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Szeptember 24-én Bor és jazz cím-
mel egy kellemes estére invitáltuk a 

vonyarci közönséget. Ezekkel a ren-
dezvényekkel szeretnénk továbbra is 

lehetőséget biztosítani az újonnan, vagy 
néhány éve a településre költöző lakók-

nak a régi vonyarciakkal való találkozásra 
és ismerkedésre. A nyáron, a fesztiválok alkalmával is fo-
gyasztható borokból kínált kóstoló, pogácsa mellett na-
gyon kellemes hangulatú zenét hallgatva, a szünetben és 
a rendezvény utáni beszélgetések jó lehetőséget adnak az 
ismerkedésre.
Két fiatal magyar jazz-zenész (Angyal Laura, New Yorkban 
élő énekes és Gayer Mátyás Londonban élő jazz-zongoris-
ta) a koronavírus miatt kényszerszabadságukat töltik itt-
hon. Így adódott az alkalom, hogy duettet alkotva részben 
Laura szerzeményeiből, részben ismert jazz-standardekből 
összeállított műsorukkal Zala megye több helyszínén is 
bemutatkozzanak. Zalaegerszeg, Nagykanizsa után Vo-
nyarcvashegyen is sikert arattak. Laura színes éneke, ked-
ves lénye és Mátyás virtuóz, de visszafogott zongorakísére-
te elvarázsolta a közönséget.

Ezzel a címmel jelentkezett műsorral a helyi közönség 
előtt Lenkey Major Lilla harsonaművész, akinek zenei 
fejlődését a vonyarcvashegyi közönség már gyermekkorá-
tól figyelemmel kísérhette. A Zalai Balaton-part Ifjúsági 
Fúvószenekar tagjaként több fúvóshangszer kipróbálása 
után Kiss Tamás karnagy javaslatára választotta a harso-
nát hangszeréül. A komoly- és könnyűzenei darabok során 
egyaránt kellő magabiztossággal és virtuóz módon kezelte 
hangszerét. Ugyanez mondható el Sarkady Katalin zon-
goraművész előadásmódjáról, aki a kíséret mellett két al-
kalommal szólóban is megcsillantotta hangszertudását és 
lenyűgöző előadóművészi lényét.
A koncerten a zenei utazást Murka László nagybőgő játéka 
és Fazekas Ádám ütőhangszerekkel színesítette. A Zene Vi-
lágnapja alkalmából rendezett koncert méltó megünneplé-
se volt e jeles alkalomnak.

Bor
Jazzés

A barokktól az argentin tangóig!

Szeptember 11-én töltötte be 90. születésnapját Zag 
Lajosné, Nusi néni. Az önkormányzat köszöntése után 
17-én, csütörtökön kedvenc közössége, a helyi nyugdíjas 
klub tagjai is felköszöntötték és kívántak jó egészséget, 
további hasonlóan tartalmas életet. Mindnyájan büszkék 
vagyunk rá, és örülünk annak, hogy fizikai, lelki és szellemi 
egészsége teljében vesz részt a közösség munkájában, 
a virágültetéstől kezdve a kulturális találkozókon 
való szereplésig. A rendezvényen részt vett és szintén 
gratulált Kapcsándy Mária, a keszthelyi vöröskereszt 
és az Aranykorúak Társasága elnöke, valamint Balázsy 
Mária Éva alelnök. Bartos Attiláné, a Szent Mihály-hegy 
Védő Egyesület elnöke az egyesület tagjainak nevében 
köszöntötte az ünnepeltet. Az anekdotákkal, versekkel 
és dalokkal fűszerezett rendezvényen – bár a vírushelyzet 
miatt a puszik elmaradtak – Pali Róbert polgármester 
úr egy hatalmas csokoládétorta átadásával fejezte ki a 
közösség jókívánságait.

Isten éltesse!

Október 6.
A tizenhárom aradi vértanú és Batthyány Lajos minisz-
terelnök vértanúhalála alkalmából e gyásznapon települé-
sünkön is megemlékeztünk a mártírhalált halt hősökről. 
A művelődési ház udvarán a helyi énekkar Bujtorné Nagy 
Judit vezetésével, valamint Miklós Rozália népdalénekes, 
Zag Lajosné versmondó és Farkas Tibor énekmondó rö-
vid szerkesztett műsora után Pali Róbert polgármester 
úr köszöntője következett, majd a vonyarcvashegyi kép-
viselőtestülettel közösen helyezték el a koszorút a Hősök 
emlékművénél. Polgármester úr gondolatait a 3. oldalon 
olvashatják.
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Az aradi vértanúk 
tiszteletére
Történelmünk 1848-49-es éve a ma-
gyarságból kitörölhetetlen szabad-

ságvágy szimbóluma lett. 172 évvel 
a szabadságharc után ma is érvé-

nyesek a tiszta tekintetű és lelkiismeretű 
márciusi ifjak célkitűzései. Ők hitték, hogy van értelme 
lelkesedésüknek, erélyes törekvéseiknek, és a legnagyobb 
úrral, a lelkiismeretükkel is bármikor el tudtak számolni.
1848-49-ben egy ideig hősiesen kitartott és összefogott 
az ország; aztán sikerült a cári seregek segítségével térdre 
kényszeríteni seregeinket. Az örökös migrénnel küszkö-
dő Julius Haynau táborszernagy példátlan vérengzésbe 
kezdett. A legyőzöttek között voltak bizakodók, halálra 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Vonyarcvashegy Nagyközség  

Önkormányzatának Képviselő-testülete

október 30-án (pénteken)  
17:30 órai kezdettel  

közmeghallgatást tart, 
melyre ezúton tisztelettel meghívunk mindenkit.

