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Kitüntetések és megemlékezés
Az 1956-os forradalom ese-
ményeire az idei évben ok-
tóber 22-én két különböző 
helyszínen is megemlékez-
tünk.

A művelődési házba érkező-
ket a Bujtorné Nagy Judit 
által vezetett vonyarcvas-
hegyi énekkar fogadta. A 
megemlékezés Pali Róbert 
polgármester beszédével 
folytatódott, majd az iskola 
néhány tehetséges tanulója 
és Kiss Tamás karnagy által előadott színvonalas műsorral zárult.

Az ünnepséget kö-
vetően Pali Róbert 
polgármester és a 
képviselő-testület 
tagjai a Vörösmar-
ty- és a Virág Be-
nedek utca sarkán 
található büszke-
ségpontnál helyez-
ték el az emlékezés 
koszorúját.

A hagyományoknak megfelelően idén is az ünnepség keretein belül 
kerültek átadásra az önkormányzati díjak, elismerések.

A kitüntetetteknek szerkesztőségünk tagjai nevében is gratu
lálunk, és további eredményes munkát kívánunk!

Horváth Imre

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata  
Képviselő-testülete

Hetesiné Varga Edit részére 
„Önkormányzati Díjat” adományozott 

az önkormányzati feladatok ellátása, a 
Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar 

munkájának segítése – mint a szülői 
közösség tagja –, szervezési-, adminisztratív 
teendőinek ellátása – mint titkár – során 

nyújtott munkájának, példamutató emberi 
magatartásának elismeréséül.

Némethné Porkoláb Judit részére 
„Vonyarcvashegyért Emlékérem”  

kitüntetést adományozott  
Vonyarcvashegy fejlesztésében, társadalmi 
életében nyújtott kiemelkedően hasznos 

munkájáért, példamutató emberi 
magatartásáért, melynek révén a település 

maradandó értéknövelő eredményeket ért el.

Molnár Ferenc Miklós 
„Díszpolgári Cím” kitüntetésben részesült. 

Kiemelkedően jelentős munkájával, egész 
életművével hozzájárult Vonyarcvashegy 
jó hírnevének öregbítéséhez, a település 
fejlődéséhez, mely által Vonyarcvashegy 

közösségén belül általános elismerést szerzett.

Seffer József részére 
posztumusz „Díszpolgári Címet” 

adományozott 
kiemelkedően jelentős munkájáért, 
életművéért, élete során tanúsított 

példamutató emberi magatartásáért, mellyel 
hozzájárult a település fejlődéséhez, hírnevének 

öregbítéséhez. A díjat özvegye vette át.
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1956 emlékére
Az el- és megszenvedett trianoni terület-
vesztések, az elvesztett, minden családot 
érintő II. világháború utáni szenvedések 

még nem csitultak, amikor egy vonzó-
nak ígérkező eszme végleges torzulásai 

újabb igába hajtották a magyarok millióinak 
fejét. Újra a félelem, a rettegés lett úrrá nemzetünkön, a 
fasizmus után a kommunizmus vészterhes korszaka „kö-
szöntött” hazánkra. A „felszabadító” szovjet hadsereg itt 
ragadt Magyarországon, annak minden anyagi vonzatával 
együtt.
Pedig nem így indult a háború utáni élet. A fordulat évéig 
élt a remény városban, faluban, mindenki elhitte a „miénk 
az ország, magunknak építjük” gondolatát a gyárban és a 
földosztás után a földeken is. Hittünk a pattogó ritmusú 
mozgalmi daloknak, parádés felvonulásoknak, elrejtve a 
félelmetes eszme szörnyűségeit.
A még regnáló Sztálin Szovjetunióban kiképzett iskolá-
zatlan követői hazatérésük után csalással, a szovjet csapa-
tok támogatásával átvették a hatalmat és itthon folytat-
ták mindazt, amivel „mesterük” tönkretette saját népét. 
A dacos, – szobrokon, képeken ábrázolt – sarló-kalapács 
munkás, a büszke földtulajdonos paraszt, az ávós karha-
talom szorításában hamar megtapasztalta, hogy mit nem 
lehet, de legfőképp csak egyfélét szabad tennie és monda-
nia. Keskeny volt a mezsgye, szűk a mozgástér, aki rosszul 
lépett, aki hibázott vagy „útban” volt azt a rendszer maga 
alá gyűrte, megsemmisítette az ávó hírhedten kegyetlen 

