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Folynak a munkálatok a strandon
A megfelelő ütemben haladnak a
Magyar Turisztikai Ügynökség által
meghirdetett strand minőségfejlesztési pályázaton elnyert támogatásból
készülő beruházások.
A strandolók nagy örömmel használatba
vehették és kedvelik a családbarát mosdókat, az úszóstéget, az egységesített
információs táblákat valamint az esztétikusabb és komfortosabb öltözőket is.

Munkában a TÜCS

A műhelyben is folyik a munka

Új KRESZ táblák kerültek ki több helyre, többek között a Balassi Bálint utcába is

Megtisztult a strand és a vitorláskikökötő közötti partszakasz, eltávolításra kerültek az elszáradt bokrok.
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Polgármesteri infó
Nagyon sok balatoni helység örülne, ha
közvetlenül a part mellett ilyen területi
lehetősége lenne, mint a mi szabadtéri
színpadunk. Hosszú évek óta dédelgetett álmom volt az újrafelfedezése, ezért
választottam e méltatlanul mellőzött helyet
a lakossági fórum helyszínéül.
Községünk első szabadtéri fórumán minden képviselő-testületi tag, a jegyzőasszony és a községgazda is az egységet hangsúlyozva jelen volt.

Polgármesteri jelölési ígéretem – most már vállalásom – a lakosságközpontú szemlélet. Ezen túl sem fogom az egyéni érdekeket a közérdek fölé helyezni.
Egy vezető mindig a támadás kereszttüzében van. Kapok vérmérséklettől függő kritikákat, de sok átgondolt jóindulatú segítséget is. Neveltetésem, családi hátterem hatására soha nem
voltam agresszív, főleg bosszúálló. Betartom, hogy ezután sem
fog elkapni a hatalom arroganciája. Ígéretemhez hűen, most
sem reagálok a minden tárgyi tudást nélkülöző Facebook bejegyzésekre. Meggyőződésem, hogy az átgondolt jó döntések
soha nem az érzelmi zűrzavarban, hanem nyugalmi helyzetben születnek.
Minden erőmmel szeretném megakadályozni – és ez mindannyiunk érdeke –, hogy a mai közállapotokat negatívan befolyásoló adok-kapok dühe ne rontsa meg. Nagyközségünk

Nyári napközis tábor
Az iskolai nyári szünidő tartalmas eltöltése és a munkát végző
szülők tehermentesítése érdekében Vonyarcvashegy Nagyközség
Önkormányzata három hét időtartamban nyári napközis
tábort szervez általános iskolai tanulók részére.
Kérjük, hogy gyermeke részvételi szándékát az iskola
honlapjáról (eotvosvonyarc.hu) letölthető jelentkezési lap
iskola.vonyarc@gmail.com címre történő beküldésével jelezze!

lakóinak, az idelátogatóknak szüksége van azokra a szálakra,
mely összeköti őket a nyugalmat, szórakozást, anyagi- és közbiztonságot, tisztes megélhetést garantáló önkormányzattal és
intézményekkel.
A fórumon tájékoztattam a jelenlévőket az elmúlt 8 hónap
történéseiről, az előirányzott feladatokról, mellyel kapcsolatban kérdéseket tettek fel.
A fórumon elhangzottak rövid kivonata:
• A járványhelyzet és annak emberi, gazdaságot érintő hatása.
Az idei év az óvatos egyensúlyozásról fog szólni. Húzni kell
a derékszíjon, de a forráshiány egyben ösztönözi, fejleszti a
kreativitást is. Találékonnyá tesz.
• Rendezvények, programok: Farkas Tibor műv. ház vezetővel sokszínű, szerényebb, remélem, minden réteg igényét
kielégítő, szórakoztató programokat terveztünk.
• A Szent Mihály-kápolna melletti kőberakó, szolgálati kikötő és zagykazetta beruházási helyzetéről.
• Közösségi együttélés – főleg a szezonban – és annak alapvető beszabályozása. Az itt lakók és a nyaralók, kikapcsolódni
vágyók igényeinek egyensúlyba tartása a cél. Pl. Zajártalom:
időkorlátok bevezetése.
• Illegális szemétlerakás, közterületek és ingatlanok rendjét
szabályozó szigorúbb fellépés, ellenőrzés módozatai. (Részletes tájékoztatás a jegyzői leiratban található.)
Nagyon fontos, hogy kijelöltük céljainkat, terveinket, hogy
mit szeretnénk elérni. Ezekről a lakossági fórumokon rendre
tájékoztatjuk Önöket.
Tudjuk, érezzük, hogy jó ideje körülöttünk is felgyorsult a
világ. Nem akarunk, és nem tudunk várni. Minden azonnal,
vagy már tegnap kellett volna. Próbálom az egyensúlyt megtartani a közjó érdekében. De ezeket mindig a sorrendiség, az
észszerűség, az anyagi lehetőségek, nem utolsó sorban a fenntarthatóság egyensúlyi helyzete határozza meg.
A legfontosabb: a COVID-19 vírus nem múlt el! Vigyázzunk, legyünk fegyelmezettek a magunk és vendégeink
érdekében! Tartsuk be az érintkezés írott és íratlan szabályait is! Kívánok Önöknek problémamentes munkát és
pihenést!
Pali Róbert, polgármester