A közmeghallgatás helye: 
Művelődési Ház és Könyvtár 

Vonyarcvashegy
A közmeghallgatáson a polgármester beszámol többek 

közt a képviselő-testület 2020. évi tevékenységéről,  
a 2021. évi tervekről, valamint tájékoztató hangzik el  

a település közbiztonsági helyzetéről,  
a víziközmű-rendszer (víz, szennyvíz) működéséről,  

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.

A közmeghallgatáson a lakosság  
a helyi közügyeket érintő kérdéseket  

tehet fel és javaslatokat is tehet.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata  
értesíti a lakosságot,  

hogy a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII. 1.) 
önkormányzati rendeletét módosítani kívánja.

Az önkormányzat a vonatkozó jogszabályi rendelkezés 
alapján az előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása céljából  

lakossági fórumot tart, melynek 
időpontja október 30-án pénteken lesz,  

a közmeghallgatást követően.
A fórum helyszíne: Művelődési Ház  

és Könyvtár Vonyarcvashegy.
A lakossági fórumon az önkormányzat tájékoztatja  

a partnereket a felülvizsgálat megkezdéséről  
és a rendelet tervezett módosításának kidolgozásáról,  

valamint biztosítja a véleményezés lehetőségét.

A tervezett módosítással kapcsolatos észrevételeket  
és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a 

lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon  
vagy elektronikusan lehet megtenni, melyet  

a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal címére  
(8314 Vonyarcvashegy, Kossuth utca 42.) postai úton,  

vagy a muszak@vonyarcvashegy.hu e-mail címre 
elektronikusan lehet megküldeni.

A tervezett módosító anyag az  
önkormányzat honlapján megtalálható.

szántak, szökevények, de a törzskar életükkel játszó tagjai emelt 
fővel mentek a sorsuk elé.
1849. október 6-án a szabadságharc főtisztjeit – mint a 
gonosztevőket – kötél általi halálra ítélték, és csak négyen kaptak 
„kegyelemből” golyó általi halált. A véres kivégzések előrevetí-
tették az önkényuralom hosszú évtizedeit, melyben megfosz-
tották a magyarságot reményeitől, önbecsülésétől, hőseink és 
mártírjaink nyilvános gyászolásától.
Milyen törékeny kincs a szabadság! Hosszú évtizedekre 
elsorvasztották bennünk a legszentebb érzéseinket. Az aradi 
vértanúk mellett emlékeznünk kell a több ezer névtelenre is, 
hiszen a megtorlás alatt, akik nem jutottak se hóhérkézre, se 
börtönbe, azokat besorozták a császári seregbe, s hajón, vasúton 
vitték, gyalogmenetben hajtották Magyarországtól távol eső 
helyőrségekbe, akár évtizedes fogságra is. Az aradi mártírok sorsa 
az ország sorsának tükre volt. A hősök nevét olvasva is látható, 
különböző nemzetiségekhez tartoztak, de itt éltek az akkori 
Magyarországon, és együtt gondolkodtak, együtt cselekedtek. 
Magyarországért harcoltak, a hazájukért. Szerb, német, rác: 
anyanyelvként tanulták a magyart!
Mártírjaink titkolt gyásza adott erőt, hitet később a legnehezebb 
időkben. Az aradi hősök tudták, hogy elbukni egy helyes elvért 
Isten és a nép szemében több, mint kiszolgálni egy helytelent.

Pali Róbert, polgármester
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Az Önkormányzati Hivatal hírei

Tájékoztató önkormányzati 
támogatásokról
Óvoda-és iskolakezdési támogatás
Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal – ez évben is – óvo-
da- és iskolakezdési támogatást nyújt az óvodai nevelésben, 
általános-, vagy középiskolai képzésben részesülő gyermek 
óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez.
Óvoda- és iskolakezdési települési támogatást azok a szemé-
lyek vehetik igénybe, akik a kérelem benyújtását megelőző-
en legalább két évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkeznek Vonyarcvashegy Nagyközségben, életvi-
telszerűen 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. napjáig formanyomtatványon lehet benyújta-
ni, 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 jövedelemigazolá-
son túl a nyilatkozatot egy háztartásban élők számáról, 
továbbá, középiskolai tanulmányokat folytató gyermek 
esetében az iskolalátogatási igazolást.

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő, illetve a felsőoktatási ta-
nulmányokat folytató hallgatókat, hogy az idei évben is ki-
írásra került az „A” és a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.
A pályázatok benyújtásának határideje: 

november 5.

Az elektronikus pályázat benyújtásával 
kapcsolatban bővebb információ a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelé-
si és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) valamint az ön-
kormányzat honlapján érhető el.

Szociális tűzifa támogatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is le-
hetőség van szociális tűzifa támogatás igénylésére.
A kérelem nyomtatvány beszerezhető ügyfélfogadási időben a 
Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban az igaz-
gatási ügyintézőnél, vagy letölthető az önkormányzat honlap-
járól.
Az igényléssel kapcsolatos információt a nyomtatvány igény-
lésekor, vagy a 83/348-033/15 telefonszámon kaphatnak az 
érdeklődők.
A kérelem beadásának határideje: november 30.

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.

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 7:30-
16:00 óráig, pénteken 7:30-13:30 óráig) az önkormányzati 
hivatalban lehet megtenni írásban, munkaidőn kívül a 
rendőrséget lehet értesíteni a 112-es telefonszámon.
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Beszámoló testületi ülésről
A képviselő-testület szeptember 24-én tartotta soron 
következő képviselő-testületi ülését.

Az ülésen a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót követően a képviselő-testület beszámolót hall-
gatott meg a közbiztonság helyzetéről, a Vonyarcvashegyen 
2019. évben végzett rendőri munkáról, majd a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási tevékenységről, ezt követően pedig 
a Vonyarcvashegyi Eötvös Károly Általános Iskola igazgatója 
adott beszámolót az iskola 2019/20-as tanévéről.