börtöneiben.
A diktatúra működtetői magabiztosan nem gondoltak 
arra, hogy egy elnyomott nép előbb-utóbb kísérletet tesz 
az önkény lerázására. Mert a nép természetes életformája 
a szabadság, ami mint az izzó parázs a hamu alatt, kitörni, 
lángolni készült! Elindult és egyre terjeszkedett a tiltako-
zási hullám. Az erkölcsi tartás nélküli hatalom meghát-
rált, lebénult, amit az elégedetlen, országnyi nép boldogan 
használt ki. A győzelem azonban fájdalmas volt. Fájdal-
mas, mert a tiszta eszmék ellen utóvédharcot folytatott 
a gyűlölet, mely gyűlölet agressziót, és viszontválaszt ge-
nerált. Sortüzek dörrentek, ártatlan lelkes emberek estek 
áldozatul és harcoló hősök tették életüket a haza oltárára.
A felhőtlen emelkedettség tiszta öröme csupán 17 napig 
tartott, csak eddig tarthatott a magyar karhatalmi erők 
és a szovjet tankok ellen. Mint ’48-ban. És Európa tétle-
nül nézte egy nép haláltusáját. Az iszonyatos kínzásokat, 
akasztásokat, kátránypapírba tekert meggyalázott holt-
testeket, melyet éjjel titkon elástak a 303-as parcellában. 
Ellenforradalom. Évtizedekig csak így szabadott említeni 
és kötelező volt elítélni az ’56-os eszményeket, melyet a 
történelemkönyvek fasiszta lázadásként taglaltak.
A mi korosztályunk már nem osztozott ezeknek az embe-
reknek a sorsában, de át kell éreznünk fájdalmukat! Meg-
emlékezésünk legyen elégtétel mindazok számára, akikkel 
szemben az elnyomó hatalom igazságtalanságokat terjesz-
tett és a haza ellenségeinek nyilvánított.
Tudjuk, éppen Ők voltak az igazi hazafiak! Ők képviselték, 
a köztársaságot, a magyar nép érdekeit.

Pali Róbert, polgármester

Néhány közérdekű információ
Háziorvosi rendelés

Kérjük, hogy a rendelőben a személyes megjelenéstől tar-
tózkodjanak! Panasz és gyógyszerfelírás esetén rendelési 
időben hívják az alábbi telefonszámot: 83/348 589!

A rendelőbe a betegek telefonos konzultációt követően 
kerülnek behívásra. 

Rendelési idő: 
hétfő:  10.00-12.30 
kedd:  07.30-12.00 
szerda:  11.00-12.30 

csütörtök:  13.00-15.30 
péntek:  10.00-12.30

Orvosi ellátás csak a kedd, szerda, csütörtöki napokon 
biztosított. A szerdai rendelési idő rövidsége miatt kérjük, 
hogy a keddi és csütörtöki rendelést részesítsék előnyben!

Gyermekorvosi rendelés

Kérjük, hogy a rendelőben a személyes megjelenéstől tar-
tózkodjanak! Ha mégis úgy ítélik meg, hogy személyes talál-
kozásra van szükség, akkor telefonos, vagy email egyeztetést 
követően, idő pont szerint kerülnek a betegek ellátásra.

Tel.: 83/348-043, e-mail: orvosgyd@gmail.com 
Receptigényeiket kérjük emailben jelezzék!

Rendelési idő: 
kedd: 8.00-11.00, péntek: 8.00-11.00 

Hétfői, szerdai és csütörtöki napokon a rendelés 
Gyenesdiáson zajlik. Tel: 83/316-826

Gyógyszertár nyitvatartása 
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8-13, csütörtök: 10-16 

szombat, vasárnap zárva

KEDVES LAKOSAiNK! A KORONAVíRuS MiND ANNyiuNK éLEtéRE NAGy HAtáSSAL VAN,  
DE HA bEtARtJuK A Fő SzAbáLyOKAt, ELKERüLHEtJüK A NAGyObb bAJt.  

ViGyázzON MAGáRA! ViGyázzuNK EGyMáSRA! ViGyázzuNK Az iDőSEKRE!
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Az Önkormányzati Hivatal hírei

COVID-INFO

A koronavírus erőteljesen terjed egész Európában, 

egyre nő a fertőzöttek, a kórházi betegek és az elhuny-

tak száma. A kórházak teljesítőképességét védenünk 

kell, ezért a járvány lassítása és a sikeres védekezés 

érdekében a kormány újabb védelmi intézkedésekről 

döntött.

A korábbi, maszkviseléssel és a védelmi távolságtar-

tással kapcsolatos szabályok továbbra is érvényben 

maradnak: a 6. évnél fiatalabbak kivételével a buszokon, 

vonaton, illetve buszmegállókban, vasútállomásokon, 

az üzletekben, bevásárlóközpontokban, az ügyfélforga-

lom számára nyitva levő helyiségekben, az egészség-

ügyi- és szociális intézményekben kötelező a maszkot 

viselni úgy, hogy egyidejűleg az orrot és a szájat is fedje.

