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Rendhagyó ballagás 
6. oldal

Ismét koncertek, újra rendezvények! 
12. oldal

Jó hangulatú civil pikniket tartottunk 
12. oldal

Együtt megcsináltuk!

Fotó: Keszey Ágnes, ZalaiHírlap
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Tüzes hangulat, 
lángok nélkül

Bár a tűzgyújtás a rossz idő miatt elmaradt, a hangulat mégis 
forróra sikeredett a strandon szombat este. A PásztorHóra zenekar 
moldvai és csángó magyar zenéjére sokan megmozdultak, már 
csak azért is, hogy ne fázzanak az enyhén téliesen alakult időjárás 
miatt. Sikerült a büfék előtti téren jó hangulatot teremteni.
Akik nem mondanak le a tűzugrásról, azoknak ajánljuk június 
27-ét. A szabadtéri színpadi programok után, este fél 9-kor 
megtartjuk a Szent-Iván éji tűzgyújtást is, amennyiben az időjárás 
kegyes lesz hozzánk.

Farkas Tibor

Az üzemeltetési, karbantartási és felkészülési munkálatok folyamatosan zajlanak.

Köszönet minden dolgozónak és az önkéntes segítőknek, akik idejüket és erejüket nem kímélve azon fáradoztak több napon át,  
hogy településünk, Vonyarcvashegy a legszebb arcával várhassa a nyarat és a hozzánk érkező vendégeket.
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A COVID-19 kapcsán mi is szembe-
sültünk a kiszolgáltatottság érzésével, 
sokunk sajnos az élet végességével is. Át-
írta terveinket, elképzeléseinket. Aggód-

tunk családunkért, a jövőnkért. Sokan 
most döbbentek rá arra, hogy pillanatok 

alatt mindenki kényszerpályára kerülhet. Arra is, 
hogy az eddigi én központú „nem érek rád” élet helyett létezik 
az együttérzés a bajban és a nagylelkűség világa is. Arra, hogy 
adni jó.

Számomra öröm, hogy sokféle segítő gesztust, felajánlást 
közvetíthetek. Legyen az önkéntes segítő szolgálat, vagy 
adomány, melynek közvetítését rám testálták azzal, hogy az 
legyen anonim. Azzal, hogy az adakozó kéz gesztusa belülről 
fakad, nem hivalkodó, teátrális. Tiszteletben tartva kérésüket, 
az adományozottak nevében hálásan köszönjük. Segítségük 
azokat találta meg, ahol most a szükség az úr!
Nagyközségünk többségének köszönjük azt az erős, józan 
összefogást, mely nem engedte megroppantani a működé-
sünket. Kívánom, hogy újból találják meg a biztos pontokat, 
kapaszkodókat az élhető élethez!

Pali Róbert, polgármester

Polgármesteri infó

Mint egy elviselhetetlen hanghatás, úgy rezonál 100 év óta 
nemzedékeink fülébe 1920. június 4-e.
A Muhi a pozsonyi csatától, Mohács, tatár, török, labanc... 
Hány nemzetvesztő törekvést túlélt ez a meggyötört, de meg 
nem tört magyarság, és még mindig itt él 1100 éve.
Minden, ami ezer éven át egész volt, szétdarabolták, az 
összetartozást jelképező ősi láng is részekre lobbant. A 
trianoni döntés nem béke, hanem a legigazságtalanabb 
diktátum volt. Trianon számunkra egyet jelent örökre: az 
emberi sorstragédiákkal, gyáraink, a legjobb termőföldjeink, 
sóbányáink, hegyeink, folyóink elvesztésével. Megmaradt 
viszont a nemzettudatunk, nyelvünk egyedi megtartó 
ereje, zenei, irodalmi kultúránk, géniuszaink, tudósaink, 
hitünk és konok akarásunk. Az újrakezdés, az országépítés 
századok óta a génjeinkben van. Kevés az a nemzet, amely 
kibírt ekkora sorozatos sorstragédiákat és nem tűnt el a 
népek olvasztótégelyében, mint a kunok, avarok, hunok, 
bosnyákok...
Trianon legyen a megmaradás szimbóluma, de legyen 

figyelmeztetés is! A belső megosztottság, a kettős világlátás, 
a kettős értékrend nem; hanem csak a nemzeti összetartó 
erő az, mely megőriz bennünket. Soha nem volt ilyen jó a 
szlovákokkal, a szerbekkel a kapcsolatunk. Ez felvillanthat 
egy halvány jelet, hogy fakulhatnak a múltbéli sérelmek, 
fájdalmak. 100 éve tart a lelki, gazdasági, politikai feldolgozás. 
Fáj, de itt vagyunk és élünk.
Csonka kis országunkat körülzárja a Felvidék, a Kárpátalja, 
Erdély, a Vajdaság, és mi ebben az ölelésben, lélekben mindig 
együtt vagyunk és maradunk!