Módosításra került az önkormányzat 2020. évi költségvetése, 
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet, valamint a helyi építési szabályzat. 
Döntés született arról, hogy az önkormányzat felülvizsgálja a 
településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.

A képviselő-testület jóváhagyta a felnőtt háziorvosi, valamint 
a fogorvosi ellátásról szóló beszámolót, a Szociális Szolgáltató 
Központ tájékoztatóját a 2019. évi tevékenységéről 
és a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszá-
molót. Ugyancsak jóváhagyásra került a Keszthe-
lyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola 2019/20. nevelési évéről küldött beszámoló 
és a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda 2019/20. 
nevelési évéről szóló beszámoló. Jóváhagyásra ke-
rült továbbá az önkormányzat gazdasági program-
ja is.

Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungari-
ca Ösztöndíjpályázathoz, meghatározásra került 
a 2020. évi közmeghallgatás időpontja, melyre 
2020. október 30-án (pénteken) 17:30 órai kez-
dettel kerül sor, a vonyarcvashegyi művelődési 
házban.

Döntés született a vonyarcvashegyi 017/5. hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba vételéről (adás-vétel útján), vala-
mint hozzájárulását adta a képviselő-testület a Nemzetközi 
Balatoni Bojlis Horgászverseny és a Vonyarcvashegyi Arany 
Híd Horgászegyesület által szervezett horgászverseny megren-
dezéséhez.

A képviselő-testület a strand területén lévő egyes ingatlanok 
albérletbe adásával és földhasználati jog adásával kapcsolatban 
hozott döntést.

A nyilvános ülés után zárt ülést tartott a képviselő-testület, 
ahol kitüntetések adományozásáról, valamint másodfokú ha-
tóságként fellebbezési ügyben született döntés.

A képviselő-testület következő soros ülésére 2020. 
október 29-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel kerül 
sor, a Községháza tanácskozó termében, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk.

dr. Tüske Róbertné, jegyző

A munkaterv szerinti kötelező napirendi pontok az alábbiak:
1.) helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2.) tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
3.) a település és a strand 2020. évi szezonális működésének értékelése
4.) a 2020. évi turisztikai szezon átfogó értékelése
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. október 29-én (csütörtök) 16 órai kezdettel tartja.

Az Önkormányzati Hivatal hírei

Van egy jó ötlete?
Tisztelt vonyarcvashegyi lakosok!

A képviselő-testület egy újabb kommu-
nikációs csatornát szeretne nyitni az ön-
kormányzat és a településen élők között. 
Célunk, hogy a nagyközség lakói meg-
oszthassák ötleteiket, elképzeléseiket, épí-
tő jellegű kritikájukat velünk, így közös 
egyetértésben tudjuk Vonyarcvashegyet 
tovább fejleszteni.

Várjuk észrevételeiket az önkormányzat 
épülete előtt kihelyezett ötletládába!
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Az Önkormányzati Hivatal hírei
Lomtalanítás, zöldhulladék, elektronikai hulladék szállítás
Zöldhulladék
kipakolás:  november 12-15.
szállítás:  november 16. (hétfő)
A zöldhulladékot rendezett formában, összekötegelve, max. 
110 literes zsákban összegyűjtve lehet kipakolni.
Az ilyen formában történő kipakolás esetén a szállítás 
megtörténik, a nem megfelelően, ömlesztett formában ki-
helyezett zöldhulladékot a szolgáltató nem szállítja el!

Elektronikai hulladék
Az elektronikus berendezések hulladékai ve-

szélyes anyagokat tartalmaznak, melyek a 
települési hulladék szokásos kezelése 

során nem semmisülnek meg, 
így károsítják a környezetet.
Ilyen veszélyes hulladék példá-
ul a TV, számítógép, hűtőszek-

rény, mosógép, mosogatógép, rádió, mobiltelefon, mikrohul-
lámú sütő, stb.
Értesítjük a vonyarcvashegyi ingatlantulajdonosokat, 
hogy ezen elektronikai hulladékok elhelyezésére novem-
ber 19-től 22-ig, 8 és 18 óra között a Telenkó üdülő Petőfi 
utcai bejáratánál kihelyezett konténerekben nyílik mód.

Lomtalanítás
A lomhulladékot november 19. és 23. között lehet kihe-
lyezni az ingatlan elé, ezt követően kerül elszállításra.
A Zalaispa Zrt. a lomtalanítás során nem szállítja el az 
alábbiakban részletezett hulladékokat:
•	 a	háztartásokban	naponta	képződő	hulladék,	 

kommunális hulladék (gyűjtőedényben  
elhelyezhető vegyes kommunális hulladék)

•	veszélyes hulladék (pl.: festék illetve festékes doboz, 
vegyszeres dobozok, hígító, pala, akkumulátor, stb.)

•	 építési törmelék (pl.: törmelék, bontott ajtó, ablak,  
üveget tartalmazó nyílászáró, kőzetgyapot,  
lapátos áru: homok, cement, mészhidrát stb.)

