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Mozgalmas,
sikeres nyarat zártunk!

Az idei évben, augusztus 27-30 között első alkalommal rendeztük meg a
VonyArts Folkpart 4 napos rendezvénysorozatot. A Pásztorhóra, a Góbé és a
Tindia zenekarok tagjai minden nap
délelőtt és délután oktatták a résztvevőket, akik Tapolcáról, Pápáról, Nagykanizsáról és Budapestről érkeztek, hogy
elsajátítsák a hangszer- illeve tánctudást.
Nagyon jó élmény volt látni, ahogy
megéledt a művelődési ház és környéke,
ahol az egyik teremben a bőgő- és brácsaoktatás, a nagyteremben a táncoktatás, a füvön a furulya és a koboztanítás
zajlott, s a hegedűsök már csak az iskola
két termében kaptak helyet. Közel ötven
résztvevője volt az oktatási programnak,
s ezúton is köszönet a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programjának a
támogatásért!
Esténként a rendezvénytéren a Tindia,
a Pásztorhóra és a Góbé zenekarok koncertjeire került sor, majd ezt követte
minden este a táncház, ahol a moldvai
zene ritmusára sorra alakultak a tánc-

körök, és a közönség tagjai élvezettel
vettek részt a táncházakban. EgerváriDarics Dóra fotói jól érzékeltetik azt
a hangulatot, mely jellemezte a rendezvénysorozat 4 napját. Utolsó este,
vasárnap a „Köszönjük Magyarország”
program támogatásával Horváth Béla és
cigányzenekara szórakoztatta a publikumot, fellépett Takáts Dániel nagybőgős
és két gitáros társa, a Les Pommes de
Terres zenekar. A záróakkord nagyonnagyon kellemes hangulatban telt, a
Canarro zenekar szintén a „Köszönjük
Magyarország!” programnak köszönhetően andalító muzsikával búcsúztatta a
fesztivált és a közönséget.
A sikert az is mutatja, hogy a résztvevők úgy köszöntek el, hogy találkozunk
jövőre Vonyarcvashegyen! Ennek érdekében már be is adtuk a jövő évi pályázatot, megcélozva, hogy 2021-ben
100 tanítvánnyal, még több koncerttel
és még nagyobb közönséggel zárjuk az
augusztust, megnyújtva ezzel is a turisztikai szezont a településen. Külön köszönet Egervári Mátyásnak, a Góbé és
a Pásztorhóra zenekar cimbalmosának a
szervezőmunkájáért!
Farkas Tibor

Munkában a TÜCS

Elkezdtük a Kossuth utcai pergolák
szerkezeti és felületi javítását.

Forgalomlassító és figyelemfelkeltő
eszközöket helyeztünk el az Iskola
utcában és a főút iskolát, óvodát
érintő szakaszán.

Megvalósult az óvodai kiülő
térkövezése, és az ebédlő melletti
járda szélesítése. Az üzemeltetés
munkatársai szülői segítséget is
kaptak a munkában. Köszönet érte!

Beszereztünk egy kisméretű tömörítő gépet,
amellyel az úthálózatunkon lévő hibák egy részét
saját magunk tudjuk javítani.
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Szekeres Szabolcs, községgazda.
Vonyarcvashegyi Hírmondó

Az Önkormányzati Hivatal hírei
Beszámoló testületi ülésről
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete augusztus 18-án rendkívüli nyilvános ülést
tartott.
Az ülésen döntés született a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási kérelem benyújtásáról. Amennyiben e kérelem támogatást nyer,
úgy az önkormányzat tájékoztatót fog közzétenni a szociális
célú tűzifa igénylésének szabályairól.
A képviselő-testület határozatot hozott az orvosi szolgálati
lakás építésének közbeszerzési eljárásáról, az eljárás megindításra került.
A képviselő-testület döntött az iskolai portaszolgálat működtetéséről a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan, így 2020.
szeptember 1. napjától 2021. június 15. napjáig az iskolai előadási napokon 7 és 17 óra között a portaszolgálatot továbbra
is a Fanni Security Kft. biztosítja az általános iskolában.
A képviselő-testület következő ülése szeptember 24én lesz, az ülés nyilvános, így arra minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
dr. Tüske Róbertné, jegyző

Eboltás
Az ebek veszettség elleni védőoltására
az alábbi időpontokban kerül sor:
szeptember 26. szombat, 8:30-10:30
október 3. szombat, 8:00-9:00
Oltás helye: a Szaki-vill előtt
Oltás + féregtelenítés díja:
5.000,- Ft/eb
Mikrocsippel még nem
rendelkező ebek esetében +4.000,- Ft/eb
Új eboltási könyv kiállítása: +1.000,- Ft/eb
Minden 3 hónapnál idősebb ebet kötelező oltani,
kérjük az eboltási könyvet mindenki hozza magával!
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 30/9167-598
Dr. Babocsay László s.k.

Lomtalanítás és
elektronikai hulladékgyűjtés
Idén a lomtalanítás és az elektronikai
hulladékgyűjtés a tervek szerint
november 19. és 23. között lesz.
A részleteket a következő
számunkban olvashatják.
Vonyarcvashegyi Hírmondó

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 buszos utazás lehetőségét
az önkormányzat által
bérelt járművel
október 16-ára.
Jelentkezni október
2-ig az önkormányzat
titkárságán lehet személyesen
(8314 Vonyarcvashegy,
Kossuth L. u. 42.),
telefonon: 83/348-033,
vagy e-mailben:
titkarsag@vonyarcvashegy.hu).