Pali Róbert, polgármester

100T R I A N O N
1920 2020

A munkaterv szerinti kötelező napirendi pontok az alábbiak:
1.) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása, előterjesztő: Pali Róbert polgármester
2.) Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadása, előterjesztő: Pali Róbert polgármester
3.) A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentés jóváhagyása,  

előterjesztő: Pali Róbert polgármester
4.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata (rendezési terv módosítása),  

előterjesztő: Pali Róbert polgármester,
A kötelező napirendeken kívül aktuális témák megtárgyalására is sor kerülhet.

A képviselő-testület ülései nyilvánosak, minden érdeklődőt  
szeretettel várunk a hivatal tanácstermében!

Pali Róbert polgármester

Meghívó
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését  
2020. június 25-én (csütörtök) 16 órai kezdettel tartja.
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Az Önkormányzati Hivatal hírei

Tisztelt Szállásadók!
A Vonyarcvashegyi Hírmondó 2020. májusi számában már 
tájékoztattam Önöket az idegenforgalmi adó beszedésére 
vonatkozó szabályozás változásairól, így arról, hogy 2020. 
április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban 
eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó 
alanyának (vendégnek) nem kell megfizetnie, az adó 
beszedésére kötelezettnek (szállásadónak) nem kell beszednie, 
befizetnie.
A megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell 
vallani az adóhatósághoz, a tárgy hónapot követő 15. napig. 
Az adót minden adóköteles vendégéjszaka után továbbra is 
meg kell állapítani és rögzíteni kell a vendégkönyvben, ennek 
érdekében a vendégkönyvet továbbra is az előírások szerint 
vezetni kell a már üzemelő, és az új szálláshely-szolgáltatóknak 
is.
Rendkívül fontos az idegenforgalmi adó pontos, 
összegszerű rögzítése és bevallása, mert az önkormányzat 
a be nem szedett idegenforgalmi adót ennek alapján fogja 
tudni igényelni a Magyar Államtól, ez a bevétel pedig 
fontos a település működtetése, fejlesztése érdekében.
A vendégkönyv vezetését az önkormányzati adóhatóság 
továbbra is ellenőrizni fogja.

dr. Tüske Róbertné, jegyző

Sátortáborozás
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének, az üdülőhely általános rendjéről szóló 6/1999. 
(III. 8.) önkormányzati rendelete 36. § (2) bekezdése alapján 
sátortábor a közigazgatási területen a rendezési tervben e célra 
meghatározott területen helyezhető el.
A rendelet 37. § (1) bekezdése szerint sátortáborozásra 
kijelölt helyeken kívül – lakó- és üdülőtelkek kivételével 
– táborozás tilos.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013. 
(IX. 17.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) a telken lakókocsit vagy üdülősátrat szálláshely szol-

gáltatásként elhelyez,
b) sátortáborozásra kijelölt helyeken kívül – lakó- és üdü-

lőtelkek kivételével – sátorral, parkoló lakókocsival, vagy 
egyéb módon táborozik.

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 kétszázezer 
forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek esetén kétmillió forint lehet.
Kérem, hogy a sátortáborozásra vonatkozó szabályokat tartsák 
be!

dr. Tüske Róbertné, jegyző

Zajvédelem
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013. 
(IX. 17.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján zaj- és 
rezgésvédelemmel összefüggően a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el az, aki a községben 
zajjal járó építési, átépítési, szerelési tevékenységet 
végez, valamint motoros és elektromos gépet, készüléket 
használ vagy berendezést üzemeltet, amely a szomszédos 
ingatlanok lakói (használói) nyugalmát megzavarja 
hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, július 1. és augusztus 
31. között 20 órától reggel 9 óráig, pénteken és szombaton 20 
órától reggel 9 óráig, vasárnap és ünnepnapokon egész nap, 
kivéve közcélú hibaelhárítás, kommunális hulladékszállítás 
és köztisztasági tevékenység, közérdekű beruházás, 
önkormányzati feladatellátás keretében történő munkavégzés.
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 kétszázezer 
forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek esetén kétmillió forint lehet.
Kérem, hogy a zajvédelemre vonatkozó szabályokat tartsák be!

dr. Tüske Róbertné, jegyző

facebook.com/groups/vonyarcvashegyinfo

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!
Várjuk továbbá az észrevételeket, legyen 
az negatív, vagy pozitív, valamint az új, 

megvalósításra érdemes ötleteket!
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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 maszk és kézfertőtlenítés kötelező, 
az előtérben egyszerre maximum 3 fő várakozhat!