•	 elektronikai hulladék (pl.: hűtő, TV  
és egyéb elektronikai háztartási eszközök)

•	 autóbontási hulladék, gépjárműroncs  
(kivéve: 4 db gumiabroncs/porta, mely elszállításra kerül)

•	 zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű,  
ezek külön időpontban kerülnek elszállításra)

•	 állattetem
•	 szénpor, hamu, föld
•	 elkülönítetten	(szelektíven)	gyűjtött	üveg, papír,  

műanyag és fém hulladék

A lomhulladékot az ingatlan elé kell kihelyezni a gyűjtőjárat 
számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó 
anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek. 
Csak a rendezett formában NEM ÖMLESZTVE kihelyezett 
hulladék kerül elszállításra. Kérjük, hogy a feleslegessé 
vált tárgyakat az ingatlan előtti közterületen a forgalom 
akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni.
Amennyiben olyan, a fenti listában szereplő hulladék is 
kihelyezésre kerül a lomtalanítás alkalmával mely nem 
tartozik a lomtalanítási hulladék körébe, úgy annak el-
szállítása megtagadható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kihelyezett lomhulladék 
mennyisége egy ingatlan esetében maximum 10 kg/fő le-
het, az ingatlanban lakó állandó lakcímmel rendelkezőket 
számítva.
Kérjük, hogy a lomhulladékot csak a megjelölt időszakban 
(november 19-23.) helyezzék ki az ingatlan elé, mert ellenke-
ző esetben, aki a lomtalanítási hulladékát a közterületen he-
lyezi el, az szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkez-
ménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabható 150.000 
Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírság.
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 196. §-a alapján, aki közterületen szemetel, vagy 
aki a hulladékot közterületen engedély nélkül, vagy nem a 
kijelölt lerakóhelyen rakja le, szabálysértést követ el.
A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési 
hatóság által kiszabható 150.000 Ft-ig terjedő szabálysér-
tési pénzbírság.

Az őszi és téli időszakban más  
idő közönként kerül elszállításra  
a szelektív hulladék, illetve változik 
kommunális hulladékszállítás rendje is.

Szelektív hulladék gyűjtés:
10.31-ig kéthetente:  
keddenként (10.20.),
11.01-től havonta egyszer:  
keddenként (11.17., 12.15.)

Kommunális hulladék szállítása:
10.01-től hetente egyszer:  
szerdán (10.21., 10.28., 11.04., 11.11., ...)

Lakossági hulladékszállítás
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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!

ELérHEtőSégEiNK Az ALábbiAK
Polgármester
Pali Róbert

83/348-033 
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 / 19 mellék 

ado3@vonyarcvashegy.hu

       Csom Nikolett
83/348-033 / 20 mellék 

ado2@vonyarcvashegy.hu

Műszak
Fogarasi Andrea

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

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!

Jubileumi 
elismerés
A Magyar Turisztikai 
Ügynökség szervezé-
sében október 7-én, 
Budapesten rendez-
ték meg az Orszá-
gos Tourinform 
Találkozót a Tou-
rinform irodahá-
lózat munkatár-
sai számára.

A Tourinform-
találkozón el-
i s m e r é s b e n 
részesültek a 
h á l ó z a tban 
5, 10, 15, 
20 vagy 25 
éve dolgozó 
munkatársak, illetve a 
jubiláló Tourinform-irodák.

A Vonyarcvashegy iroda ebben az évben 15 éves.
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Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda hírei
Játékos sportverseny az 
egészséges életmód jegyében
Szeptember 24-én tartottuk őszi egészségnapun-
kat, amit egy játékos sportverseny keretében való-
sítottunk meg az iskola műfüves pályáján. Először 
egy kis zenés mozgással bemelegítettünk, amiben 
az óvoda mindhárom csoportja részt vett. Ezután 
a középső- és nagycsoportos gyerekekből megszer-
veződtek a csapatok, elnevezésükkel is utalva az 
egészséges táplálkozásra: sasszemű sárgarépa, piros-
pozsgás eper, mosolygós alma.
A gyermekek lelkesedésének fokozására a versenyt 
vidám csapatkiáltásokkal nyitottuk meg, pl: Sárga-
répa csapat: „Élsportolók eledele, sárgarépa szádba 
vele!” Az első játékban mindenkit feltöltöttünk 
varázserővel, hogy még ügyesebbek legyenek. A 
továbbiakban elszántan küzdöttek a bójákat kerül-
getve, karikával labdát vezetve, labdát talicskában 
tolva, karikából karikába ugorva, közben papírtég-
lát rakosgatva. A társ által húzott karikában sétálva 
nem csak ügyességük, gyorsaságuk, hanem együtt-
működő képességük, alkalmazkodóképességük is 
fejlődött.
Kellemesen el is fáradtak ezen a napsütéses őszi 
napon. Jutalmul mindenki hazavihetett egy, a csa-
patát jelképező matricát. Bár a verseny végére kiala-
kult egy sorrend a csapatok között, nem is ez volt 
a fontos, hanem az együtt játszás öröme. Még az 
óvodába visszatérve is emlegették, hogy: „Jó volt ez 
a nap!” Jövőre megismételjük!
Köszönjük az iskola együttműködését, hogy bizto-
sították számunkra a helyet!

Frankó Ágnes, óvodapedagógus 

Közlekedésbiztonsági nap
Szeptember 17-én csütörtökön a vonyarcvashegyi 
Nyitnikék Óvodában közlekedésbiztonsági napot 
tartottunk nagycsoportosaink, a Csiga-biga cso-
port részére.
A tematikus nap célja az volt, hogy a gyerekek már óvo-
dás korban megismerkedjenek a legfontosabb közlekedési szabályokkal, 
hiszen nem árt, ha minél korábban felkészítjük őket az utcai séták és 
kerékpározások során felmerülő balesetveszélyes helyzetekre, és fontos, 
hogy minél hamarabb értelmezni tudják a leggyakrabban látott közleke-
dési táblákat és jeleket.
Erre néhány nappal korábban már az óvoda falai között játékos for-
mában ráhangolódtunk, mesékkel, versekkel, dalokkal, de ideje volt a 
gyakorlatban is kipróbálnunk az ott megszerzett ismereteket. Ez a nap 
nagyon emlékezetes és izgalmas volt mindenki számára, hiszen reggel 
minden gyerek biciklivel érkezett az óvodába. Ezután átkerékpároztunk 
az általános iskola pályájára, ahol az óvónénik útmutatása mellett a gyer-
mekek „élesben” is találkozhattak a megismert közlekedési szabályokkal. 
Bójákat állítottunk fel, melyek között a biztonságos biciklizést gyako-
rolhatták, közben pedig különböző ügyességi feladatokat oldottak meg 
játékosan és a közlekedési táblák felismerését illetve a jelzőlámpa haszná-
latát is gyakorolhatták.