Lakossági hulladékszállítás
A nyári időszakot követően más idő
közönként kerül elszállításra a szelektív
hulladék, illetve változik kommunális
hulladékszállítás rendje is október 1-től.
Szelektív hulladék gyűjtés:
09.01-től 10.31-ig kéthetente:
keddenként (09.22., 10.06., 10.20.),
11.01-től havonta egyszer:
keddenként (11.17., 12.15.)
Kommunális hulladék szállítása:
09.30-ig hetente kétszer:
hétfőn és pénteken
10.01-től hetente egyszer: szerdán
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Az Önkormányzati Hivatal hírei
Helyi környezetvédelmi szabályok:
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 írtja, 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,

Tájékoztató önkormányzati
támogatásokról
Újszülött gyermekek támogatása

Az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján az önkor
mányzat – figyelembe véve az újszülött gyermek érkezésével
kapcsolatos családi kiadások növekedését, és nagy hangsúlyt
helyezve a gyermekvállalás ösztönzésére – egyszeri pénzbeli
támogatást biztosít annak a szülőnek, ahol a gyermek születését megelőzően legalább egy éve, legalább a szülők egyike
vonyarcvashegyi lakcímmel rendelkezik, és a szülők – kivéve
az egyedülálló szülőt – életvitelszerűen együtt élnek, igazolhatóan életvitelszerűen a településen él a család, a támogatás
megállapításakor a gyermek vonyarcvashegyi állandó lakos, és
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át (2020. évben a 171.000 Ft-ot).
A támogatás összege gyermekenként 100.000 forint, a támogatást a gyermek egy éves koráig lehet kérelem benyújtásával
igényelni. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazoláson
kívül a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a
szülők és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványnak
a másolatát.
Az igényléshez szükséges formanyomtatvány letölthető az
önkormányzat honlapjának hirdetőtábla felületén, valamint
papír alapon is rendelkezésükre áll az önkormányzati hivatal
épületének előterében.
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• 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 tisz
taságát a közeljövőben kiemelten ellenőrizni fogja, és
amennyiben indokolt, a tulajdonossal/használóval szemben
eljárás megindítására kerül sor.
A fenti rendelkezésre vonatkozóan 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.

Óvoda-és iskolakezdési támogatás

Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal – az évben is – óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt az óvodai nevelésben,
általános-, vagy középiskolai képzésben részesülő gyermek
óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.
Óvoda- és iskolakezdési települési támogatást azok a személyek vehetik igénybe, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkeznek Vonyarcvashegy Nagyközségben, életvitelszerűen itt is élnek és a gyermeket gondozó családban az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 600 %-át. (171.000,- Ft)
Az óvodás gyermekek esetében a támogatás mértéke 5.000,Ft, általános-, vagy középiskolai tanulók esetében a támogatás
mértéke 10.000,- Ft.
A támogatás iránti igényt minden év augusztus 1. napjától
október 30. napágig formanyomtatványon lehet benyújtani,
a szükséges mellékletek csatolásával.
A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igényléshez szükséges formanyomtatvány letölthető az
önkormányzat honlapjának hirdetőtábla felületén, valamint
papír alapon is rendelkezésükre áll az önkormányzati hivatal
épületének előterében.
Az igényléshez szükséges benyújtani a jövedelemigazoláson túl a nyilatkozatot egy háztartásban élők számáról,
továbbá, középiskolai tanulmányokat folytató gyermek
esetében az iskolalátogatási igazolást.
Vonyarcvashegyi Hírmondó

Augusztus 20. emlékére
„Arcod verítékével eszed a kenyered”, szólt
az Úr a hitrege szerint, az első emberpár
kiűzésekor a Paradicsomból. Tény, hogy
mennyi fáradság, aggodalom, külső hatás
éri a termést, míg a búzaszemből érett kalász, majd kenyér lesz. Augusztus hónapban
van a kenyér ünnepe. Nekünk, magyaroknak ehhez társul a legnagyobb ünnep az államalapítás évfordulója.
István királyunk 1100 évvel ezelőtt megálmodott egy olyan
államot, melynek nem kell félni, hogy más népek magukba
olvasztják. Ez az állam még ma is itt van, bizonyítva, hogy
Szent István terve valóra vált! 1100 esztendőt még a nagy népek is csak csodák révén érnek meg egységben. Ez az 1100
éves múlt tehát igenis érdem, és jogos büszkeség. Ezen a helyen kezdődött a múltunk, és csak itt van jövőnk!
Pedig nagyon nehéz volt a vándorláshoz szokott, szilaj, érzelmektől túlfűtött őseinket rábírni a letelepedésre.
István felismerte, hogy az egységes páncélos hadrendben felállított nyugati fejedelemségek felmorzsolták volna a szabadon
nyargalászó magyarokat.
Felvette a kereszténységet: az „új hitet”, és karddal, imával,
véres törvények sorával, új hazát teremtett! Erős kezű reálpolitikusként, ezzel beillesztette Magyarországot az akkor már
keresztény Európába.
Államalapító királyunk az új hit és államforma megalapításával megteremtette fennmaradásunk feltételeit! Magyarnak
lenni sohasem volt könnyű. Hazául olyan földet kaptunk
örökül, melyen minden hadi út keresztül vezet, olyan földet,
mely Európa keleti kapuja. Olyan földet, mely nehezen védhető.
Mi ezt a földet bástyává tettük. Bástyává, mely gigantikus erejű hatalmakat állított meg. A mi hazánk szakadt háromfelé,
hogy Európa egyben maradhasson! Voltak hőseink – sajnos
Szeptember 13-án délelőtt búcsúi szentmisére gyűltek össze a település lakói.
Deák Ákos atya a családi nevelés, az értékek továbbadásának fontosságáról és
a közösség összetartozás erejéről beszélt.
Pali Róbert polgármester úr beszédében szintén a múlt és a jelen értékeinek
megőrzésére hívta fel a figyelmet: fontos, hogy emlékezzünk hőseinkre, és
az is, hogy most a veszélyhelyzetben is
tartsunk össze. Ezt követőena fiatalok,
valamint a hozzátartozók képviselőivel
együtt koszorút helyezett el a háborús
hősök emlékművén.