A tábor három turnusának időpontja:
• 31. hét: július 27 - július 31.
• 32. hét: augusztus 3 - augusztus 7.
• 33. hét: augusztus 10 - augusztus 14.
A részvétel feltétele:
• az étkezési térítési díj befizetése
• hetente 2.000 Ft részvételi
biztosíték befizetése
Jelentkezés határideje:
2020. július 20.
(hétfő) 10 óra

Vonyarcvashegyi Hírmondó
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Az Önkormányzati Hivatal hírei
Közösségi együttélés szabályai

Közterületek és közterület jellegű
területek használata

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben, a 16/2013. (IX. 17.) szám alatt
alkotta meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól
szóló önkormányzati rendeletét abból a célból, hogy a közösségi együttélés alapvető helyi kereteit a gyakorlatban
felmerült észszerű közösségi igények alapján meghatározza, de ugyanakkor a lakosság mindennapi életét indokolatlanul, szükségtelenül, vagy aránytalanul ne korlátozza.
Az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot a rendelet egyes szabályairól.
A rendelet különösen a környezetvédelemmel, a közterületek
és közterület jellegű területek használatával, a közterületek
tisztántartásával, a hulladékkezeléssel, az állatok tartásával, a
zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatban állapít meg szabályokat.

Sértő magatartást követ el az, aki:
• közterületen szeszesitalt fogyaszt (kivéve közterületen lévő
külön engedélyes kerthelyiségek, rendezvények),
• játszótereket, utcai bútorokat, berendezéseket, szökőkutakat nem rendeltetésszerűen használ, az utat, az út műtárgyát gondatlanul megrongálja,
• a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) közötti
területre oly módon telepít sövényt, növényzetet, helyez el
ingó dolgot, hogy az a közlekedés és a közművek biztonságát veszélyezteti,
• a strand területére engedély nélkül behajt, áthajt, ott
tartózkodik, vagy a strand területén az áru le- és felrakásához szükséges idő után a gépjárművel a strand területén
tartózkodik,
• közterületet közterület-használati szerződéshez kötött tevékenység végzése céljából érvényes szerződés nélkül elfoglal,
• az építési anyagot közterületen a gyalogos és járműforgalom akadályozásával elhelyez,
• épület körüli területet, utat közforgalom elől elzárja,
• az építőanyagot, törmeléket, építési munkával kapcsolatos
állványt, szerkezetet 48 órán túl érvényes szerződés nélkül
közterületen tárol,
• hirdetményeket, reklámtáblákat, kirakatszekrényeket –
rendeltetésszerű hirdetésre szolgáló berendezések kivételével – engedély nélkül elhelyez,
• közterületi névtáblát a kezelő hozzájárulása nélkül eltávolít, megrongál, eltakar, bármely más módon a tájékoztató
jellegét megszünteti, vagy a házszámot engedély nélkül
megváltoztatja, megtévesztő jelzéseket alkalmaz.

Környezetvédelem
Sértő magatartást követ el az, aki:
• az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem
műveli meg, nem tartja rendben, az ingatlanát szükség
szerint, de évente legalább 5 alkalommal (húsvétig, pünkösdig, július 15-ig, augusztus 20-ig, a vonyarci búcsúig)
gyomtól, gaztól nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság
elérését megelőzően rendszeresen nem kaszálja,
• az ingatlana tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról,
rovar- és rágcsáló mentesítéséről nem gondoskodik,
• az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt
nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem
biztosítja,
• a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti
járdán, illetve mellette nőtt gazt nem irtja, a kinyúló ágak
és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
• szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvízlefolyó utcai aknába, illetőleg a
csapadékelvezető árokba vezet vagy önt,
• közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára
engedély-, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
• az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,
• építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,
• a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol,
a közterületi telekhatár és a közút széle (padkája) között
lévő közterületi zöldfelületet nem gondozza, a gyepfelületet rendszeresen nem nyírja.
Az önkormányzati hivatal munkatársa az ingatlanok
tisztaságát a közeljövőben kiemelten ellenőrizni fogja, és
amennyiben indokolt, a tulajdonossal/használóval szemben eljárás megindítására kerül sor.
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Állatok tartása
Sértő magatartást követ el az, aki
• állattartó építményt, trágyatárolót nem a vonatkozó szabályokban meghatározott védőtávolságok betartásával létesít,
• a trágya, trágyalé gyűjtésére, tárolására vonatkozó előírásokat nem tartja be,
• több lakó elhelyezését szolgáló ingatlan osztatlan közös
tulajdonú udvarában ebet és macskát a közvetlen szomszédok egyetértése nélkül tart,
• az eb által közterületen, lakóház közös használatú helyiségeiben, udvarán okozott szennyeződést a keletkezését
követően haladéktalanul nem távolítja el,
• saját vagy felügyeletére bízott eb által másoknak kárt okoz,
• ebet üzletbe, piac területére, élelmiszer raktárba, oktatási-,
egészségügyi-, kulturális-, ügyfélforgalmat lebonyolító
közintézmény területére, óvodába bevisz, beenged, ott tart,
• a kedvtelésből tartott állattartásával a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül zavarja.
Vonyarcvashegyi Hírmondó

Az Önkormányzati Hivatal hírei
Közterületek tisztántartása

A szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi,
üzlethelyiségek és más árusítóhelyek üzemeltetője köteles
gondoskodni az üzletek előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a
zárás előtt a szemét összetakarításáról.