A közlekedésbiztonsági napon kiderült, hogy a megszerzett tudást a gye-
rekek kiválóan alkalmazták, és nagy élvezettel vettek részt a kü-
lönböző játékokban és a feladatok megoldásában.
Ha a gyerekek és a család biztonságáról van szó, mi óvodape-
dagógusok mindannyian azt valljuk, hogy sohasem lehet elég 
korán elkezdeni az ismeretek elsajátítását – erre volt remek példa 
ez az üdítően vidám és rendkívül hasznos együtt töltött nap is.

Csepi Kata óvodapedagógus, Csiga-biga csoport

Kedves vendégeink, versenyzőink!
Az elmúlt időszakban hosszasan gondolkodtunk azon, hogy 
idén hogyan tudnánk a lehető legbiztonságosabban megren-
dezni a XIII. Vonyarcvashegyi Kolbászoló – Disznótoros és 
Kolbásztöltő versenyt. Sajnos a járványhelyzet egyre súlyo-
sabb, a szakemberek előrejelzései sem túl biztatóak. Ebben a 
helyzetben a Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület azt a dön-
tést hozta, hogy nem kockáztatja sem a vendégek, sem a kiál-
lítók egészészségét, valamint a rendezvény jó hírét.

így kénytelenek vagyunk arról tájékoz-
tatni Önöket, hogy rendezvényünk 
idén a meghirdetett időpontban 
nem kerül megrendezésre.
Köszönjük a megértésüket, és 
bízunk abban, hogy jövőre újra 
találkozhatunk!

Üdvözlettel:  
Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület
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Bozsik program
A Bozsik Egyesületi labdarúgó program 19. szezonját kezdtük 
meg szeptemberben.
A 5 évnél idősebb óvodásoktól egészen a 2008-as születésű 
gyerekekig, 4 korcsoportban, közel 50 labdarúgó palántával 
ismertetjük meg a játék szépségét. Az U7, U9, U11 és az U13 
korosztály is a helyi iskola diákjaira épül, de összesen 7 tele-
pülésről érkeznek a csapatainkba. Március közepén a korona-
vírus járvány miatt félbeszakadt tavaszi idény után júniusban 
egy focitábor keretein belül a strandon újraindítottuk az edzé-
seket. A nyári szünetben az iskolai műfüves pályán heti rend-
szerességgel megtartott edzésekkel a gyerekek visszanyerték a 
játékba vetett hitüket.
Ősszel a járvánnyal összefüggésben hozott óvin-
tézkedések miatt a Balaton-parti füves labdarúgó 
pályán tartott foglalkozásokon a nagy létszámú csa-
patot több részre tudjuk bontani, így biztosítjuk a 
távolságtartást is. A tornák is újraindultak, Héví-
zen, Keszthelyen és Gyenesdiáson vettünk részt ed-
dig a megmérettetéseken. Sajnos Vonyarcvashegyen 
2014 ősze óta nem tudunk tornát rendezni, mert 
csak olyan települések kapnak erre jogot, ahol két 
nagypálya áll rendelkezésre.
A csapatok működési feltételeinek egyharmadát a 
helyi önkormányzat, a nagyobb részét a TAO pá-
lyázat támogatása biztosítja. A strandi vállalkozók 
közül a Casanova éttermet működtető Molnár József és Zoltán testvér-
pár a sportegyesület működéséhez az elmúlt évtizedben már közel 30 
millió Ft TAO támogatást biztosítottak. Ezekből történt többek között 
a kisbusz vásárlása, sportöltöző-felújítás, és a kézilabdapálya burkolat-
cseréje, de ez fedezi 2 edző bérét, továbbá a játékosok edző- és mérkő-
zés-felszerelését is biztosítja. Ez év telén a melegítők pótlásával minden 
gyerek ismét komplett felszerelést kap.
Az őszi hátralévő tornák:

U7, U9  Keszthely, október 17. 10:00, Hévíz, november 8. 9:00
U11, U13  Gyenesdiás, október 26. 15:00, november 16. 14:00
Borsos Tamás és Király Gyula edző kollégákkal ezúton mon dunk 
köszönetet minden támogatónknak, segítőnknek!

Gujgiczer Gyula, programvezető

Dorka Taxi
Vonyarcvashegy +36 70 9044 904

Transzfer:
Budapest

Bécs
Pozsony

Vonyarcvashegyen,  
a Kossuth u. 2-ben  
a Magic Szépségsziget 

FODRÁSZ  
szolgáltatással bővült!

Várom kedves meglévő  
és új vendégeimet!