Vonyarcvashegyi Hírmondó

sokan –, ha a szabadságunkért kellett küzdenünk, és voltak
Deák Ferenceink, hogy legyen kik békességet teremtsenek.
Ha valaki, akkor mi magyarok megtanultuk, meg kellett tanulnunk, hogy a rend szabadság nélkül, és a szabadság rend
nélkül egyaránt romboló. Szent István intelmei szerint magyarnak lenni erkölcsi fogalom is. Nemcsak az tesz magyarrá,
ha valaki magyarul beszél, nemcsak az tesz magyarrá, ha a vére
magyar. Magyarnak lenni hit is! Átfogása mindannak, ami
magyar: a magyar föld talpalatnyi rögétől a magyar történelemnek! És le kell vonni a konzekvenciáját ennek a hitnek és
hazaszeretetnek! Tenni a tunyaság, a kényelem, az önös érdek
ellenére is azt, amit az erkölcs és amit a lelkiismeret diktál.
Ezt jelentette magyarnak lenni Szent István szerint, és jelenti
ma is.
Mindannyian átéreztük már azt a fájdalmasan boldog nyilallást a mellkasunk táján, – amit a Himnusz éneklése közben –
vagy az olimpián a magasba emelkedő nemzeti lobogó láttán
szoktunk érezni. Ilyen hasonló érzés, államalapításunk ünnepén, hogy a lábunk alatt érezhetjük most is azt az 1100 évet,
ha széttekintünk.
Hogy elődeinknek itt volt a legkékebb az ég, legszebb a táj, itt
illant el a vándorlás ösztöne, itt kerekítette őket hatalmába a
letelepedés vágya, e hely megtalálásának öröme, hogy örökül
hagyhassák gyerekeiknek, kikben ez az érzés máig hatóan hazaszeretetté nemesedett!
Meggyőződéssel vallom: hogy az jó nekünk magyaroknak, ha
Szent István intelmeit ma is betartjuk, örökségét megőrizzük.
És mindenki önmagát megvalósítva dolgozzék a szűkebb környezetéért, a nemzetünkért.
Ezer év után is sok dolgunk van e hazában! De ha elég bölcsek, határozottak, eltökéltek vagyunk – és ha a jó Isten is
megajándékoz minket a lehetőséggel, hogy a sorsunkat magunk alakíthassuk – akkor ebből a magaslatból kirajzolódik
a jövőnk is.
Pali Róbert, polgármester

Vonyarci búcsú
Délután a Langaléta Garabonciások a
strand közönségének mutatták be interaktív, gyerekeket és felnőtteket is
megmozgató előadásukat, majd a rendezvénytéren a Jazzy Pop, a Happy Dixieland Band és Márió műsorával folytatódott a program. A Helios zenekar
éjfélig szórakoztatta a közönséget.
Ezzel lezárult a nyári fesztiválsorozat,
mely a jelenlegi helyzetben mégis csak
pozitívra és örömtelire sikeredett.
Farkas Tibor

A magyar abszurd humor
egyik legnépszerűbb alakja,
Laár Ándrás önálló estjén
két órán át szórakoztatta a
szabadtéri színpad közel 300
fős közönségét augusztus
14-én. Köszönjük András,
várunk máskor is vissza
Vonyarcvashegyre!
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Nachrichten des Selbstverwaltungsamtes
Örtliche Regeln des Umweltschutzes

Die Person, die:
• die von ihr benutzte, bzw. ihre eigene Immobilie nicht
kultiviert, sie nicht in Ordnung hält, ihre Immobilie
nach Bedarf, aber mindestens fünfmal im Jahr (bis zum
Ostern, Pfingsten, 15. Juli, bis zu den Feierlichkeiten des
20. August und der Kirchweih von Vonyarcvashegy) nicht
von dem Unkraut befreit, oder es bei einer Höhe von 20
Zentimetern nicht regelmäßig mäht,
• nicht für die Sauberkeit, für das regelmäßige
Reinemachen, für die Beseitigung von Ungeziefer ihrer
Immobilie sorgt,
• den Graben, die Abflussrinne, die Kanalöffnung, die
Betonrohre für das Regenwasser in den Graben vor der
Immobilie nicht sauber hält, oder den ungestörten Ablauf
des Regenwassers nicht sichert,
• den Unkraut auf und neben dem Bürgersteig vor der
bebauten oder unbebauten Immobilie im Innenbereich
nicht beseitigt, die herausragenden Äste und Büsche nicht
beschneidet,
• das Abwasser, oder jedwedes Material, das zur Verstopfung
oder Beschädigung führen kann, in den Schacht für das
Regenwasser oder in den Graben leitet oder lässt,
• das Wasser ohne Genehmigung, bzw. ohne eine
Zustimmung aus einem öffentlichen Brunnen nicht für
Haushaltszwecke entnimmt,
• die veralteten, zeitlich abgelaufenen Anzeigen, Plakate
nicht entfernt,
• ein Gebäude, einen Zaun, einen Baum mit jedweder
Aufschrift beschädigt,
• mit einem Fahrzeug auf eine kultivierte Grünanlage
fährt, oder auf der Grünanlage parkt, die öffentlichen
Grünanlagen zwichen der öffentlichen Grundstücksgrenze
und dem Straßenrand nicht kultiviert, den Rasen nicht
regelmäßig pflegt,
begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Ein Mitarbeiter des Selbstverwaltungsamtes wird die Saubarkeit der Immobilien in naher Zukunft insbesondere überprüfen, und falls es gerechtfertigt ist, wird gegen dem Eigentümer/Benutzer ein Verfahren eingeleitet.
In Bezug auf die obigen Bestimmungen, anhand § 16. der
Verordnung kann gegen die Person, die die grundlegenden
Regeln des gemeinschaftlichen Zusammenlebens nicht einhält, eine Verwaltungsstrafe und eine Geldstrafe vor Ort
verhängt werden. Die oberste Grenze der Verwaltungsstrafe
kann bei natürlichen Personen 200.000 Ft, bei Rechtspersonen und Organisationen, die über keine Rechtspersönlichkeit
verfügen, 2.000.000 Ft betragen.
Sofern jemand wegen Verletzung der grundlegenden Regeln des gemeinschaftlichen Zusammenlebens eine Anzeige erstatten will, so kann die Anzeige in dem Selbstverwaltungsamt während der Arbeitszeiten (von Montag
bis Donnerstag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr, am Freitag
von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr) in schriftlicher Form erstattet werden, außer den Arbeitszeiten kann die Polizei unter
der Telefonnummer 112 benachrichtigt werden.
dr. Tüske Róbertné, Notarin