ElérhETőségEink az alábbiak
Polgármester 
Pali Róbert

83/348-033 / 25 mellék 
polgarmester@vonyarcvashegy.hu

Jegyző 
dr. Tüske Róbertné

83/348-033 / 23 mellék 
jegyzo@vonyarcvashegy.hu

Titkárság 
Papp Alexandra

83/348-033 
titkarsag@vonyarcvashegy.hu

adóügyek 
Hetesiné Varga Edit

83/348-033 / 20 mellék 
ado3@vonyarcvashegy.hu

Műszak 
Pikó Gábor

83/348-028 
muszak@vonyarcvashegy.hu

községgazda 
Szekeres Szabolcs

30/156-5611 
kozseggazda@vonyarcvashegy.hu

igazgatás 
Dorogi Erika

83/348-033 / 15 mellék 
igazgatas@vonyarcvashegy.hu

Pénzügy

       Forman Erzsébet
83/348-033 / 17 mellék 

pu2@vonyarcvashegy.hu

       Kiss Anita
83/348-033 / 18 mellék 

pu3@vonyarcvashegy.hu

       Lakatos Gyuláné
83/348-033 / 16 mellék 

pu1@vonyarcvashegy.hu

       Németh Imréné
83/348-033 / 21 mellék 

penztar@vonyarcvashegy.hu

Tájékoztató a szervezett emlőszűrésre  
meghívót kapott asszonyok részére

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi 
Program keretében szervezett emlőszűrés folytatódik. 

A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti 
asszonyokat várják, akik a szűrőállomástól meghívó 
levelet kaptak. A meghívót kapott páciensek szűrési 

időpontjait a levél tartalmazza.

A szűrés helye:  
ZALA MEGYEI KÓRHÁZ Mammográfiás Labor,  

Zalaegerszeg Zrínyi u. 1. 1. emelet 118. sz. 

Rendelési idő: 
hétfő: 7.30 - 17.00; péntek: 7.30 - 14.30

Ha 2 éven belül volt emlőszűrésen, vagy időpontot 
szeretne egyeztetni, akkor kérjük, jelezze ezt a 

következő telefonszámon: 92/507-562 (mammográfia)

Önkormányzatunk továbbra is támogatni kívánja 
azokat, akik részt szeretnének venni a szűrésen.  

Kellő számú jelentkező esetén biztosítjuk az 
ingyenes autóbuszos utazás 

lehetőségét az önkor-
mányzat által bérelt 

járművel július 20-ára.

Jelentkezni július 
10-ig az önkormányzat 

titkárságán lehet személyesen 
(8314 Vonyarcvashegy,  

Kossuth L. u. 42.),  
telefonon: 83/348-033,  

vagy e-mailben:  
titkarsag@vonyarcvashegy.hu).

Elektronikai hulladékgyűjtés
Az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes 

anyagokat tartalmaznak, melyek a települési hulladék 
szokásos kezelése során nem semmisülnek meg, hanem 

korábbi kötött állapotukból felszabadulva  
a környezetbe jutva károsítják azt.

Értesítjük a vonyarcvashegyi ingatlantulajdonosokat, 
hogy ezen elektronikai hulladékok elhelyezésére

július 3-ától 5-éig, 8 és 18 óra között  
a „Telenkó” üdülő Petőfi utcai bejáratánál 

kihelyezett konténerekben nyílik mód.

(Ilyen veszélyes hulladék például a 
TV, számítógép, hűtőszekrény, 

mosógép, mosogatógép, 
rádió, mobiltelefon, 

mikrohullámú  
sütő, stb.)

Kossuth L. u. 42.
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-13 zárva

Lidó Strand főbejárat
hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap
10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

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

www.vonyarcvashegy.hu Nyári nyitvatartás: 
2019. 06. 15 - 08. 30.
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Gyermeknap másképp
Május 25-től a kormány rendelete alap-
ján újra nyitottuk az óvodánkat. A szülők 
több, mint fele igényt is tartott az óvodai 
felügyeletre. Mivel a jelenlegi helyzetben 
nem kötelező az óvodai ellátás igénybe-
vétele a szülők részéről, a gyermekek hi-
ányzását igazoltnak tekintjük. Betegség 
esetén továbbra is csak orvosi igazolással 
fogadjuk újra a gyermekeket.
Sajnos idén a koronavírus-járvány miatt 
többek között a szülőkkel közösen meg-
rendezésre kerülő hagyományos gyer-
meknapi rendezvényünk is elmaradt. A 
színes program helyett most megaján-
dékoztuk a gyerekeket. Minden csoport 
kapott egy-egy takarító szettet, fa építő-
játékot és színes gyöngyfűzőt, az udvari 
játékokat pedig futóbiciklikkel és piknik 
padokkal bővítettük. Az óvó nénik még 
személyre szóló kis ajándékokkal is ked-
veskedtek gyermeknap alkalmából.
Bízunk benne, hogy mielőbb elmúlik ez 
a veszélyhelyzet, és jövőre már gondtala-
nul tervezhetjük a gyermeknapot is!