Egyed Anett 
+36 30 643-0939

Nyitva bejelentkezés alapján!
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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

Rendőrségi tájékoztató
A Keszthelyi Rendőrkapitányság Köz-
rendvédelmi Osztály Balatongyörök 
Rendőrőrs a 2020. szeptember 24-én 
tartott nyilvános képviselő-testületi ülésen 
tartotta meg beszámolóját Vonyarcvashegy 
nagyközség közbiztonsági helyzetéről. 
A beszámoló során Pénzváltó József rendőr 
alezredes és Dákai Gergő rendőr őrnagy 
közrendvédelmi osztályvezető tájékoztatta a 
képviselő-testületet, hogy a beszámoló a 2019. 
évet értékeli, illetve elemzi, mely átfogóan tükrözi 
a községben történt bűncselekmények alakulását, 
kiterjed a közlekedési adatokra, és információkat szolgáltat 
a rendőrkapitányság, valamint a rendőrőrs munkájáról.
Vonyarcvashegy nagyközség területén 2019. évben 38 
bűncselekmény történt, a közterületen elkövetett bűncselek-
mények száma 18 volt, a kapitányság illetékességi területén 
elkövetett bűncselekmények 5,1 százalékát követték el a 
településen. A kiemelten kezelt bűncselekmények közül 
1 esetben történt garázdaság, 18 esetben lopás, 2 esetben 
rongálás.
Elhangzott, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is 
a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése jellemző legin-
kább, ami túlnyomó részben a nyári idegenforgalmi szezonhoz 
kapcsolódik. Leginkább a strandlopások és a besurranásos 
lopások növelték a lopások számát.
A bűnmegelőzés érdekében továbbra is cél a lakossággal tör-
ténő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, az intézkedési aktivitás 
emelése, az arányos, differenciált rendőri intézkedések 
foganatosítása, a közterületi szolgálatellátás emelése.
A község közlekedésbiztonsági helyzete a számadatok alapján 
javult, a rendőrség tudomására jutott közúti balesetek száma 
26-ról 14-re csökkent. A könnyű sérüléssel járó balesetek 
száma 5-ről 1-re, a sérülés nélküli balestek száma 20-ról 13-
ra csökkent. Halálos kimenetelű és súlyos sérüléses baleset 
2019. évben nem volt.

A rendőrség és az önkormányzat együtt-
működése jó, az elkövetkező időkben is 
arra kell törekedni, hogy a rendszeres 
és kölcsönös tájékoztatással ez a jó 
együttműködés fennmaradjon.

A településen működő polgárőrség nagyban 
segítette a rendőrség munkáját, a közös 
szol gálatellátások rendszeresek, az elmúlt 

évben több alkalommal éltek a polgárőrök 
a helyi rendőrök felé jelzéssel „gyanús” sze-
mélyek, események észlelése esetén, illetve a 
terü leten lévő rendezvények biztosításában is 

rendszeresen részt vesznek.
A beszámolóban foglaltak alapján megállapítható, 

hogy a községben a rendőri feladatellátás igazodik a 
helyi igényekhez, az önkormányzattal való kapcsolat jó. A 
rendőrség megítélése szerint a község területén a közbiztonsági 
helyzet jó, a bekövetkezett bűncselekményekre való rendőri 
reagálás megfelelő, az eredmények láthatók. A vagyon elleni 
bűncselekmények vonatkozásában továbbra is szükséges és 
fontos a felderítés, de leginkább a megelőzés javítása, melyben 
szerepet szánnak a községben működő polgárőr szervezetnek 
és helyi lakosú polgároknak is.
A képviselő-testület a közbiztonság helyzetéről, valamint 
a 2019. évben végzett rendőri munkáról szóló beszámolót 
egyhangúlag jóváhagyta, azt elfogadta.

KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG 

KORMÁNYA TÁMOGATÁSÁT.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

VONYARCI VENDÉGHÁZ

fejlesztés Kisfaludy 

szálláshelyfejlesztési 

KonstruKció Keretében

3 000 000 FORINT

KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG KORMÁNYA TÁMOGATÁSÁT.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

VONYARCI VENDÉGHÁZ
fejlesztés Kisfaludy szálláshelyfejlesztési KonstruKció Keretében

3 000 000 FORINT

Kisfaludy pályázatban előírt,  
kommunikációs kötelezettség szabályainak  

megfelelő projekttáblák

már 4.330 Ft-tól
Tel.: 70 / 200 8882
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Kedves Betegeink!
A járványügyi helyzet miatt kérjük Önöket, hogy a rendelőbe 
csak előzetes telefonos előjegyzést követően jöjjenek orvosi 
vizsgálatra. A gyógyszerigényeket szintén telefonon kérjük 
leadni: 83/348-589 vonyarcvashegyi rendelő rendelési 
idejében (keddi nap a legjobb!)

A lázas, köhögő betegek szintén telefonon kérjenek segítséget, 
lázas beteg a rendelőbe nem jöhet. Kérjük, fokozottan 
tartsák be a járványügyi szabályokat és ügyeljenek a személyi 
higiénére!
Az influenza elleni védőoltást előreláthatólag november 
2-től a rendelési idők utolsó egy órájában tudjuk beadni, 
kizárólag saját felelősségére, panasz-, és tünetmentes 
betegek számára!

Szabadság miatt október 19-ig a rendelési időben és a 
megszokott helyeken nővéri jelenlét elérhető, a helyettesítés a 
következő képpen alakul:

Helyettes orvosok:

Dr. Vajda gábor
8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.

Tel: +36/83 316-823
Hétfő 8.00 - 11.00
Kedd 13.00 - 16.00
Szerda 11.30 - 14.30

Csütörtök 8.00 - 11.00
Péntek 8.00 - 11.00

Dr. Barta rita
8315 Gyenesdiás, Jókai u. 3.

Tel: +36/83 316-823
Hétfő 11.30 - 14.30
Kedd 8.00 - 11.00
Szerda 8.30 - 11.00

Csütörtök 13.30 - 16.30
Péntek 11.30 - 14.30

A telefonos bejelentkezés illetve a járványügyi szabályok 
betartása a helyettesítő orvosok felkeresése esetében is kötelező!

Orvosi ügyelet: Keszthely Kórház, vidéki ügyelet

Dr. Dudás Margit, háziorvos

Érvényes: 2020.08.01-től visszavonásig

Kályhakész 
Tűzifa

Erdészeti cégtől, házhozszállítva!*

17.000 Ft/m3
(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!

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

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.