Entrümpelung und die
Entsorgung von Elektro-Altgeräten
Die Entrümpelung und die Entsorgung von
Elektro-Altgeräten finden zwischen dem 19. und
dem 23. November statt.
Die Details werden in der
nächsten Ausgabe
der Zeitung
„Hírmondó”
veröffentlicht.

Impfung von Hunden
Müllabfuhr für die Bewohner
Nach der Sommerzeit ändert sich die Zeit
der selektiven Müllabfuhr, beziehungsweise
ändert sich die Zeit der kommunalen
Müllabfuhr ab dem 1. Oktober.
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Wir benachrichtigen die Einwohnerschaft,
dass die Impfung von Hunden gegen
Tollwut zu folgenden Zeiten stattfindet:
26. September, Samstag, 8:30-10:30.
3. Oktober, Samstag, 8:00-9:00

Selektive Müllabfuhr
Bis 31.10. zweiwöchentlich:
dienstags (22.09., 06.10., 20.10.)
Ab dem 01.11. monatlich einmal:
dienstags (17.11., 15.12.)

In der Rákóczi Straße, vor
dem Elektrogeschäft „Szaki-vill”.

Kommunale Müllabfuhr
Bis dem 30.09. wöchentlich zweimal:
montags und freitags.
Ab dem 01.10. wöchentlich einmal: mittwochs.

Es ist obligatorisch, alle Hunde, die älter als 3
Monate sind, zu impfen. Wir bitten Sie, den
Impfpass mit sich zu bringen.

Gebühr der Impfung+Entwurmung: 5.000,- Ft/Hund
Bei Hunden ohne einen Mikrochip: +4.000,- Ft/Hund
Ausstellung eines Impfpasses: +1.000,- Ft/Hund

Info: 30/9167-598, Dr. Babocsay László
Vonyarcvashegyi Hírmondó

Tájékoztatás az ügyfélfogadás
változásáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzati
Hivatalban az ügyfélfogadás továbbra is a szokott
rend szerint alakul, azonban a személyes ügyintézés
lehetősége mellett arra kérjük ügyfeleinket, hogy
ha lehetőségeik engedik, akkor a telefonos és
elektronikus ügyintézést részesítsék előnyben.
Személyes ügyfélfogadás:
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
kézfertőtlenítő használata kötelező,
az előtérben egyszerre maximum 3 fő várakozhat!
Kérjük Önöket a biztonsági távolság betartására!

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!

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

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

facebook.com/groups/vonyarcvashegyinfo

83/348-033 / 19 mellék
ado3@vonyarcvashegy.hu
83/348-033 / 20 mellék
ado2@vonyarcvashegy.hu
83/348-028
muszak@vonyarcvashegy.hu
30/156-5611
kozseggazda@vonyarcvashegy.hu
83/348-033 / 15 mellék
igazgatas@vonyarcvashegy.hu

Forman Erzsébet
Kiss Anita
Lakatos Gyuláné
Németh Imréné

Vonyarcvashegyi Hírmondó

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

Osztálykirándulás
A Vajda Napok keretében 2020. szeptember 11-én Vonyarcvashegyre utaztunk osztálykirándulásra.
Túránk első állomása a Szent Mihály-domb volt, ahol a
Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület elnöke, dr. Bartos Attiláné nem csupán a kápolnát nyitotta ki
nekünk, hanem színvonalas előadást tartott a balatoni tanúhegyekről, a jéghalászatról, Szent Mihály arkangyalról,
az egykor a településen élő remetékről, továbbá elmesélte
nekünk a halászokról szóló legendát.
A nap további részét a strandon töltöttük, ahol nagyon jól
éreztük magunkat.
Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette számunkra, hogy ilyen tartalmas és egyben szórakoztató napot
tölthettünk Vonyarcvashegyen!
A Keszthelyi Vajda János Gimnázium 8. A osztálya
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Alkotótábor
Szeptember első hétvégéjén, 4-5-6-án tartotta alkotó táborát
a Balaton Art Alkotó
Közösség. A péntekszombat-vasárnap zajló
eseményen vendégül látták még a letenyei Mura Art
és a Köszegi Csók István Művészkör alkotóit is. A helyi
közösségnek régóta jó kapcsolata van a kőszegiekkel és a
múlt évben szoros barátság alakult ki a letenyei képzőművészekkel is. A három nap folyamán létrejött alkotásokból
egyet a helyi közösségnek adományoztak valamennyien.
Az alkotótáborba pénteken ellátogatott Dömők József, a
letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója is,
aki további együttműködéséről biztosította a résztvevőket.
Pali Róbert polgármester úr szombati látogatása, az alkotások megtekintése után, jó hangulatú beszélgetéssel zárult,
melyben kifejtette, hogy a művészet és a kultúra pártolása, támogatása első helyen szerepel továbbra is programjában, s ehhez partnerekre talál a település vezetésében is.
Vonyarcvashegy arculatának kialakításában fontos szerepet
játszik a kultúra és a különböző művészeti ágak, így a képzőművészet is.
A vasárnapi záró eseményen már az idei kőszegi és a
jövő évi Mura menti közös alkotó együttlét tervei is
körvonalazódtak.

