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Családjainkért Alapítvány – Háló Program 

Az E.ON-nal együttműködve a Családjainkért Alapítvány idén is tartozásrendező programot indít 

olyan ügyfelek részére, akik 30.000 és 300.000 Ft közötti díjhátralékot halmoztak fel és vállalják, 

hogy: 

o szerződést kötnek az alapítvánnyal 

o a tartozás 1/3 részét befizetik (2/3 részt az alapítvány fizeti) 

o részt vesznek egy 10 alkalomból álló tanfolyamon 

 

Minden olyan áramfogyasztó bekerülhet a programba, akinek hátraléka van: 

- aktuális számlával van elmaradva 

- már megkötött részletfizetése van és azt teljesíti 

- előrefizetős órája van, és feltöltéskor még vonnak tőle 

- éves leolvasáskor keletkezett hátraléka van.  

A szabálytalan vételezők nem vonhatók be a programba.  

 

A cél az, hogy azokkal szerződjenek, akik nagy valószínűséggel végig tudják vinni a vállalt önrész 

befizetését, részt vesznek a saját sorsukat segítő képzésen és ehhez a nyújtott hátralékrendezési 

támogatást jól tudják hasznosítani. 

A futamidő jellemzően 3-12 hónap, indokolt esetben azonban hosszabb is lehet. 

 

A pályázat benyújtása a Családsegítő Szolgálaton keresztül történik, jelentkezni a Polgármesteri 

Hivatalban lehet 2016. 07. 25-ig. 

Prosztata rákszűrés 

Értesítjük a lakosságot, hogy ingyenes prosztata rákszűrésre lesz lehetőség. 
 

Időpont:   2016. 08. 05.  8:00 – 13:00 

     Helyszín:  Noszlop, védőnői tanácsadó 
 

A szűrés egy csepp vérből történik. 

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban vagy Szabó Szabolcsné védőnőnél lehet a következő 

telefonszámon: 30/368-0604 

Jelentkezési határidő: 2016. 07. 31. 

 

Színház 

Ismét színházi előadásra invitálunk mindenkit.  

A kislődi Sobri Jóska Élménypark szabadtéri színpadán a Hair című 

musical kerül bemutatásra 2016. július 29-én (péntek), este 20 órai 

kezdettel. 

Jegyár: 1.900 Ft/fő 

Az útiköltség a résztvevők számától függ. 

Jelentkezési határidő: 2016. 07. 25. 

Óvoda 

A Noszlopi Óvoda 2016. 

08. 01-jétől tart újra 

nyitva. 

Jenei Ilona falugondnok 

ettől a naptól ismét 

szállítja a gyerekeket, a 

megszokott időpontokban. 
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 Közérdekű közlemények 
XVIII. Somlócsúcs – Futás 2016. 

XVIII. SOMLÓCSÚCS – FUTÁS VERSENYKIÍRÁSA 
 

1. A verseny célja:  

           - A Somló hegy népszerűsítése  

           - Az egészséges életmódra való nevelés. 

           - A Somlói Juhfark Fesztivál programjainak színesítése. 
 

2. A verseny helye, ideje:  

 - Rajt: Somló, Hegykapu étterem elől 

 - Cél: Szent István Kilátó 

            - 2016. augusztus 13. (szombat) 10.00 
 

3. Nevezés: 

           -  Somló, Hegykapu étteremnél 9,00-10,00 óráig. 

           -  Nevezési díj: 500 Ft 
 

4. A verseny rendezője: Sportváros Nonprofit Kft. 

                                         (Érdeklődni: Sportcentrum, Ajka 88/508-051) 

     Somló és Környéke Borút Egyesület 

     Tovafutók SE 

    Versenybizottság:      Elnök: Jákli Péter  

        Titkár: Mohos Milán 

       Vezető versenybíró: Király Csaba  
 

5. Résztvevők:  

 - akik a verseny helyszínén beneveznek. 
 

6. Versenyszámok, útvonal: 

  - A verseny hét korcsoportban, eltérő nehézségű útvonalon kerül megrendezésre. 

 - A csúcs 432 m, talajszint: 160 m, szintkülönbség: 272 m. 
               

1. útvonal: Versenytáv: 2,9 km piros szalagozás  

          Hegykapu Étterem - Kondor pince melletti műúton 

          Margit Kápolna – Szent István kilátó  

- 15 éves korig fiúk- leányok (2001.01.01 után születettek) 

- 15-18 éves korig fiúk- leányok (1997-2000) 

- 19-40 éves korig nők-férfiak (1976-1996) 

- 40-55év közötti nők-férfiak (1961-1975) 

-  55 év feletti nők és férfiak (1961. előtt születettek) 
    

 2.   útvonal: Versenytáv: 5,8 km fehér szalagozás 

     Hegykapu Étteremtől induló műúton –  

                3,8 km-nél a dobai oldalon a kilátóhoz vezető műúton fel – Szent István kilátó 

- 40 éves korig nők-férfiak (1976-ban és később születettek) 

- 40 év feletti nők-férfiak (1976. előtt születettek)           
 

7. Díjazás:  
Valamennyi nevező pólót kap.  

Korcsoportonként és nemenként az I. helyezett serleg, az I-III. helyezett érem- és oklevél-

díjazásban részesül. 

A távokat teljesítők ajándéksorsoláson vesznek részt az eredményhirdetéskor. 
 

8. E g y é b:  

 - Mindenki saját felelősségére vesz részt a versenyen. 

 - Ünnepélyes eredményhirdetés: kb. 12.00-kor a rendezvénytér színpadán, ajándéksorsolással 

 

 