Hulladékkezelés
Az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás
igénybevétele kötelező.
Sértő magatartást követ el az, aki:
• nem gondoskodik a gyűjtőedények rendeltetésszerű
használatáról, használatra alkalmas állapotban tartásáról,
valamint a gyűjtőedény és környékének tisztántartásáról,
• úgy helyezi ki a gyűjtőedényt, hogy azzal akadályozza a
jármű és gyalogosforgalmat, az elhelyezés baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével jár,
• aki veszélyes hulladékot nem a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjti és nem a veszélyes hulladék
átvételére feljogosított hulladékkezelőnek adja át,
• a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről haladéktalanul nem gondoskodik,
• aki a gyűjtőedényekből a behelyezett hulladékot kiszedi,
válogatja.
Fentiek alapján valamennyi ingatlantulajdonosnak rendelkeznie kell gyűjtőedénnyel, a hulladék gyűjtése 60 vagy 110
literes gyűjtőedényben történik. A 60 literes gyűjtőedény
használatát kizárólag a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül
használó személy választhatja, amennyiben ennek tényét a
lakcímnyilvántartás alapján kiadott igazolással bizonyítja.
Amennyiben indokolt – mivel a szolgáltató csak a gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot szállítja el – a Tourinform
Irodában vásárolható kommunális hulladékgyűjtő zsák
(700 Ft/db), amelyet a gyűjtőedény mellé helyezve a szolgáltató elszállít.
A településen a hulladékszállítást a ZALAISPA Zrt. végzi.
A személyes ügyfélfogadás címe: Zalabér, 3096/12. hrsz.,
időpontja: minden hét 1. és 2. munkanapja.
Telefonszám: 92/707-510
e-mail cím: szamlazas@zalaispa.hu
A szabálysértési törvény alapján, aki a közterületen szemetel, vagy aki a hulladékot közterületen engedély nélkül
lerakja, elhelyezi, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rakja
le, vagy helyezi el, szabálysértést követ el. A szabálysértés
jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabható 150.000 Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírság.

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Zajvédelem
A község belterületén:
• hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig,
július 1-től augusztus 31-ig 20 órától reggel 9 óráig,
• pénteken és szombaton: 20 órától reggel 9 óráig,
• vasár- és ünnepnapokon: egész nap
tilos minden olyan zajjal járó építési, átépítési, szerelési
tevékenység végzése, valamint motoros- és elektromos gépek, készülékek használata vagy berendezés üzemeltetése,
amely alkalmas a szomszédos ingatlanok lakói (használói)
nyugalmának megzavarására, kivéve közcélú hibaelhárítás,
kommunális hulladékszállítás és köztisztasági tevékenység,
közérdekű beruházás, önkormányzati feladatellátás keretében
történő munkavégzés.
A fenti rendelkezésekre vonatkozóan, a rendelet 16. §-a
alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait be nem
tartó személlyel szemben közigazgatási bírság és helyszíni bírság szabható ki. A közigazgatási bírság felső határa
természetes személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
2.000.000 Ft lehet.
Amennyiben valaki a közösségi együttélésre vonatkozó
szabályok megszegése miatt bejelentést kíván tenni, úgy
a bejelentést munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 7:3016:00 óráig, pénteken 7:30-13:30 óráig) az önkormányzati hivatalban lehet megtenni írásban, munkaidőn kívül a
rendőrséget lehet értesíteni a 112-es telefonszámon.
dr. Tüske Róbertné, jegyző

Tájékoztató testületi ülésről
A képviselő-testület 2020. június 25-én tartotta munkaterv szerinti következő nyilvános képviselő-testületi ülését.
Az ülésen döntés született az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról, elfogadásra került az önkormányzat
2019. évi zárszámadása, és ahhoz kapcsolódóan a 2019. évi
belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés, a képviselő-testület határozatot hozott a rendezési terv módosításával kapcsolatban a folyamatban lévő véleményezési szakasz lezárásáról.
Döntött a képviselő-testület a Horváth László utca és a Rózsa
utca felújítására vonatkozóan pályázat benyújtásáról, hozzájárulását adta a kikötő területén lévő egyik mobilház értékesítéséhez, amely adás-vétel magántulajdonosok között jött létre.
A képviselő-testület a Helikon utca felől a 055. hrsz-ú terület
megközelítését szolgáló 4 méter széles út kialakításával kapcsolatban új változási vázrajz elkészíttetéséről hozott döntést.
dr. Tüske Róbertné, jegyző
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Vonyarcvashegy, Fürdő u. • Tel.: 30/509-7326
vonyarcvashegykertmozi •
kertmozi
Az előadások kezdete: 21:00 • Pénztárnyitás: 20:00
teljesárú jegy: 1600,- Ft • diák: 1400,- Ft • szezonbérletes: 1000,- Ft
Szezonbérlet 1500,- Ft-ért a pénztárban váltható

július 15.