Vonyarcvashegy SE
felnőtt női kézilabda
csapatának őszi mérkőzései
időpont

mérkőzés

helyszín

09.27.

Vonyarcvashegy SE – Páterdomb LSC Zalaegerszeg

Csány-Szendrey ÁMK, Keszthely, Fodor u. 43.

10.04.

Zalaszentgróti KC – Vonyarcvashegy SE

Városi Sportcsarnok, Zalaszentgrót, Kossuth utca 11.

10.11.

Pacsai Haladás SE – Vonyarcvashegy SE

Szabadtéri kézilabda pálya, Pacsa, József Attila utca 13.

10.18.

Vonyarcvashegy SE – Szombathelyi KKA

Csány-Szendrey ÁMK, Keszthely, Fodor utca 43.

10.25.

Csörnöc Gyöngye-VasvárVSE – Vonyarcvashegy SE

Kardos László Ált. Isk., Vasvár, József Attila u. 23-25.

11.08.

Vonyarcvashegy SE – Balatonszemes KSE

Csány-Szendrey ÁMK, Keszthely, Fodor utca 43.

11.15.

Vonyarcvashegy SE – GÓNA SZKKE IFI

Csány-Szendrey ÁMK, Keszthely, Fodor utca 43.

Vonyarcvashegy SE
asztalitenisz NB III.
csapatának őszi mérkőzései
időpont

helyszín

mérkőzés
szeptember 20. 10:00
Vonyarcvashegy Ált. iskola
Vonyarcvashegy SE – CVSE-Swietelsky-Future FM IV.
október 3. 11:00
Hévíz, Park u. 9.
Hévíz Sportkör – Vonyarcvashegy SE
október 11. 10:00
Vonyarcvashegy, Ált. iskola
Vonyarcvashegy SE – EVO Asztalitenisz Sportegyesület II

Vonyarcvashegy SE
NB II. teke csapatának
őszi mérkőzései
időpont

mérkőzés

09.19. 14:00

Lovászi Bányász SE - Vonyarcvashegy SE

09.26. 14:00

Vonyarcvashegy SE - Lenti TK

10.11. 09:00

Zalakaros SE - Vonyarcvashegy SE

10.17. 14:00

Vonyarcvashegy SE - TK Resznek

10.24. 14:00

NK Teke SE - Vonyarcvashegy SE

11.14. 14:00

Vonyarcvashegy SE - Csákánydoroszlói TE II.

11.21. 14:00

Vonyarcvashegy SE - Pápai Vasas SE
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október 24. 15:00
Szombathely, Szt. László kir. u. 6.
SZAK-Sportiskola II. – Vonyarcvashegy SE
november 15. 10:00
Vonyarcvashegy, Ált. iskola
Vonyarcvashegy SE – TURRIS SE Sopron II.
november 21. 10:00
Bük, Eötvös u. 7. Sportcsarnok
Büki Testedzők Köre – Vonyarcvashegy SE
december 5. 10:00
Celldömölk, Kolozsvár u. 2.
CVSE-Swietelsky-Future FM III. – Vonyarcvashegy SE
december 13. 11:00
Szentgotthárd, Honvéd u. 10. Iskola
Szentgotthárdi Városi SE – Vonyarcvashegy SE
december 20. 10:00
Vonyarcvashegy, Ált. iskola
Vonyarcvashegy SE – Győri Elektromos Vasas SK II.

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Strandrögbi torna
A Fekete Oroszlánok Rögbi Akadémia az idei
évben immár negyedik alkalommal rendezte
meg strandrögbi rendezvényét. Az elmúlt évek
től eltérően két napra kibővített rendezvényt
biztosított a csapatok számára. A sokszoros
díjnyertes strand a versenyzőknek nem csupán
sportlehetőséget nyújtott, hanem a két nap
időbeosztása úgy lett kialakítva, hogy bőven
legyen lehetőség pihenésre is.

A torna egyre nagyobb reflektorfénybe kerül,
tavaly már a Duna TV reggeli műsorába is bekerültünk. Célunk, hogy a nyári időszakban
hagyományt teremtsünk ezzel a rendezvénnyel,
amely hazai és nemzetközi viszonylatban is kapcsolatépítő jelleggel bír a rögbis társadalomban.
A rögbi olimpiai válfajával, 9 órakor történő
regisztrációval vette kezdetét a torna, és egészen
17 óráig tartott, majd a nap végén csapatépítő
jelleggel karaoke partin vehettek részt a csapatok.
A második versenynap megközelítőleg 18 órakor,
az elmúlt két versenynap díjazásával ér véget. A
helyezettek érmeket és kupákat is kaptak.

Mozdulj Balaton!
Huszonegy település több mint harminc csapatának részvételével, immár tizenhatodik alkalommal rendezték meg Vonyarcvashegyen a
„Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozót. A nyarat átfogó szabadidős programsorozat zárásaként a résztvevő
strandok együttesei mérhették össze
egymással az erejüket három sportágban, streetballban, kispályás labdarúgásban és strandröplabdában. Az
eredmények összesítése után kiderült,
hogy a Balaton legsportosabb települése címet – az elmúlt évhez hasonlóan,
a rendezvény történetében pedig már
nyolcadik alkalommal – Ábrahámhegy
érdemelte ki.
A szezon utolsó hétvégéjén, kitűnő idő fogadta a résztvevőket a Lido
strandon, a hagyományos nyárzáró sportrendezvényen. A résztvevő települések csapatait Fekete-Páris Judit, a Balaton Fejlesztési Tanács gazdasági igazgatója, Bartsch János, a programsorozat főszervezője és Pali
Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere köszöntötte.
A strandröplabda-tornára 12 páros nevezett,
és végül, csakúgy, mint egy esztendővel ezelőtt, az ábrahámhegyiek bizonyultak a legjobbnak, ezúttal a révfülöpiek előtt. A streetballcsaták is sok izgalmat hoztak, és ezen a
napon a keszthelyiek kerekedtek felül. A tavalyi győztes balatonfenyvesieknek ezúttal be
kellett érniük a második hellyel. A kispályás
labdarúgótornán is egymást érték a látványos
mérkőzések, és a balatonszepezdiek meg sem
álltak az első helyig, vagyis megvédték 2019es bajnoki címüket. Az elért eredmények ös�szesítése után kiderült, hogy a Balaton legsportosabb települése címet
az idén is Ábrahámhegy érdemelte ki, Balatonfüred és Keszthely előtt.
A programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága és a települési önkormányzatok támogatásával, a
Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében valósult meg. A helyi szervezők három megye, Veszprém, Zala és Somogy 38 strandján várták a
szervezett keretek között sportolni szándékozókat az elmúlt szűk két
hónapban.
Horváth Tamás