VONYARCVASHEGY,  KOSSUTH  l.  U.  1. 

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...

XIXO  0,25l 
teák és italok 
többféle ízben

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

99 
Ft/db 

396 Ft/l
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Benkő László Mátyás királyról szóló 
tetralógiája (1. Isten választottja, 2. A 
vaskezű, 3. A legyőzhetetlen, 4. A dicső-
séges) nem kevesebbre vállalkozik, mint 

a 15. szá-

zad második felének autentikus és rész-
rehajlás nélküli bemutatására. Az első 
kötet nemcsak Mátyás életét mutatja be 
a trónra kerülésig, hanem apja, Hunya-
di János legnagyobb győzelmeit is. Ez a 
nagyívű történelmi kalandregény még 
akkor is magával ragadja az olvasót, 
ha ismeri a történelmi tényeket. Szinte 
megelevenedik az akkori táj, a szemünk 

előtt felnövő Mátyás kivé-
teles személyisége, a kor-

hű karakterek. Hadjáratok 
és háborúk követik egymást 

mozgalmas csatajelenetek-
kel és a sok politikai ármány, 

családi viszály feszültsége teszi 
letehetetlenné az író csodálatos 

új regényfolyamát.
Horváth-Tüttő Katalin, 

könyvtáros

Könyvajánló

minden hétfőn 18 órától
Jantra Jóga

immunrendszer erősítő légzésterápia
vezeti: Czigány Balázs

információ: 30/7374-550

minden második hétfőn
Varázshangok zenebölcsi

vezeti: Kőhalmi Balázs
információ: 30/347-6036

minden második hétfőn
Szent Mihály-hegy Védő 
és Vendégváró Egyesület

vezeti: Bartos Attiláné

minden kedden 17 órától
Énekkar

vezeti: Bujtorné Nagy Judit
Várjuk új tagok jelentkezését!

minden kedden 18 órától
Lemanguria

Szabad tánc és Mozgásmeditáció
vezeti: Cseh Dorottya lemanguria oktató

információ: 30/5502-268

minden szerdán 18 órától
Vinyasa Flow jóga

vezeti: Radóné Karácsonyi Enikő
információ: 30/463-9939

minden csütörtökön 15-től 18-ig
Nyugdíjas klub

vezeti: Simon László

minden pénteken 18 órától
Body Art

vezeti: Jónás-Kolop Renáta 
információ: 30/521-0147

minden szombaton 9 órától
Balettoktatás kicsiknek

vezeti: Tóth Kincső Vanda
információ: 70/626-7040

Művelődési Ház  
és Könyvtár 
programjai

Felhívjuk figyelmüket,  
hogy könyvtárunk  
október 26-tól 30-ig  
zárva tart.
Nyitás: november 3-án 9 órakor!
 Farkas Tibor Horváth-Tüttő Katalin 
 igazgató könyvtáros

Kedves Könyvtárlátogatók! Házi-gondozást, ápolást vállal  
szakképzett, diplomás,  
idegen nyelvet beszélő,  
szabad foglalkozású gondozó  
Vonyarcvashegyen illetve  
Keszthely-Tapolca régióban.

Bérezés megegyezés szerint.

Telefon: +36 20 469 6216

Kézműves csodák
Az Országos Könyvtári Napok kere-
tében a nyugdíjas klubban nyilvános 
kézműves foglalkozást tartottak októ-
ber 8-án, csütörtökön. Simon László 
origamit (papírhajtogatási technika) 
és Simon Lászlóné gyöngyfűzést ok-
tatott, valamint Kiss Jánosné Valika 
horgolási technikáit sajátíthatták el a 
résztvevők. A fotók tanúsága szerint 
ez a legtöbbeknek elég jól sikerült is.

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: 
 november 19. 
 lapzárta:  
 november 12.

Újságunk online  
is megtekinthető  
a www.vonyarcvashegy.hu oldalon.
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„Az vagy, aki vagy. 
Se kicsi, se nagy. 

Ennyire becsült a végzet. 
Legalább egy gyertyafénynek 

holtig megmaradj.”

Nekünk nincsenek ilyen mély értelmű 
szavaink, melyekkel méltón dicsérhet-
nénk azokat a múltban élő hősöket, 
akik ezt a csodát megteremtették, meg-
őrizték, vigyázták: a Szent Mihály-ká-
polnát. Mert mindig voltak hétköznapi 
névtelen hősök is.
Ezért nem túlzás a „hős” szóval tisztel-
gés! Hősök kellettek ahhoz, hogy kézi 
erővel, állati segítséggel kápolna álljon 
a „hegy” tetején. Hősök kellettek ahhoz 
és akkor is, hogy a 70-es években kápol-
na felújításra pénzt lehessen kapni. Di-
cséret érte a kis falunk akkori vezetőinek 
és adakozó hívő népének! És ma is hő-
sies elszántság és akarat, fizikai-szellemi 
munka kell ahhoz, hogy a kápolna épsé-
gében-szépségében megmaradjon.
A mai idők „hősei” közül sokan elhuny-
tak, csak lélekben támogathatnak ben-
nünk. Értük is szólt a mise, gyulladt a 
gyertya lángja...