A kis kedvencek titkos élete 2.

július 26.

A kis kedvencek titkos élete 2.

július 16.

Medvevilág Szicíliában

július 27.

Ha Isten úgy akarja

július 17.

A vadon hívó szava

július 28.

Lassie hazatér

július 18.

Az oroszlánkirály

július 29.

Időtlen szerelem

július 19.

A vadon hívó szava

július 30.

Eredet

július 20.

Élősködők

július 31.

Sonic, a sündisznó

július 21.

Előre

augusztus 1.

Pesti balhé

július 22.

Az oroszlánkirály

augusztus 2.

Scooby

július 23.

Scooby

augusztus 3.

Pesti balhé

július 24.

A terápia

augusztus 4.

Pont az a dal

július 25.

Scooby

augusztus 5.

Jumanji - A következő szint

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

amerikai animációs vígjáték, 86 perc, 2019, 6 év

olasz-francia animációs film, 82 perc, 2020, 6 év

vasárnap

hétfő

amerikai animációs kalandfilm, 105 perc, 2020, 12 év

kedd

amerikai családi kalandfilm, dráma, 118 perc, 2019, 12 év

amerikai animációs kalandfilm, 105 perc, 2020, 12 év

szerda

csütörtök

dél-koreai dráma, 132 perc, 2019, 16 év

amerikai családi kalandfilm, dráma, 118 perc, 2019, 12 év

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 93 perc, 2020, 6 év

francia vígjáték, 93 perc, 2019, 16 év

szombat

vasárnap

hétfő

kedd

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 93 perc, 2020, 6 év

Könyvajánló
Jón Kalman Stefánsson Menny és pokol című trilógiáját
a Könyves Blog 2019-ben az év könyvének választotta. A
három könyv a 19. század végének Izlandjára kalauzol,
megismerteti az olvasóval az akkori viszonyokat, a tárgyi
világot, a kimondott és ki nem mondott törvényeket. Beszél a nők kiszolgáltatott helyzetéről, a szerelem múlásáról,
a barátságról, az öregedésről, a hazugságról, a hűségről, az
éjszakáról és a halálról. Gyakorlatilag mindent végiggondol, ami fontos lehet az életben, abban az életben, melyet
csak a költészet és az álmok segítségével élhetünk.

szerda

olasz vígjáték, 88 perc, 2015, 12 év

német családi kalandfilm, 96 perc, 2020, 6 év

olasz musical, romantikus film, 105 perc, 2019, 12 év

amerikai-angol akcióthriller, 142 perc, 2010, 12 év

amerikai animációs kalandfilm, 100 perc, 2019, 12 év

péntek

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 114 perc, 2020, 6 év

amerikai animációs vígjáték, 86 perc, 2019, 6 év

magyar akció-vígjáték, 2020, 12 év

amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, 93 perc, 2020, 6 év

magyar akció-vígjáték, 2020, 12 év

amerikai romantikus dráma, zenés film, 113 perc, 2020, 12 év

amerikai családi kalandfilm, 114 perc, 2019, 12 év

Egyedülálló technológiával
készült német termékcsalád
kóstolóval várja a kedves
érdeklődőket előadásra.

július 21. 18 óra
Művelődési Ház Vonyarcvashegy

A cselekményben szegény, de gyönyörű lírai mondatokban gazdag mű
lenyűgöző képekben mutatja be ezt a távoli, kíméletlen és mégis lélegzetelállító szépségű vidéket. Az ott élőknek a túlélés mindennapi feladat. A
főszereplő kamaszfiút ebben a tájban ismerhetjük meg, legjobb barátja
elvesztésének napján, az élet megismerését célzó útjának kezdetén.
„Jón Kalman Stefánsson nagyszerű könyve éppolyan gazdag, mint maga
az élet: bánat és boldogság, álmok, gyász és győzelem mind együtt vannak
benne.” Morgunblaðið
Horváth-Tüttő Katalin, könyvtáros
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Tájékoztatás
személyes ügyfélfogadásról
Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás
június 1-jétől a szokott rend szerint alakul:
Hétfő: 8:00–12:00 és 13:00–16:00 óráig
Szerda: 8:00–12:00 és 13:00–16:00 óráig
Péntek: 8:00–12:00 óráig
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
Az ügyfelek részére a kézfertőtlenítő használata kötelező!
Az előtérben egyszerre maximum 3 fő várakozhat.