Strandkézilabda
torna
2020. augusztus 15-én a Zala
Megyei Kézi
labda Szövetség
nemzetközi strandkézilabda
utánpótlás tornát rendezett a
Lidó Strandon.

Vonyarcvashegyi Hírmondó
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Születésnapi köszöntő
Egy újabb szép kort megért
helyi lakost, Zag Lajosné Nusi
nénit köszöntötte fel otthonában Pali Róbert polgármester,
Vonyarcvashegy
Nagyközség
Önkormányzata nevében, 90.
születésnapja alkalmából.
Isten éltesse jó egészségben még
nagyon sokáig, kívánunk neki
sok boldogságot és örömet!

Köszönetnyilvánítás
A Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda nevében köszönetemet fejezem ki Bubori
Sándor balatongyöröki szülőnek, aki vállalta a székhely óvodában az udvaron
álló pergola térkövezését, melynek befejezésében a helyi
önkormányzat üzemeltetési csoportja segített.

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
vonyarcihirmondo@gmail.com
70/200-8882
A szerkesztőbizottság tagjai:
dr. Tüske Róbertné,
Farkas Tibor, Horváth Tamás
Német fordítás: Egyed Krisztián
Tördelés: Horváth Imre
Következő számunk megjelenése:
október 15.
lapzárta:
október 8.
Újságunk online
is megtekinthető
a www.vonyarcvashegy.hu oldalon.

Emellett a szeptemberi évkezdésre a Katica csoport
bejáratához vezető járda is szélesítésre került. Mindkét
helyen nagyon fontos volt ez a felújítási munkálat, mert
így a gyerekeknek bővült a nyugodt játék lehetősége egy
portalan fedett helyiségben, a járda pedig a kényelmesebb
és az esős időben a sártól mentes közlekedést teszi lehetővé
a szülők és gyerekek számára.
Tüttőné Kovács Ibolya, intézményvezető

Érvényes: 2020.08.01-től visszavonásig

Kályhakész

Tűzifa

Erdészeti cégtől, házhozszállítva!*

17.000 Ft/m

3

(33 cm hossz, 1m×1m×1m, ömlesztve)

Választható: akác, tölgy, bükk, gyertyán, cser

2018-as termelésből akác tűzifa akció:

13,5 m3 rendelése felett: 16.750 Ft/m3

Tel.: 06 70/639 99 59

Csillag-VV Kft.

Eutr.: AA5817258

*Vonyarcvashegyre az árban, min. 4,5 m3 rendelése esetén,
a feltüntetett ár az áfát tartalmazza!
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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
Vonyarcvashegyi Hírmondó

Univerzális Angyal
Munkavállalás A-tól Z-ig

Akciós tűzifa EGÉSZ ÉVBEN KAPHATÓ!
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

éS LOTTÓZÓ

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

99

XIXO 0,25l
teák és italok
Ft/db
többféle ízben
396 Ft/l

Egyszerre 1-6 m -ig tudok szállítani.
Vonyarcvashegy területén ingyenes a kiszállítás.
HÍVJON BIZALOMMAL!
3

(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

Nálunk mindig hideg a sör és a jégkrém!

Bankkártyás fizetés lehetséges!

A lottó-terminálon forgalmazott termékek is
fizethetők bankkártyával (hitelkártya kivételével)!
Nyitva: hétfő-szombat: 7-20, vasárnap 8-19
Tel.: 83/950-752
www.vonyarctrafik.hu
VONYARCVASHEGY, KOSSUTH l. U. 1.
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Közlemény a lakosság részére
Sajnos a koronavírus terjedése ismét gyorsuló szakaszba ért. Az alapvető, általános
biztonsági intézkedéseket (maszkviselés, társadalmi távolságtartás) továbbra is be
kell tartani, de az élet gyakorlatilag a mindennapi mederben folytatódhat tovább.
Így az iskolákat nem zárják be, a turisztikai-vendéglátó szektor pedig a korábbiakkal
ellentétben remélhetőleg nem fog leállni. Ez fokozott óvatosságot tesz szükségessé,
további védőfelszerelések vásárlása vált indokolttá.
Az Vonyarcvashegyi Polgárőr Egyesület a helyzetre való tekintettel újabb beszerzést
hajtott végre. Túlnyomórészt civil támogatásból – több mint 290 ezer forint értékben – 300 db mosható, többször használható védőmaszkot, 25 db PCR gyorstesztet,
és 3 db homlokhőmérőt vásároltunk, melyet az önkormányzat rendelkezésére bocsátottunk. Az hőmérőkből 1-1 db a gyermekorvosi rendelő és az óvoda működését
fogja segíteni, a maszkok pedig az iskolában és az óvodában kerülnek felhasználásra.
Ezúton is köszönjük a támogatásokat, és a belénk vetett bizalmat. Egyesületünk
a jövőben is igyekszik segítő kezet nyújtani a lakosság és az intézmények részére,
amikor arra a szükség mutatkozik.
Balog Rudolf, a polgárőr egyesület elnöke