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

június 24. 
szerda

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

június 25. 
csütörtök

Csodapark 
amerikai animációs kaland-vígjáték, 85 perc, 2019, 6 év

június 26. 
péntek

Bad Boys - Mindörökké rosszfiúk 
amerikai akció-vígjáték, 113 perc, 2020, 16 év

június 27. 
szombat

Lassie hazatér 
német családi kalandfilm, 96 perc, 2020, 6 év

június 28. 
hétfő

A kis kedvencek titkos élete 2. 
amerikai animációs vígjáték, 86 perc, 2019, 6 év

június 29. 
kedd

Jetikölyök 
amerikai animációs kaland-vígjáték, 92 perc, 2019, 6 év

június 30. 
szerda

Jumanji - A következő szint 
amerikai családi kalandfilm, 114 perc, 2019, 12 év

július 1. 
csütörtök

Úriemberek 
amerikai akció-krimi, 113 perc, 2020, 18 év

Elköszönt  
a Süni csoport
Június 12-én délután az iskolába készülő 
gyerekek és szüleik számára szerveztünk 
az óvoda udvarán ünnepséget. Örülünk, 
hogy ha most szerényebb körülmények 
között is, de annál nagyobb szeretettel 
lehettünk együtt ebben a kis közösség-
ben. Ami óvó néni és Kriszta óvó néni 
irányításával felelevenítették és vidám 
hangulatban eljátszották a gyerekek az 
évben tanult mondókákat, verseket, 
dalosjátékokat.
Ezután „feltarisznyáztuk” őket az útra, 
majd a szülők kedves ajándékaikkal ki-
fejezték az óvoda dolgozói iránti hálá-
jukat. A nevelőtestület nevében egy-egy 
emléklap átadásával mi is megköszöntük 
a családoknak, hogy támogatták nevelői 
munkánkat az évek során, valamint a to-
vábbi évekhez kívántunk minden jót.
Az ünnep végén meglepetésként a szü-
lők megvendégelték a gyerekeket egy 
nagyon szép tortával, melyet a terített 
asztalnál közösen elfogyasztottak.

Nyári óvoda
Értesítjük a Szülőket, hogy  

a Vonyarcvashegyi  
Nyitnikék Óvoda nyári zárása  

július 27-től augusztus 7-ig tart.  
Igény esetén a balatongyöröki 

tagóvodában biztosítunk ebben az 
időszakban óvodai ellátást.

Augusztus 29-én szombaton 
nevelőtestületi értekezletet tartunk, 

nevelés nélküli munkanap lesz.  
A jelentkező gyermekek felügyeletét 

biztosítjuk, az igényeket az azt 
megelőző hét folyamán mérünk fel.

Tüttőné Kovács Ibolya, 
intézményvezető

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda hírei
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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

Egyszerre 1-6 m3-ig tudok szállítani. 
Vonyarcvashegy területén ingyenes a kiszállítás.

HÍVJON BIZALOMMAL!

Angyal Imre - A név minőségre kötelez!
Vonyarcvashegy, Kinizsi Pál u. 18/a.

Tel.: +36-30/9475-061    engelhaus65@gmail.com

Univerzális Angyal
Munkavállalás A-tól Z-ig

(EUTAR AA 0387457)     Érvényes: 2020.01.01-től visszavonásig.     Az árak az áfát tartalmazzák.

Mozgáskezelés 
Bewegungsbehandlung

Orvosi Rendelő - Gyenesdiás - Ärztliche Praxis

Tóth Csabáné Noémi 
gyógytornász - Physiotherapeutin

Egyéni állapotfelmérésen alapuló kezelések: 
Einzelbehandlung mit persönlichen Untersuchung:

Speciális technikák a lágyrészek  
(izmok, fasciák) problémáira.

Passzív-aktív mobilizálás az ízületek 
mozgástartományának növelésére.

Torna, célzott izomerősítés,  
hogy az eredmény tartós legyen.

Időpont egyeztetés - Vereinbarung der Termine 
+36 30 613 9808

Korlátozott mozgás esetén a kezelés az ön otthonában is lehetséges. 
Im Fall der behinderten Bewegung ist eine Behandlung  

auch bei Ihnen zu Hause möglich.