Elérhetőségeink az alábbiak
83/348-033
polgarmester@vonyarcvashegy.hu
83/348-033 / 23 mellék
jegyzo@vonyarcvashegy.hu
83/348-033
titkarsag@vonyarcvashegy.hu
83/348-033 / 20 mellék
ado3@vonyarcvashegy.hu
83/348-028
muszak@vonyarcvashegy.hu
30/156-5611
kozseggazda@vonyarcvashegy.hu
83/348-033 / 15 mellék
igazgatas@vonyarcvashegy.hu

Polgármester
Pali Róbert
Jegyző
dr. Tüske Róbertné
Titkárság
Papp Alexandra
Adóügyek
Hetesiné Varga Edit
Műszak
Pikó Gábor
Községgazda
Szekeres Szabolcs
Igazgatás
Dorogi Erika
Pénzügy

83/348-033 / 17 mellék
pu2@vonyarcvashegy.hu
83/348-033 / 18 mellék
pu3@vonyarcvashegy.hu
83/348-033 / 16 mellék
pu1@vonyarcvashegy.hu
83/348-033 / 21 mellék
penztar@vonyarcvashegy.hu

Forman Erzsébet
Kiss Anita
Lakatos Gyuláné
Németh Imréné

Idegenforgalmi adó ellenőrzés
2020. nyarán kiemelt jelentőségű feladatának tekinti
a hivatal az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó ellenőrzéseket.
A helyszíni ellenőrzésen a vendégkönyv vezetése és a helyi
adóhatóság felé történő adatszolgáltatás ellenőrzésére fog
sor kerülni. Az ellenőrzésre feljogosított köztisztviselők
hétköznap és hétvégén egyaránt végeznek ellenőrzéseket, az
ellenőrzés megkezdésekor az adóellenőr megbízólevelével
és személyi igazolványának felmutatásával fogja igazolni
magát.
Ahogy korábban már tájékoztattam a szállásadókat,
az április 26-tól december 31-ig terjedő időszakban
eltöltött vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót az
adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére
kötelezettnek nem kell beszednie, de a be nem szedett
adót ugyanúgy be kell vallani az adóhatóságnak, a
tárgyhót követő hónap 15. napjáig.
Felhívom a figyelmet, hogy az ellenőrzés célja nem a
bírságolás, hanem a jogkövető magatartás elérése, ezért
nemcsak helyszíni ellenőrzésre kerül sor, hanem az
adóbevallások megléte is ellenőrzés alá fog kerülni.
Kérem a szállásadókat az együttműködésre, a helyszíni
ellenőrzés feltételeinek biztosítására, egyben felhívom
a figyelmet arra, hogy az adóhatóság munkájának
akadályozása mulasztási bírság kiszabását vonja maga
után!
dr. Tüske Róbertné, jegyző

Mi vonyarciak, a mai, online
világban is építő, összetartó
közösség szeretnénk lenni.
Csatlakozzon Ön is Önkormányzatunk
Vonyarcvashegy INFO néven elérhető
hivatalos Facebook csoportjához!
Értesüljön első kézből Vonyarcvashegy
aktuális híreiről, a testület döntéseiről!

83/348-253 30/380-6690
vonyarcvashegy@tourinform.hu

www.vonyarcvashegy.hu

Kossuth L. u. 42.
hétfő
9-17

kedd
9-17

szerda
9-17

Lidó Strand főbejárat
hétfő
10-18

kedd
10-18

szerda
10-18

Nyári nyitvatartás:
2019. 06. 15 - 08. 30.

csütörtök
9-17

péntek
9-17

szombat
9-13

vasárnap
zárva

csütörtök
10-18

péntek
10-18

szombat
10-18

vasárnap
10-18

Vonyarcvashegyi Hírmondó

facebook.com/groups/vonyarcvashegyinfo
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Közgyűlést tartott
a Polgárőr Egyesület
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PARKOLÁSNÁL
STRANDOLÁSNÁL
NYARALÁSNÁL
TÚRÁZÁSNÁL

A vonyarcvashegyi Polgárőr Egyesület
június 29-én tartotta rendes évi közgyűlését a művelődési ház nagytermében.
A közgyűlésünket jelenlétével megtisztelte Horváth István leköszönő keszthelyi rendőrkapitány, Andor László az új
keszthelyi rendőrkapitány, Bóbics Zoltán a ZMPSz alelnöke, Pali Róbert polgármester, Kovács Balázs alpolgármester
és a szomszéd települések polgárőr egyesületek képviselői is.
A napirendi pontok elfogadása előtt
egyperces néma felállással adóztunk
Vass József és Fonnyadt Elemér elhunyt
társunk emlékére.
A napirendi pontok megszavazása után
Balogh Rudolf elnök úr tartotta meg
beszámolóját az elmúlt év tevékenységéről, majd megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Tájékoztatójában
kiemelte, hogy az elmúlt évben 3837
órát teljesítettek az egyesület tagjai,
miközben 86 rendezvény biztosításában vettünk részt. Az évet 378.528 Ft
kézpénzzel kezdte az egyesület. Az önkormányzat 900.000 Ft-tal, a civilek
103.000 Ft-tal, az OPSz 406.000 Ft-tal
támogatta az egyesület működését, pályázat útján pedig további 200.000 Ftot nyertünk. A takarékos gazdálkodás
eredményeként az évet 376.292 Ft-tal
zárta az egyesület.
Tájékoztatója második részében kitért a
tavaszi COVD-19 vírus helyzettel kapcsolatos nehézségekre, aminek alkalmával kihangsúlyozta, hogy az egyesület
– az önkormányzat szoros együttműködésével – sok időskorú lakótársunknak
nyújtott segítséget több száz védőmaszk
beszerzésével.
Az elnöki tájékoztató után a FEB elnöki
jelentés hangzott el, mindkét tájékoztatót vita nélkül fogadta el a közgyűlés.
Hozzászólások alkalmával Horváth István és Bóbics Zoltán is szorgalmazta az
egyesület fiatalítását.
Pali Róbert polgármester felszólalásában
kihangsúlyozta, hogy fontosnak tartja a
polgárőr kollégák jelenlétét a bűnesetek
megelőzése érdekében és bejelentette,
hogy térfigyelő kamerarendszer kialakítását tervezik településünkön.