Tiéd a Színpad!
Az nyár utolsó Tiéd a színpad rendezvényének két szereplője a Lapicka
trió és a Fidelis Brass Együttes voltak. A fiatalokból álló, jazzkonzit
végzett Lapicka Trió hangulatos zenei összeállítása mindenképen formabontónak mondható. A fagottcajon-gitár összeállítással előadott
jazz-standardek üdítően hangzottak
ezeken a hangszereken. Elmondásuk szerint sokat zenélnek nyáron az
utcán is, és szeretik, ha a közönség
tapssal jutalmazza fellépéseket.
A Fidelis Brass éppen az idei évben
ünnepli megalakulásának 5 éves évfordulóját. Balázs Gábor vezetésével
már sok fellépésen szórakoztatták a
közönséget és mindenhol sikert aratnak lendületes előadásmódjukkal,
ötletes dalválasztásaikkal. A koncerten vendégként közreműködött
Lenkei-Major Lilla harsonán!
Farkas Tibor

Könyvajánló
A holland származású világhírű műkincsnyomozó – Arthur Brand – méltán érdemelhet figyelmet az olvasóközönségtől. Számos olyan híres, ellopott
remekműnek bukkant a nyomára,
mint Oscar Wilde aranygyűrűje vagy
Dalí és Picasso festményei. Az általa
eddig megtalált kincsek összértékét
több mint 220 millió euróra becsülik.
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Idősek-Ki-Mit-Tudja
Második alkalommal tartotta meg az
Önkéntes Központ az „Idősek-Ki-MitTudja” című időseknek szóló rendezvényt augusztus 27-én az Amazon Ház
Látogatóközpont rendezvénytermében.
Az eseményt Vozár Péterné alpolgármester nyitotta meg.
A rendezvényen a Nyugdíjas Klub és az
énekkar is képviselte a településünket.
A rendezvényen Nusi néni Arany János
Fülemüle című versét mondta el. Az
énekkar és a klub egy dalcsokor-válogatással szerepelt, Simon Lászlóné a szalagvirág készítéséről, a gyöngyfűzésről,
jómagam az origamiról tartottunk rövid
ismertetőt.

Művelődési Ház
és Könyvtár
programjai
minden kedden 17 órától

Énekkar

vezeti: Bujtorné Nagy Judit
Várjuk új tagok jelentkezését!

minden csütörtökön 15-től 18-ig

Nyugdíjas klub
vezeti: Simon László

minden pénteken 18 órától

Body Art

vezeti: Jónás Renáta 30/5210-147
A bodyART® a tudatos edzés mellett
a test, a lélek és a szellem harmóniája.
Erőelemekkel tarkított mozgásanyaga
olyan készségeket fejleszt, melyek a
harmonikus mozgás, a tudatos lét alapjai
minden korosztály számára.

október 5-től minden 2. hétfőn

Varázshangok zenebölcsi
vezeti: Kőhalmi Balázs 30/347-6036

Az énekkarban szerepeltek: Molnár
Istvánné, Balog Rudolfné, Nagyné
Bori Marika, Zag Lajosné (Nusi néni),
Fáróné Margit, Simon László, gitáron
kísért Farkas Tibor. Kaptunk egy levelet, melyben a következő áll nagy sikert
aratott fellépésük az augusztusi rendezvényen. Köszönjük szépen a részvételüket! Meghívást kaptunk október 14-re a
következő rendezvényre.
Simon László

A Hitler lovai című első könyvében arról ír, hogy
hogyan talált rá a Josep Thorak náci szobrász által készített két, egyenként három méter magas
Lépkedő lovak című bronzszobrára, mely egykor
a Birodalmi Kancellária, a nácik főhadiszállása
előtt állt. Ebben az igaz dokumentumregényben
a történelmi háttérrel együtt bemutatja a cseppet
sem veszélytelen nyomozása folyamatát, mely során
a filmbe illő akciók helyett sokkal inkább taktikai
megoldásokra és humorra számíthatunk.
Horváth-Tüttő Katalin, könyvtáros
Vonyarcvashegyi Hírmondó

Szent István-napi
ünnepség
Augusztus 20-án, Szent István és az új
kenyér ünnepén az önkormányzat épülete melletti Szent István parkban emlékeztünk első királyunkra. Pali Róbert
polgármester úr ünnepi beszédében
államalapító királyunk nemzetépítő
szerepéről, az állam összetartó erejéről,
valamint az egyéni, személyes felelősségről is jó példákat hozott fel. Deák
Ákos atya megszentelte az új kenyeret,
melyet eztán szétosztottak a résztvevő
közönség között. Az eseményt Miklós
Rozália, az általános iskola tanulója csodálatos Szent-István énekei színesítették

Szeretetszínház
Szeptember 11-én, pénteken 19 órától rendhagyó színházi esemény zajlott a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskolában. A valódi
színházi térré alakított aulában, a
vírushelyzet által megkövetelt elővigyázatossággal, végig maszkban és
távolságtartással mintegy 100 fő vett
részt a Valahol Európában című musical bemutatóján. Az előadás előtt Pali
Róbert polgármester úr köszöntötte
a szereplőket és a publikumot, hangsúlyozva, milyen nagy megtiszteltetés
számunkra, hogy az előadás megvalósulhatott Vonyarcvashegyen. A közönség soraiban helyet foglalt Hajnal
Gabriella, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökasszonya,