Ízületi mozgások javítása
Fájdalmak csökkentése

Sérülések utáni rehabilitáció
Prevenció

•
•
•
•

Besserung der Gelenksbewegungen
Schmerzlinderung
Rehabilitation nach Verletzungen
Prävention

Spezielle Techniken für Weichenteile  
(Muskeln und Faszieprobleme)
Passive und aktive Mobilisation  

für Bewegungsfreiheit
Krankengymnastik, gezielte Muskelkräftigung 

für das dauerhafte Ergebnis.

FA NYÍLÁSZÁRÓK
BEÉPÍTÉSSEL
AGATHIS INTERIOR

Szaktanácsért  
és ingyenes előzetes árajánlatért, 

vegye fel velünk a kapcsolatot!

e-mail: info@agathis.hu 
www.agathis.hu 

+36 30 214 3320

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.

VONYARCVASHEGY,  KOSSUTH  l.  U.  1. 

éS LOTTÓZÓ

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! 
A lottó-terminálon forgalmazott termékek is 

fizethetők bankkártyával (hitelkártya kivételével)!

Nyitva: hétfő-szombat: 7-22, vasárnap 8-20 
Tel.: 83/950-752                 www.vonyarctrafik.hu
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Véget ért a rendkívüli helyzet
Magyarország sikeresen helytállt a koronavírus-járvány 
jelentette próbatételben, az eredményes védekezésnek 
köszönhetően a kormány 98 nap után a veszélyhelyzetet 
megszüntette, ezzel hatályát veszítette a koronavírus elleni 
védekezésről szóló törvény is. Az Országgyűlés a követke-
ző időszakra speciális rendelkezéseket fogadott el. Ezek, 
a járványügyi készültség bevezetéséről szóló rendeletek 
szabályozzák, hogy milyen védelmi intézkedéseket kell a 
továbbiakban betartani. A készültséget a kormány hat hó-
napra hirdette ki – hatályuk december 18-ig tart –, fenn-
tartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja.

Az üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, mozik, színházak, 
uszodák, fürdők stb. korlátozás nélkül nyitva lehetnek. Meg-
szűnik a 65 év felettiek délelőtti vásárlási idősávja, de – a 6 év 
alatti gyermekek kivételével – továbbra is kötelező a maszk-
viselés a bolti vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön.

Újraindultak az egészségügyi ellátások, a kórházakban, szoci-
ális intézményekben sincs már érvényben a látogatási tilalom.

A vendéglátó helyiségekben továbbra is kötelező a maszkvi-
selés az alkalmazottak számára, valamint zárt térben, zenés, 
táncos rendezvények csak legfeljebb 500 főig tarthatók meg.

Változnak a határátlépésre vonatkozó szabályok is. Az Európai 
Unió tagállamainak állampolgárai, valamint a szerb, a svájci, 
a liechtensteini, a norvég és az izlandi állampolgárok szaba-
don beléphetnek Magyarország területére, ezzel párhuzamo-
san a magyar állampolgárok mentesülnek a karantén alól, ha 
ugyanezen országokból térnek haza.

Az Országgyűlés döntése értelmében a veszélyhelyzet meg-
szűnését követően is érvényben marad a hitelek törlesztési 
moratóriuma december 31-ig.

Megmarad továbbá – időkorlát nélkül – az e-receptek egy-
szerűsített kiváltási módja is, melyhez a beteg TAJ-számának 
megadása mellett a kiváltó személyazonosságának igazolására 
van szükség.

A kormány száznyolcvan nappal meghosszabbította a ve-
szélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését köve-
tően 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét annak 
érdekében, hogy csökkentse az ügyfélszolgálatokon, kor-
mányablakon a személyes találkozások számát. A március 11. 
és július 3. között lejáró okmányok (forgalmi engedélyek is) 
Magyarország területén 2020. december 15-ig érvényesek. Je-
lentős könnyítés továbbá, hogy a legtöbb elkészült okmányt 
ezután is postai úton kézbesítik az ügyfeleknek, azokért tehát 
nem szükséges még egyszer bemenni kormányablakokba.

Bár a magyar járványügyi helyzet kedvező, a járványnak 
még nincs vége, a fertőzés még szigetszerűen felütheti a 
fejét, ezért a járványügyi készültséget fenn kell tartani.

Be kell tartani a kulcsfontosságú ajánlásokat, a kézfogás kerü-
lését, a gyakori kézfertőtlenítést, tartani kell a szociális távol-
ságot, valamint kerülni a zsúfolt helyeket, mert ezek gátolják 
a vírus terjedését. Müller Cecília országos tisztifőorvos június 
19-i sajtótájékoztatóján kiemelte: mindenki csak egészsége-
sen menjen közösségbe, munkahelyre, rendezvényre. Fontos, 
hogy az elmúlt időszakban kialakult és rögzült higiéniai szo-
kásaink megmaradjanak, hiszen ezek alapvetően szükségesek 
a helyzet fenntartásához, a további javuláshoz.