POLGÁRŐRÖK AZ ÜDÜLŐK,
TURISTÁK BIZTONSÁGÁÉRT!
KÖSZÖNTJÜK ÖNT A 60 EZER
POLGÁRŐR NEVÉBEN!
A parkoló elhagyása előtt ellenőrizze: bezárta-e autóját!

Ne hagyjon értékeket parkoló gépkocsijában!

Nagyobb értékeit helyezze el az értékmegőrzőben, ne vigye a vízpartra!

Ne hagyja értékeit őrizetlenül a strand területén!

Pihenés közben is figyeljen a strandon „tébláboló” gyanús személyekre!
Bármilyen gondja, tapasztalata van, forduljon a Rendőrséghez,
vagy a helyi Polgárőrséghez!
Ha bajba kerül, hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot!

HA MEGNYERTÉK TETSZÉSÉT AZ ÖNKÉNTES BŰNMEGELŐZŐK,
LÉPJEN BE A POLGÁRŐRSÉGBE!
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT A HELYI POLGÁRŐR EGYESÜLETEKNÉL, VAGY AZ
OPSZ KÖZPONTI IRODÁJÁBAN (1077 BUDAPEST, KIRÁLY UTCA 71.)
KOZPONTIIRODA@ OPSZ.HU • WWW.OPSZ.HU

JÓ PIHENÉST, KELLEMES NYARALÁST
KÍVÁN A POLGÁRŐRSÉG
Horváthné Gál Judit, Kassai Miklós,
Molnár László, Doma László valamint
Papp Alexandra polgárőrök elismerésben, illetve jutalomban részesültek.
Balogh Rudolf elnök úr bejelentette a
közgyűlésnek, hogy az év végén leköszön a polgárőrség elnöki posztjáról. A
jelölést előkészítő bizottságba Pali Róbert, Polgár József és Szitovszky Béla

urakat javasolta, melyet a közgyűlés
egyhangúlag elfogadott.
A hivatalos rész lezárása után Zsinkó
Lajos képviselő úr (pártoló polgárőrtag)
vendégszeretetét élvezve kellemes, jó ízű
vacsorával kívántunk egymásnak további jó egészséget és kevés bűneseményt.
Polgár József

Vonyarcvashegyi Hírmondó

FA NYÍLÁSZÁRÓK
BEÉPÍTÉSSEL

éS LOTTÓZÓ

AGATHIS INTERIOR
Asztalosüzemünk belsőépítészeti
munkáink mellett, megkezdte
kül- és beltéri nyílászárók gyártását
és beépítését. Ha építkezik,
vagy ablakcserét tervez,
szívesen várjuk megkeresését.
Nálunk az egyedi méret nem
feláras a szériaméretekhez képest.

Totó, Lottó, Tipp-Mix, kaparós sorsjegyek,
mobiltelefon feltöltés, szemes és őrölt kávé,
energiaitalok, üdítők, ásványvizek,
Garai Pi-víz, helyben főzött kávé,
Tibi Atya fröccse, borok, sörök, pálinkák,
rágógumik, cukorkák...

Helyben főzött kávé,
capuccino, forró csoki
Panasonic elemek
Nálunk mindig hideg a sör és a jégkrém!

Bankkártyás fizetés lehetséges!

Szaktanácsért
és ingyenes előzetes árajánlatért,
vegye fel velünk a kapcsolatot!

A lottó-terminálon forgalmazott termékek is
fizethetők bankkártyával (hitelkártya kivételével)!

e-mail: info@agathis.hu
www.agathis.hu
+36 30 214 3320

Nyitva: hétfő-szombat: 7-22, vasárnap 8-20
Tel.: 83/950-752
www.vonyarctrafik.hu

Univerzális Angyal
Munkavállalás A-tól Z-ig

Akciós tűzifa a készlet erejéig!
Vonyarcvashegyen, száraz, fedett helyen tárolt
tölgy széldeszka 14.000 Ft-tól/m3
tölgy kalapfa 15.000 Ft-tól/m3
(egyedi méretben is rendelhető)
tölgy, cser, bükk, gyertyán, akác
hasított konyhakész tűzifák 17.000 Ft-tól/m3,
(1×1×1 m, szórt), ajándék gyújtóssal

VONYARCVASHEGY, KOSSUTH l. U. 1.