Vonyarcvashegyi Hírmondó

Bor- és Csemegeszőlő
Fesztivál

és elhangzott még Csoóri Sándor: Idegszálaival a szél című verse Farkas Tibor
tolmácsolásában.
Ezután a rendezvénytéren a polgármesteri köszöntőt és Dr. Bakonyi László
szőlőnemesítő köszöntőjét követően jó
hangulatban vette kezdetét a Bor- és
Csemegeszőlő fesztivál. Kovács Nóri
népdalénekes zenekarával a népdalokat
rock- és világzenei hangalatúvá varázsoló koncertet adott.
Fellépett még a többi napon a Valami Swing zenekar, Bogdán Norbert
triója, és a Dynamyte Dudes zenekar is. Látványelemként csütörtökön
valamint Fülöp Attila, a szociális
ügyekért felelős államtitkár, akik sokat tettek az előadás megvalósulásáért
és a vonyarcvashegyi kapcsolat kialakulásáért.
Az Imre Sándor Szeretetszínház produkcióját ép és beteg, down kóros
és mentális betegségben, fogyatékossággal élő, vagy éppen többszörösen
hátrányos helyzetben lévő gyermekek
adták elő fergeteges sikerrel. Mint
Hajnal Gabriella elnökasszony is fogalmazott, szükség van az ilyen alkalmakra, hogy az emberek figyelmét
azon embertársaink felé fordítsuk,
akiknek szükségük van az odafigyelésre, az empátiára. Enélkül nem válhatunk valóban érző és együttműködő
emberekké, ezért is fontos, hogy minden iskolába eljusson ez az előadás
is, más olyan művekkel és alkotásokkal együtt, melyek
az összetartozás,
és az együttműködés

és pénteken Csermák Nikolett tűztánc showjában, szombaton este pedig
Gugolya Péter tűzzsonglőr bemutatójában györnyörködhetett a szép számú
közönség. Kedves színfoltja volt a rendezvénynek a helyi énekkar, valamint a
vonyarci Buder Emil gitáros és Miklós
Rozália népdalénekes közös műsora.
Az esti talpalávaló zenéket a Gin-Tonic
zenekar, a Silver Band és a Helios zenekar szolgáltatta. Vasárnap Szabó Leslie
koncertjét követően Dj Szúnyog diszkó
zenéjével zárult a fesztivál, nagy közönségsikert aratva.

erejére hívják fel a figyelmet.
Bartokos Tamás, a Szeretetszínház
megálmodója és igazgatója, aki színészként is szerepelt az előadásban
hangsúlyozta, hogy a nevelőotthonokban, csonka családokban, vagy
éppen betegen, különböző otthonokban élő gyerekek, illetve a szegény,
nyomorgó családokba születő gyerekek ugyanúgy meg kell kapják a lehetőséget, mellyel kiemelkedhetnek
társaik közül, és megmutathatják személyiségüket, tudásukat egymásnak
és a társadalom széles közösségeinek
egyaránt. A közös alkotás öröme, a
közös JÁTÉK valódi közösségé kovácsolja őket, és sokat dolgoznak a sikerért. A szereplők az előadás végén
büszke mosollyal és csillogó szemekkel „zsebelték be” a feléjük áradó szeretetet, mely leginkább álló vastaps
formájában nyilvánult meg.
Mindenkit köszönet illet, aki részt
vett a szervezésben, vagy egyéb módon segítette az előadás létrejöttét.
Mindennapi életünk normalizálódását követően várhatóan nagyobb
közönség előtt, több alkalommal is
vendégül láthatjuk az Imre Sándor
Szeretetszínház tagjait.
Farkas Tibor
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KÉPZŐMŰVÉSZET

Szeptember 24.

Bor
és

18.00 „A Balaton és Vonyarcvashegy”

Kiállítás a Balaton Art Alkotóközösség alkotásaiból

Az est folyamán szeretnénk bemutatni egyben a művelődési ház új kiállító tereit, az új
installációkat, melynek kialakítására költött összeget az önrész mellett pályázaton nyertünk.
Köszöntőt mond: Pali Róbert polgármester, megnyitja: Farkas Tibor igazgató

Jazz

18.30 Bor és Jazz

Gayer Mátyás-zongora (London) és
Angyal Laura-ének (New York) jazz estje.
A kényszerpihenőn itthon lévő nagykanizsai zongorista és
a zalaegerszegi énekesnő közös koncertje kellemes kikap
csolódást kínál az igényes, de még könnyen emészthető
muzsika kedvelőinek. Közös produkcióikban nem csak
jazz standerdek, hanem ismert mai slágerek is hallhatóak.

Jóga

Az est folyamán borkóstolással és pogácsakóstolással egybekötött beszélgetésre is invitálunk minden érdeklődőt.
Szerdánként 18 órától a Művelődési
Házban Vinyasa Flow stílusú jóga órát
tartok, az első időpont szeptember 23.
Mindenkit szeretettel várok!

Radóné Karácsonyi Enikő
30/463-9939

Piroskereszt-Túra
szeptember 27. 11 óra

|

A belépés díjtalan!

M O DE R N

tánc és balett

Táncoktatás indul
a művelődési házban.
Az első személyes találkozó, megbeszélés
időpontja október 3-án szombaton
14 órakor a művelődési ház nagytermében.
Részletes információ: 70/626-7040
Szeretettel várom az érdeklődőket!
Tóth Kincső Vanda táncoktató

Tisztelettel meghívunk minden kedves vonyarcvashegyi polgártársat

ARADI VÉRTANÚK

az
előtt tisztelgő ünnepségünkre,

október 6-án, kedd 17 órára

Útvonal: Piros Kereszt –
Fénykereszt – Kitaibel Pál kilátó

Vonyarcvashegyen, a Művelődési Ház és Könyvtárba.
Köszöntőt mond Pali Róbert polgármester

Gyülekező a 71-es főút
melletti piros színű keresztnél.

A barokktól az argentin tangóig!
Lenkey-Major Lilla (harsona) és
Sarkady Katalin (zongora) koncertje
a Zene Világnapja alkalmából.
Művelődési Ház és Könyvtár
2020. október 3. 18 óra
A belépés díjtalan!

Jöjjön el Ön is, emlékezzünk együtt a magyar történelem nagyjaira!

Programinformáció:
Farkas Tibor, 30/3968-678
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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.

Vonyarcvashegyi Hírmondó