Továbbra is vigyázzunk magunkra és 
egymásra! Vigyázzunk az idősekre!

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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Megújúlt a kábel TV!
Bizonyára emlékeznek, épp egy éve 
adtunk róla hírt, hogy a településeink 
kábeltévé hálózata megújul. Örömmel 
számolhatunk be róla, hogy a tervezett 
korszerű sítéseket sikeresen elvégeztük, 
aminek eredményeként:

•	 kivezettük	az	analóg	csatornákat
•	 helyükön	a	ZNET	Telekom	

magasabb sávszélességű internet 
szolgáltatásai érhetők el

•	 így	az	alap	csomagban	már	41
•	 a	bővített	csomagban	82	digitális	

csatornát láthatnak
•	 a	HD	adások	kiváló	minőségben	

élvezhetők a hálózaton

A korszerűsítés új technológiák beveze-
tését is megkövetelte. A digitális adások 
továbbítása terén a korábban alkalma-
zott DVB-T-ről a korszerűbb DVB-C 

szabványra álltunk át. Ez a beltéri egysé-
gek cseréjével járt. A kényelmetlenségért 
cserébe ugyanakkor a digitális adások 
képminősége is jelentősen javulhatott.

A fejlesztések azonban nem állhatnak 
meg. A közeljövőben a hálózat üzem-
biztonságának további javításán fára-
dozunk. Az előfizetői elégedettség javí-
tása fontos számunkra, ezért telefonos 
ügyfélszolgálatunk már napi 24 órán 
keresztül áll előfizetőink rendelkezésére. 
A mindenkori csatornakínálat és szer-
ződési feltételek elérhetők a szolgáltató 
honlapján a www.vktv.hu címen.

Azt gondoljuk, hogy az elmúlt egy 
év munkája meghozta a gyümölcsét. 
Tudjuk, hogy az átalakítások során 
több nehézséggel is szembe kellett 
nézzenek. Hadd köszönjük meg ez-
úton a türelmet és a bizalmukat!

TV csomagok
Alap csomag 41 digitális csatorna 3 490 Ft/hó
Bővített csomag 82 digitális csatorna 4 590 Ft/hó

a znET Telekom internet csomagjai
csomag neve sebesség havidíj
CableHome S 10 Mbps 4 080 Ft-tól
CableHome M 20 Mbps 4 280 Ft-tól
CableHome L 40 Mbps 5 280 Ft-tól
CableHome XL 80 Mbps 6 280 Ft-tól
CableHome XXL 120 Mbps 7 780 Ft-tól

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei
Telefonon 0-tól 24 óráig: 83/349-000
Személyesen hétfőtől-péntekig 8-tól 16 óráig  
a Keszthely Plázában (Rákóczi tér 20.)

Vonyarcvashegyi
Hírmondó

Megjelenik Vonyarcvashegyen havonta. 
ISSN 2062-8153 (nyomtatott) 

ISSN 2062-8161 (online)
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: 
 július 16. 
 lapzárta:  
 július 9.

Újságunk online  
is megtekinthető  
a www.vonyarcvashegy.hu oldalon.

Lakossági fórum
Vonyarcvashegy 

Nagyközség 
Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
lakossági fórumot tart, 

melyre tisztelettel 
meghívom a kedves 

érdeklődőket.

Időpont: 
július 2., 18 óra.

Helyszín:  
Szabadtéri Színpad 

(Vonyarcvashegy, Fürdő u.)
Pali Róbert, polgármester

Vonyarci Nyargalás
Június 20-án sikeresen megrendezésre került a hagyomá-
nyos futóverseny, melyen több mint 100 fő vett részt. A 
verseny idén is a Keszthelyi-hegységben zajlott, azonban a 
korábbiaktól	eltérően	a	rajt/cél	helyszíne	a	Zenit	Hotel	Ba-
laton volt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik a verseny sikerességéhez bármilyen formá-
ban hozzájárultak. Külön köszönjük a helyszín biztosítását 
a	Zenit	Hotel	Balatonnak,	a	 támogatást	Vonyarcvashegy	
Nagyközség Önkormányzatának és Gazda Ritának, aki a 
szervezésben és lebonyolításban segített.