COVID-INFO
A kormány a környező országokban ismét növekvő fertőzöttség, és a behurcolás veszélye miatt szigorította a határellenőrzést, három kategóriába (zöld,
sárga, piros) sorolta az országokat.
Sárga vagy vörös jelzésű országból érkező
magyar állampolgároknak a határon kötelező az egészségügyi vizsgálat, ami, ha igazolja
a fertőzésgyanút, 14 nap hatósági karanténba kell
vonulni. Sárga jelzésű országnál a magyar állampolgárok az első negatív teszt után, vörösnél két negatív teszt
után szabadulhatnak a karanténból.
Külföldi állampolgár piros jelzésű ország területéről
nem léphet be, sárga országból egészségügyi vizsgálaton esik át. Ha az fertőzés gyanúját állapítja meg,
Magyarország területére nem léptethető be, ha nem áll
fenn fertőzés gyanúja, 14 nap karanténba kerül.

Egyszerre 1-6 m3-ig tudok szállítani.
Vonyarcvashegy területén ingyenes a kiszállítás.
HÍVJON BIZALOMMAL!
(EUTAR AA 0387457) Érvényes: 2020.01.01-től visszavonásig. Az árak az áfát tartalmazzák.

Angyal Imre - A név minőségre kötelez!
Vonyarcvashegy, Kinizsi Pál u. 18/a.
Tel.: +36-30/9475-061 engelhaus65@gmail.com

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Vörös kategória: Albánia, Bosznia, Koszovó,
Észak-Macedónia, Fehéroroszország és Ukrajna,
valamint Ázsia és Afrika országainak nagy része.
Sárga kategória: Bulgária, Portugália, Románia,
Svédország, Nagy-Britannia, Norvégia,
Oroszország, Szerbia, Japán, Kína, USA.
Az országok besorolását a kormány újra és újra felül
fogja vizsgálni szerdánként, és ha szükséges, a sárga
vagy a vörös kategóriába tartozó országok száma bővülhet.
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Vonyarcvashegyi
Hírmondó
Megjelenik Vonyarcvashegyen havonta.
ISSN 2062-8153 (nyomtatott)
ISSN 2062-8161 (online)

Szólt a nóta!

Kiadja Vonyarcvashegy
Nagyközség Önkormányzata
Vonyarcvashegy, Kossuth L. u. 42.
Tel.: 83/348-033
Felelős kiadó: Pali Róbert
Szerkesztő: Horváth Imre  (70/200-8882)
vonyarcihirmondo@gmail.com
A szerkesztőbizottság tagjai:
dr. Tüske Róbertné,
Farkas Tibor, Horváth Tamás
Tördelés: Horváth Imre
Következő számunk megjelenése:
augusztus 13.
lapzárta:
augusztus 6.

Az elmaradt születésnapok és névnapok
megünneplésére gyűltek össze a nyug
díjas klub tagjai július 9-én, csütör
tökön a művelődési házban. A
„Köszönjük Magyarország” program
támogatásával egy meglepetés is várta
Újságunk online
a tagokat. Horváth Béla és cigányzene
is megtekinthető
a www.vonyarcvashegy.hu oldalon.
kara jó hangulatú, több, mint egy órás
műsorában közkedvelt népdalok és
magyar nóták csendültek fel. Természetesen a nyugdíjasok
is bekapcsolódtak, így a közös nótázás sem maradt el.

A Szent Mihály-hegy
védő és Vendégváró
Egyesület hírei
A COVID-19 okozta bezárkózás után
június végén a Szent Mihály-kápolnában tartottuk ülésünket, mely rendhagyó módon alakuló és félévzáró is volt
egyben.
Ákos atya gondolatai után az új vezetőség és a belépő tagok bemutatásán kívül
visszatekintettünk a múltra és vázoltuk
a jövőbeli elképzeléseinket.
Majd Farkas Tibor nagyon szép ajándékműsora után piknikeztünk. A hegy
lábánál Tóth Endre séf tagtársunk által
főzött finom pörkölttel, sütikkel, borozgatva örültünk egymásnak.
Bartos Attiláné

Kedves Olvasók, Hirdetők!
A Vonyarcvashegyi Hírmondóba
a következő címre kérjük
elküldeni a megjelentetni
kívánt cikket, hirdetést:
vonyarcihirmondo@gmail.com
Üdvözlettel: a szerkesztők

Szent Glória
Temetkezési Kft.

Gyenesdiás, Csillag utca 11.
Nyitva: H-P: 8-tól 15 óráig,
telefonos egyeztetés alapján bármikor.
Éjjel-nappal hívható:
20/9230-769 vagy 30/5528-017
www.szentgloriatemetkezes.hu
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Elindult a kulturális élet a településen

Veiger Csaba gitáros és Szabó Siklódi Lia
énekes fergeteges duója a szél és eső elől
a közönséggel együtt a Jégsarok fagyizó
teraszán találtak menedékre.

A szabadtéri színpadon szombatonként helyi tehetségeket és felkért fellépőket láthat és
hallhat a közönség. Az énekkart és a fúvószenekart követően sor került a tűzgyújtásra,
egy héttel később pedig Palásti Máté jazzgitáros szórakoztatta a közönséget.

