanatikusok.
Érdeklődésemre elmondták,
hogy
Witu,
azaz
Wittenberger Sándor a főnök itt Almáson ebben a
műfajban. Több régi arcra is ráismertem, közülük
néhányan még 10-15 éve a malomban tanultak meg
sakkozni.
Tetszett ez az összetartás, így fél órán belül meg is
állapodtunk, hagy megszervezzük az első Öregmalom
Darts versenyt a malomban.
Fő szponzorként a Dunaalmásért Alapítványt
ajánlottam.
A szavakat gyorsan tettek követték, Witu és Pap Zsolti
alapos és pontos szervező munkába kezdtek. Úgy
számoltuk, hogy körülbelül 30 fő fér el kényelmesen a
—

Öregmalom

-

Vidovszky Ferenc
a Dunaalmásért Alapítvány kurátora

-

Dunaalmás Község Önkormányzata a lakossági
folyékony hulladék (szennyvíz) elszállítására az alábbi
vállalkozással kötött közszolgáltatási szerződést:
BAZSIKA TRANS KFT
Székhely:
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.
Telefon:
06-20/964-1797
06-20/357-4658
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anya pedig megsütötte.
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér.

Csokonai Művelődési Ház

Baba-Mama Klub: minden héten, csütörtökön, 10-12ig. A foglalkozásokat Horváth Ágota tartja.
Pilates: hétfőn 14-15-Ig, csütörtökön 16-17-ig.
Kézműves foglalkozás Weimer Erzsébettel: minden
hónap második szerdáján 14 órától.
Nyugdíjas klub: kéthetente hétfőként 15 órától.
M.A.X. Training Baranyai Évával: minden hétfőn és
pénteken 18 órai kezdéssel.
Jóga Zagarits Anikóval: minden csütörtökön 18 órától
Vadvirág dalkör Barsiné Márta vezetésével:
csütörtökönként 15 órától

Szeretettel hívjuk Dunaalmás lakosait, Bakonyi Dezső
református lelkész emléktáblájának avatására.
Időpont: augusztus 16-án (péntek) 17 órakor
Helyszín:
Református
Templomkert
melletti
közterület
Programok:
Pálmai Árpád előadóművész, tanár, szavalja el
Bakonyi Dezső kedvenc verseit
Gerencsér Réka szép zsoltárokat és a hazaszeretetről
szóló énekeket adja elő
Bakonyi Zsuzsanna emlékező szavai
Ollé Árpád polgármester beszéde
Az emléktábla leleplezése
A Vadvirág Énekkar műsora

Dunaalmás Község Önkormányzata szeretettel vár
mindenkit az államalapítás és az újkenyér ünnepe
alkalmából tartandó rendezvényére!

„Tiszteld a múltat a jelenben
és tartsdajövőnek”

Helyszín:
Dunaalmás, Templomdomb

Vörösmarty Mihály

Időpont:
2019. augusztus 20. 10:30
Programok:
polgármesteri köszöntő
a Vadvirág Énekkar ünnepi műsora
kenyéráldás és kenyérszentelés
az új kenyér felszelése és megkóstolása

-

Őszi Ízek Fesztiválja

~(pameiőzetes)J

Szilágyi Domokos:

Új kenyér

Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér-Honnan van az Új kenyér?
Három traktor földet szántott
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget,
szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,

A hagyományokhoz híven szeptember 7-én kerül
megrendezésre az Őszi Ízek Fesztivál.
Ízelítő a családi nap programjából:
.
.
‘
.

5

színes és változatos programok a család apraja
nagyjának
koncertek kicsiknek és nagyoknak
az ősz „ízei” ételben, italban
az ősz „színei” kerékpárral, hajóval

A

részletes

programok

megtalálhatóak

lesznek

d)

augusztus végétől a közösségi oldalakon, plakátokon
és a helyi újságban.
Mi már nagyon készülünk! Q
Várunk mindenkit nagy szeretettel,
a szervezők.
Lakossági tájékoztató

I

e)

az

ingatlannak

a

tisztán

tartásáról

és

gyommentesítéséről,
ingatlanán
lom,
környezetszennyező
anyag
tá rolásána k
megszüntetéséről, az ingatlanán keletkező hulladék
saját gyűjtőedényében történő elhelyezéséről, annak
elszállításáról, porlékony anyagok letakarásáról oly
módon, hogy másoknak zavaró port ne okozzon,
a szórakozóhelye, vendéglátóhelye, üzlete elé
hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és a
hulladék rendszeres elszállításáról, az üzlet
előtti járdaszakasz tisztántartásáról.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, bogy
E rendelet alkalmazásában tisztán tartás a d) pont
esetében az ingatlanon található növényzet
rendszeres nyírása, az a), b) és e) pont esetében a
hó- ás síkosság mentesítés, gyommentesítés, a
zöldterület rendszeres nyírása.

Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló
5/2015.Qll.25.) önkormányzati rendelete értelmében
szeptember 1. napjától következő év április 30.
napjáig vasárnap és ünnepnapok kivételével
engedélyezett a kerti hulladék nyílt téri égetése.
Kerti hulladéknak tekinthető fű, falomb, kaszálék,
nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb
növényi maradvány.
Az élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016. (IX.29.)
önkormányzati rendeletben a képviselő-testület a
közösségi
együttélés
alapvető
szabályként
meghatározta, hogy robbanómotoros fűnyiró,
robbanómotoros fűrész, kerti traktor, rotációs kapa,
motoros permetező és ipari- vagy barkácsgép
Dunaalmás belterületén hétköznap 7 óra és 20 óra,
szombat 8 óra és 17 óra közötti időszakon kívüli
időszakban és vasárnap, illetve ünnepnapokon nem
használható.
A rendelet értelmében, aki az engedélyezett
időszakon kívül a fenti eszközöket használja, az a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, ami 150.000 Ft közigazgatási
bírsággal sújthatól
Az ingatlanok tisztántartásáról szóló 7/2017. (Vl.30.)
önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan
tulajdonosa, bérlője, használója köteles gondoskodni:

A rendeletben
meghatározott
magatartások
közösségi
együttélés
alapvető
szabályainak
minősülnek,
melynek
megszegése
esetén
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.

Csokonai Vitéz Mihály:
Aratás
Mi az oka, hogy most a dolgos Céresnek
Munkásokat széjjel zsibongva keresnek?
Mi az oka, hogy a mezőn köröskörűl
A Céres bérese kaszákat köszörűl?
Köszöntvén tudnillik a megőszűlt nyarat,
Sárga kalászi közt reménységgel arat.
Áldja nevét százszor a jó Teremtőnek,
Hogy földjébe arany szinű fejek nőnek.
De addig is, míg tart szíve áldozatja,
A búza-markokat sűrűen forgatja,
Az öreg Céresnek két feltűrött karja
A markokat szoros kévékbe takarja,
És ámbár tüzei a kékellő égnek
Kettős forrósággal feje felett égnek,
S barázdás homlokát az izzadság árja
Legörgő cseppjével sorjában eljárja,
Víg aratóit (mert ő azoknak atyja)
Tréfás szavaival szűntelen biztatja.
Ekkor, hogy a piros, várt napenyészetnek
Altató zefiri feléje sietnek,
Ő is most már lassúlt, de hajdan vitézi
Lépésit a hazamenésre intézi.

a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában
három méter széles területsáv, vagy ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán
tartásáról, és
b) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti
nyílt árok, járda hiányában az ingatlana előtti
nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról,
c) tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanról
közterületre kihajló, valamint az ingatlana előtt,
mögött, illetve saroktelek esetében az oldalirányban
elhelyezkedő közterületen lévő növények közlekedést
akadályozó gallyazásáról,
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HIRDETMÉNY
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A szavazás napja:

2019. OKTOBER 13.
A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről,
valamint a szavazás helyéről ás idejéről 2019. augusztus 23-ig értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg.

Ajánlás
Jelöltet ajánlani ajánló iven lehet.
A településen választójoggal rendelkező választópolgár
2019. augusztus 24— szeptember 9-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választápolgár több jelöltet is ajánlhat.

Jelölés:
ánlóivet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve jelölő szervezet a
Helyi Választási Irodától igényelhet 2019. augusztus 24— szeptember 9-ig.
A polgármesterjelölt állitásához szükséges ajánlások száma: 39db
Az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 13 db
Az ajánlóívek leadási határideje: 2019. szeptember 9. 16.00 óra.
Az ajánlóiveket a helyi választási irodánál kell leadni.

Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat.

Részle es tá kozta
forduljon a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási
Kírendeltségén (2545 Dunaa
Imási u. 32., tel.: 34/450-012,) működő helyi választási
I odahoz va I ogas
a www.valasztas.hu weboldalt.
Helyi Választási Iroda

Folyamatos fejlesztést hajtunk Végre hálózatunkon. A munkák biztonságos elvégzése érdekében
elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

Tájékoztatjuk, bogy 2019.08. 22-én, 08:00 15:30 között
Dunaalmás településen
A meghirdetett áramszünet oka:
Szolgáltatás minőségének javítása miatt
-

Érintett utcák, szakaszok:
Csokonai utca 19/B,
4193/5 hrsz, 47, 49,51,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65,
71, 73, 75
Ovoda, Csokonai utca 36
Kiss utca 1, 10, 11, 13, 15,
17,19,2,25, 27, 29,3, 31,
33,5, 6,7, 8,9
Vöröskőalja utca 1,1,/A,
14, 2, 2,/A, 20,4,57,6,
6408 hrsz, 7, 8, /A, 8/B,
84, 9

áramszünet ideje alatt
az utcákban a gépjármű
forgalom részlegesen
korlátozásra kerüL
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Aggregátor használati igényét kérjük az áramszünet előtt 5 munkanappal jelentse
be ügyfélszolgálatunkon.
Ha a munkálatokat a jeLzett időpont előtt befejezzük, a szolgáltatást előzetes
értesítés nélkül visszakapcsoljuk. Kérjük, hogy a tervezett áramszünet időszakában
az elektromos berendezéseket kapcsolja ki.
A tervezett üzemszünetekről srns vagy e-mail-es tájékoztatást is kérhet az
eon.hulugyintezes oldalon.
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

C aramhalozat@eon.hu %

06 80/ 533 533

Lépjen be online ügyfélszolgálatunkra (www.eon.huíugyintezes), ahol az Üzemszünetek
menüpontban tájékozódhat a tervezett üzemszünetekről, valamint ugyanitt e-mail-es
tájékoztatást is kérhet az Ön fogyasztási helyét érintő tervezett áramszünetekről.