Horváth Tamás
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Iskolai hírek
Elballagtak a nyolcadikosok
Rendkívüli tanévnek, a 150.-nek indult az idei, teli ünnepi 
ötletekkel, tervekkel, programokkal. A szeptemberi ünnepé-
lyes tanévnyitón még senki nem gondolta, hogy igazán kü-
lönleges lesz, de nem úgy, ahogyan terveztük. A veszélyes ví-
rus miatt március 16-tól iskolánk is átállt az online tanításra, 
tanulásra. Akkor még csak találgattuk, vajon lesz-e ballagás, el 
tudnak-e búcsúzni méltó módon nyolcadikos diákjaink. Jú-
nius 17-ére aztán megteremtődött a lehetőség, és ha nem is a 
hagyományos módon, de elköszönhettek tanulóink az alma 
matertől, osztályfőnökeiktől, Radóné Karácsony Enikőtől és 
Vigh Mártától.
A biztonsági intézkedések betartása mellett, csak a tanárok 
és az iskola dolgozói voltak jelen az iskola aulájában, amikor 
felhangzott a Ballag már a vén diák dallama. Aztán megjelen-
tek az ünnepi díszbe öltözött tanulók, s a szülők kíváncsian 
leskelődtek az ablakokon. Innentől a forgatókönyv már a ha-
gyományos volt, vetített képek az elmúlt nyolc esztendőről, 
versek – Szabó Lukrécia saját versét szavalta –, elköszönés az 
iskolától, tanároktól, diáktársaktól, akik az idén csak ebből az 

írásból szerezhetnek információt az üzenetről: jó példát sze-
rettek volna mutatni az elköszönők minden tettükkel. Erdei 
Ferenc igazgató úr idén is könyvvel jutalmazta a legjobban tel-
jesítőket, átadta az iskolai hagyományokhoz tartozó Aranytoll 
díjat Németh Barbarának, a Jó tanuló, jó sportoló elismerést 
Biró Balázsnak, az Eötvös-plakettet Galambos Péternek.
Mondhatnánk, minden szervezetten, a jól ismert módon 
zajlott. És mégis! Maradt bennünk egy kis hiányérzet. Ez a 
veszélyhelyzet tőlünk is elvett valamit. Néhány könnycseppel 
több gördült volna le az arcokon, ha a diáktársak is itt lehet-
tek volna, néhány őszinte baráti tekintet végigkísérte volna 
a tantermeken végigvonulókat, és a ballagók is fátyolosabb 
tekintettel énekelték volna, hogy „a küszöbről a vén diák, még 
egyszer visszanéz.”
Egy azonban nem változik, a most elköszönőket is büszkén 
vállalja iskolánk, s a viszontlátás reménye a vírusnál is erősebb.

KT

Év végi vizsga a fúvós tanszakon
1992	óta	folyik	a	zenei	oktatás	a	Festetics	György	Zeneiskola	
kihelyezett tagozatán, a vonyarcvashegyi iskolában, szolfézs, 
zongora, ütős, fafúvós, és rézfúvós tanszakokon. Az immár 
28 éve tartó képzésen eddig közel 300 növendék tanult. Az 
oktatás 18 tanulóval és 1 tanárral indult rézfúvós szakon, (ezt 

megelőzően iskolai keretekben furulya képzés folyt) mára már 
elérte a tagozat létszáma a 60-65 főt. 7 zenetanár foglalkozik 
a gyerekekkel 1 fő teljes, illetve 6 fő részmunkaidőben. Ez 
azt jelenti, hogy Vonyarcvashegyen minden 3. gyerek tanul 
valamilyen hangszeren játszani. Az idei tanév zárása eltért az 
eddigiektől, hiszen nem tudtuk megtartani „élőben” a szokásos 
év végi záróvizsga koncerteket. A délutáni on-line zeneórák 
is komoly kihívást jelentettek tanárnak és tanítványnak 
egyaránt. Az elmúlt három hónap bebizonyította, hogy 
akarásból, lelkesedésből, szorgalomból nincs hiány, így minden 
zeneiskolás növendékünk sikeres online vizsgát tett, melyhez 
ezúton gratulálunk! Köszönet illeti a szülőket a sok türelemért 
és támogatásért (melyre a jövőben is számítunk), ami nélkül 
bizonyára nem tudtunk volna ilyen színvonalas munkát 
végezni. A gyerekeknek kellemes nyári vakációt kívánunk, 
várunk vissza benneteket szeptemberben, reményeink szerint 
„élőben”!

Kiss Tamás karnagy

Nyári napközi
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkor-
mányzata az idei nyári szünet idejére is 
napközit szervez az iskolás gyermekek 
számára.
A nyári napközi időpontja 2020. június 
29-től 2020. július 24-ig tart. A napkö-
zibe történő jelentkezés folyamatát az 
általános iskola már lebonyolította.