De mi lesz, ha az utolsó „harcos” is ki-
dől a hegymenetben? Lesz-e aki mer 
ezentúl is nagyot álmodni és bátran kez-
deményezni? Megküzdve a gyanakvással 
és annak elferdített valóságtartalmával. 
Vagy megalázva, segítség hiányában 
elhallgat, hogy omoljon inkább a fal 
kívül-belül? Lesz-e egyesületünkben 
Ferenczi Elekhez, Szanyi Margithoz ha-
sonló vezető, aki akar és tud is tenni a 
fenntarthatóság megvalósításáért? Meg 
kell értetni a kétkedőkkel, hogy miért 
ez a makacs akarás, miért harcolunk!
Miért érték számunkra? Azért, mert a 
településünk minden egyes napját és ta-
lán az örökkévalóságig felfedetlen rejté-
lyeit őrző kápolna, a hosszú évszázadok 

folyamán Vonyarcvashegy jelképévé 
vált. Azért, mert a település szimbólu-
maként is szolgáló építmény nyugodt, 
csendes, romantikus hangulatú környe-
zete egyaránt megigézi az itt élőket és az 
ide látogatókat.
Megismerve az új tagjainkat, remény-
kedjünk, hogy jócselekedetük felesle-
géből erre is jut. Radnóti szavaival élve 
addig is reménykedve várjuk a „megvi-
lágosodást”.
„Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó 
éji felleg.”
Egyesületünk nevében ezt a reményke-
dést kiegészítjük azzal a fohásszal, hogy 
Isten és az Ő harcos arkangyala, Szent 
Mihály segítse a tenni akarók munkáját!

Szent Mihály-hegy Védő  
és Vendégváró Egyesület

Munkában a TÜCS
Orvosoltuk a temetőben történt 
csőtörést. Tekintettel arra, hogy 

régi vezeték a sírkert alatt hú-
zódott, így 60 méter hosszan új 

nyomvonalat kellett kiépítenünk.

Kollégáim már a következő 
szezonra készítik elő a vízből 
kiemelt lépcsőelemeket.
Köszönet a 
településüzemeltetés 
kollégáinak!

Szekeres Szabolcs, községgazda

Elkezdtük a főút mentén és a strandon az 
idejétmúlt növényzet eltávolítását 
valamint a zöldterület 
áttervezését.

Mise élőkért és holtakért a Szent Mihály-hegyen
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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.

TáncokTaTás  
a művelődési házban.
Minden szombaton 9-től 10 óráig 
a művelődési ház nagytermében.
Részletes információ: 70/626-7040 
szeretettel várom az érdeklődőket!
Tóth Kincső Vanda táncoktató

m O d e R ntánc és balett

Fidelis Brass  
juBileumi koncert

a 2015-ben, Vonyarcvashegyen 
alakult rézfúvós együttes 
születésnapi koncertje.
tagok: keszthelyi Bálint,  
lászló Zsombor, nagy Bálint, 
lenkei-major lilla,  
Szűcs Gellért, Balázs Gábor

november 15.    18 óra
Művelődési Ház és Könyvtár

DigitálisÉlményközpont
UTAZÓ

13-tól 15:30-ig  
ingyenes bemutató  
és kipróbálási lehetőség:
> VR szemüveg
> 3D nyomtató
> Lego robot
> Mini drón

október15.
Művelődési Ház és Könyvtár

November 6.
18.00	 Vollein	Ferenc	festőművész	 

49.	önálló	tárlatának	megnyitója,	
a	Színek	az	égből	című,	negyedik	
képzőművészeti	kiadványának	
bemutatója.	Közreműködik:	 
Kiss	Tamás	karnagy	és	tanítványai

November 7.
9.00 Balett táncoktatás 

vezeti:	Tóth	Kincső
10.00	 Baba-mama	klub 

téma:	a	babamasszázs	szerepe,	
hatásai,	gyakorlati	bemutató,	
vezeti:	Üsth	Ilona	mentálhigiénés	
szakember,	védőnő

11.00	 Szülők	fóruma,	kötetlen	beszélgetés 
Téma:	Szülői	kihívások,	következe-
tesség,	türelem,	vezeti:	Üsth	Ilona	
mentálhigiénés	szakember,	 
védőnő	és	Illés	Beáta	védőnő

19.00	 A	Shabby	Blues	Acoustic	koncertje 
Büfével	és	jó	hangulattal	várunk	
időst	és	fiatalt	a	késő	estig	tartó	
rendezvényre!

November 8.
10.00	 Lemanguria	 

szabad	tánc	és	mozgásmeditáció
12.30	 Sikeres	életvezetés	négy	kulcsa 

előadás	a	Lemanguria	módszerről
13.30	 Lemanguria 

Az	egész	napos	program	díja	 
10.000	Ft,	vezetője	Semsei	Angelika	
a	Lemanguria	módszer	kidolgozója

18.00	 „Lélek	vagyok,	élni	szeretnék” 
pódium	műsor	és	rendhagyó	
irodalom	óra	Radnóti	Miklós	
emlékére.	Tóth	Péter	Radnóti	 
díjas	előadóművész	előadása.	 
A	belépés	díjtalan!

A családi hétvégén több kor-
osztályt kívánunk megszólítani.
A képzőművészettől, könnyű
zenei koncerten át az irodalmi 
estig több műfaj képviselteti 
magát, de nem marad ki  
az egészséges életmód,  
a mozgásművészet sem.

Családi hétvége a művelődési házban
november 6-8.

1956
Az 1956-os forradalom és szabadságharc valamint  

a Magyar Köztársaság kikiáltása tiszteletére rendezett ünnepség

Részletes program a plakátokon és a Facebookon.

Október 22.  16:30
Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! 
Regisztrálni az info@vonyarcvashegy.hu címen  
vagy a 83/348-253-as telefonszámon lehet.

Közreműködnek: Goór Hanga versmondó,  
Németh Lili és Miklós Rozália népdalénekesek, valamint  

a Vonyarcvashegyi Énekkar Bujtorné Nagy Judit 
vezetésével, beszédet mond Pali Róbert polgármester.
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által  

adományozott kitüntetések átadása
19 órakor koszorúzás a ’56-os büszkeségpontnál
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