XIV. Bor- és
Csemegeszőlő Fesztivál
augusztus 20-23.

Fellép majd Kovács Nóra és zenekara,
a Valami Swing zenekar és a
Dynamite Dudes eszelős rockabilly zenekar is.
Természetesen a családi programok
és az esti bulik sem maradnak el
többek között a Helios zenekarral!

A művelődési házban Kalap Jakab szórakoztatta a gyerekeket
hangulatos, humoros kutyás műsorával.

Részletes program következő lapszámunkban!

Naplemente hangfürdő

Augusztus végén (27-30.) szervezzük a PásztorHóra
zenekarral közösen a VonyArts Folkpart elnevezésű
új rendezvényünket, melynek keretében
várjuk a folk- és világzene iránt érdeklődőket.

július 20. (hétfő) 20 óra
Szent Mihály-domb

Lesz sokféle hangszer- és táncoktatás, fellép
a Tindia, a Góbé zenekar, valamint a PásztorHóra is,
és természetesen táncházak is lesznek kifulladásig.

Jegyek elővételben 1000 Ft/fő, a helyszínen: 1300 Ft/fő.

Részvételi feltételek a VonyArts facebook eseménynél!
Érdemes kitolni a nyári szünetet augusztus végére
annak, aki szereti a népzenét és a néptáncot!

A Varázshangok Egyesület és
a művelődési ház szervezésében.

Info: 30/3968-678

Részletes program hamarosan a plakátokon
és következő lapszámunkban!

Vonyarcvashegyi Hírmondó
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Irány a természet!

Vadregényes hajnali túra

Túravezető Cseke Bence, okleveles erdőmérn
ök

Július 18. (szombat) 04 óra

Gyülekező a Helikon Taverna parkolójában

Útvonal:

Helikon Taverna - Berzsenyi kilátó Cseri-kapu - Helikon Taverna

Hozz magaddal:

zárt cipőt, túrához alkalmas ruhát
vékony esőkabátot, enni-, innivalót
térképet, fényképezőgépet, fejlámpát

XXVII.
Vonyarci
Boros
Forgatag

r
Rendezvényté-2
július 22 6.

Július 22. szerda
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XXVIII. 40 HALÁSZ EMLÉKNAP
és utca(strand)színházi találkozó
július 31 - augusztus 2.

Július 31. péntek (Lidó strand)

17.00
18.00
20.00
21.00

A Kanizsai Gólyalábasok és Gulyás László vánd
ormuzsikus műsora
Lúdas Matyi – A Hahota Gyermekszínház előad
ása
A nagyidai cigányok – A Csavar Színház előad
ása
Máglyagyújtás, közreműködik a STOBOS Tamb
urazenekar

július 25.
10:00 Homokszobor
építő verseny
16:00 Kora esti Balat
on cím
készítése Balaton Artmel festmények
tagjaival
16:00 Homoktorony
építő verseny
(Strand, lidós parts
zakasz)
18:30 Vízi aerobic He
rczeg Lacival
19:30 Állva (SUP) eve
zős túr
(Sharky szörfiskola) a
20:00 Éjszakai fürdő
zés 22 óráig
20:00 Éjszakai röplab
dázás
kivilágított pályán 23
óráig
20:00 Retro Party
a Víziszínpadon
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Augusztus 2. vasárnap (Szent Mihály-domb és -káp

18.00 Koszorúzás a 40 halász emlékhelynél
19.00 Hálaadó szentmise
20.00 Hangfürdő a Szent Mihály-dombon

olna)

A programok ingyenesek, de 19 óráig strandbelé
pővel látogathatók.
Rossz idő esetén a hálóhúzás elmarad, a szính
ázi előadásokat
a művelődési házban rendezzük meg. A progr
amváltozás jogát fenntartjuk!

Rendezvényeinken kép- és videofelvételek készülnek, melyeken felismerhetők, beazonosíthatók lehetnek az azon szereplő személyek.
E felvételek újságunkban, valamint a szervező intézmények weboldalain, közösségi médiás felületein egyaránt felhasználásra kerülhetnek.
Az adatkezeléssel kapcsolatban részletes tájékoztató a helyszínen elhelyezett közleményben található.

Programinformáció:
Farkas Tibor, 30/3968-678

Augusztus 1. szombat (Lidó strand)

15.00 Közös hálóhúzás a Balatoni Halgazdá
lkodási Nonprofit Zrt.
munkatársaival és a strandolókkal
16.30 A Kanizsai Gólyalábasok bemutatója
17.00 Pulcinella éneke – Nizsai Dániel bábm
űsora
18.00 A Csizmás Kandúr – a Hahota Gyermeks
zínház előadása
20.00 A helység kalapácsa – a Csavar Szín
ház műsora
21.00 A Pepita-Play-back színház előadása
22.00 Máglyagyújtás, tábortűzi muzsikálás
– részint a helyiek,
de várjuk önként jelentkező hangszeresek, ének
esek társulását is

Vonyarcvashegyi Hírmondó