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy aki-
nek gyermeke a fenti időszakban részt 
vesz a nyári napköziben, a napi há-
romszori étkezés díját a főzőkonyhán 
minden turnus előtti pénteken (első 
alkalommal 2020. június 26-án) szí-
veskedjen befizetni! Az étkezési díj be-
fizetésével a következő hét gyermeklét-
száma válik láthatóvá, így a programok 
hatékonyabban tervezhetők.

A nyári napközivel kapcsolatos kérdésük 
esetén fordulhatnak bizalommal Fáró 
Árpádné élelmezés vezetőhöz (83/548-
018) vagy Dorogi Erika igazgatási 
ügyintézőhöz (83/348-033).
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az 
általános iskolában 2020. augusztus 
24-től 2020. augusztus 29-ig iskolai 
felügyelet kérhető, melynek részletei-
ről az iskolában tudnak érdeklődni.
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A szabadtéri színpad a kertmozi előadá-
sainak kezdetéig megnyitotta kapuit a 
látogatók előtt, így alkalom nyílt arra, 
hogy szombatonként „utcazene” szóljon 
a lakosság és a vendégek szórakoztatá-
sára.
Június 13-án először a Shabby Blues 
Acoustic lépett a színpadra, és nagy si-
kert aratva nyűgözték le a közönséget.

Június 18-án délután az intézmény-
ben működő civil szervezetekkel Civil 
Pikniket tartottunk. Rendezvényünket 
megtisztelte Pali Róbert polgármester 
úr is, aki megköszönte a településen 
végzett társadalmi munkát, valamint 
megerősítette, hogy Vonyarcvashegy 
egyik legfőbb ereje az összetartó közös-
sége, akik sokat tesznek azért, hogy az 
továbbra is a Balaton egyik legkedvel-
tebb üdülőhelye és egyben egy élhető, 
befogadó és összetartó lakóhely is le-
gyen. Ezt követően rövid tájékoztatást 
adtunk a nyári programtervekről, hang-
súlyozva, hogy új ötletekkel, további 
eredményes pályázatokkal szeretnénk a 
lehető legjobbat kihozni a megmaradt 
költségvetésből.

A művelődési ház és könyvtár is újra-
nyitja kapuit. Rendezvényeink főként 
szabad téren, a strandon és a szabadtéri 
színpadnál lesznek megtalálhatók. Elin-
dítottuk a „Tiéd a színpad” tehetség-
kutató sorozatot. Várjuk a helyi, vagy 
környékbeli zenei, táncos, prózai, 
vagy egyéb színpadképes produkciók 
előadóit. Az első alkalom június 27-én 
lesz, júliusban pedig további vendége-
ink is érkeznek: Palásti Máté gitár, Sza-
bó Siklódi Lia és Weiger Csaba duója, a 
Dynamite Dudes Rockabilly trió és Bali 
Miklós gitár-ének.
Rendezvényekről bővebb informáci-
ók a plakátokon és az Interneten is 
megtalálhatók lesznek!

Farkas Tibor, MHK igazgató

Újra vár a könyvtár!

Az intézményt csak egészséges 
személyek látogathatják.

A könyvtárban egyidejűleg legfeljebb  
2 fő, maximum 15 percig tartózkodhat.

Könyvek és folyóiratok helyben 
használatára nincs lehetőség.

A számítógéphasználat  
és a fénymásolás szünetel,  
az internet (WiFi) használata  
csak saját eszközzel lehetséges.

A visszahozott könyvek legalább  
72 órára karanténba kerülnek.

Lehetőség van a telefonon, vagy online megrendelt,  
előre összekészített könyvcsomagok átvételére is.

vonyarcikonyvtar@gmail.com       83/348-053

nyitva: szerda: 13:30-18:00 
kedd, csütörtök, péntek: 
9:00-12:30; 13:00-17:00

Maszk használata 
kötelező!

Használja a kihelyezett 
kézfertőtlenítőt!

Kérjük, tartsanak egymástól  
2 m távolságot!

Vonyarcvashegy, Szabadtéri színpad
szombat esténként 18:30-tól

június 27. 
Vendég a Vonyarci Énekkar  

és a Zalai Balaton-part  
Ifjúsági Fúvószenekar 

20:30-kor TŰZGYÚJTÁS A STRANDON!

július 4. 
Vendég: Palásti Máté - jazzgitár

július 11. 
Vendég: Szabó Siklódi Lia (ének, Helios) 

és Weiger Csaba gitár duója

Várjuk  üdülővendégek  vagy  helyi 
tehetségek  színpadképes,  zenés, 

táncos vagy  prózai  produkcióit.

A belépés díjtalan!
Jelentkezés: tiborvonyarc@gmail.com 

vagy 30/3968-678 (Farkas Tibor)

Tiéd a 
színpad!

Kedves Látogatóink!
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