A tízezer főnél népesebb településeken a polgármes-

terek határozzák meg azokat a közterületeket és nyil-

vános helyeket, ahol szintén kötelező a maszk viselése. 

Keszthelyen ez a Városi Piac, a kültéri közösségi terek 

(játszóterek, kültéri fitnesz parkok, és a kutyasétálta-

tó), temetők, illetve minden olyan hely, ahol várakozás, 

sorban állás történik (gyógyszertár, bank, posta stb. 

előtt).

A gyógyszertárak és benzinkutak kivételével az üzletek 

19 óráig maradhatnak nyitva.

Kijárási tilalom lépett életbe este 8 óra és reggel 5 

óra között. Mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodá-

si helyén lenni. Ez alól a munkavégzés jelent kivételt, 

valamint ha valaki a munkahelyére megy, vagy onnan 

tart az otthonába. A mentesüléshez a „munkavégzésről 

szóló igazolás” nyomtat-
vány kitöltése szükséges, 
amit a koronavirus.gov.hu 
oldalról, a police.hu, vala-
mint a kormany.hu oldalról 
lehet letölteni. Ezt az igazolást 
a munkavállalóknak maguknál kell 
tartaniuk. Ugyancsak el lehet hagyni a lakóhelyet ku-
tyasétáltatás céljából, de csak 500 méteres körzetben.

Tilos rendezvényt, gyűlést, kulturális eseményeket, 
karácsonyi vásárokat tartani, az éttermek nem fogad-
hatnak vendégeket, csak elvitelre szolgálhatnak ki. 
Az éttermekbe tehát be lehet menni addig, amíg valaki 
megkapja az elvitelre kért ételt, de ez idő alatt is visel-
nie kell maszkot. Magán- és családi rendezvényeket 
legfeljebb 10 fővel lehet megtartani, temetésen legfel-
jebb 50-en vehetnek részt, az esküvőket pedig lakoda-
lom nélkül, szűk családi körben rendezhetik meg.

Csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kor-
mányablakok, aki teheti, intézze online hivatali ügyeit. 
A november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi ve-
szélyhelyzet megszűnését követő 60 napig hazánk terü-
letén használhatók maradnak.

Az intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi mun-
kájukat a honvédség hivatásos állománya is segíti. A 
rendőrségnek továbbra is van kereskedelmi hatósági 
jogköre, így ha egy üzletben szabálytalanságot tapasz-
talnak, akár be is zárathatják azt. A helyszíni bírság 5 
ezer forinttól 150 ezer forintig, ismételt szabálysértés 
esetén 200 ezer forintig terjedhet.

Tisztelt lakosok!
Ahogy azt a tavasszal is tapasztalhat
ták, úgy önkormányzatunk a koro
navírus járvány második hulláma 
alatt is – lehetőségeinkhez mérten – 
segíti Önöket.

Amennyiben Ön segítségre szorul 
a bevásárlásban, gyógyszerek kivál
tásában, csekk befizetésben, vagy 
egyéb módon, kérjük, jelentkezzen  
az alábbi elérhetőségeken:

Vonyarcvashegyi Közös 
Önkormányzati Hivatal, 

Dorogi Erika igazgatási ügyintéző: 
83/348 033 /15 mellék

Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Simon Valéria 

családgondozó: 30/905 5074
Polgárőrség, balogh Rudolf elnök: 

30/855 5206

Kollégáink felveszik az Ön adatait, 
elérhetőségét, valamint azt, hogy mi-
lyen segítségre van szüksége. Ez után a  

lehető legrövidebb időn belül igyek-
szünk megoldani a kérését.

Önkormányzatunk a 65 éven felüli
eknek igény esetén egyszeri meleg 
ebédet biztosít térítési díj ellenében.

vendégebéd: 795,- Ft/ebéd 
szociális étkezés: 595,- Ft/ebéd

Amennyiben igényt tart szolgáltatá
sunkra, kérem, jelezze a főzőkonyha 
elérhetőségén:

Fáró Árpádné (Ági), 83/548 018
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Beszámoló testületi ülésről
Október 6. – rendkívüli ülés
Az ülésen az orvosi szolgálati lakás közbeszerzési eljárása tár-
gyában született döntés, a közbeszerzési eljárás ismételt kiírása 
miatt, valamint a vonyarcvashegyi 911/14/Z hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában hozott határozatot a képviselő-testületi elővá-
sárlási jogról való lemondásról.

Október 29. – soros ülés
Az ülésen a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szó-
ló beszámolót követően a képviselő-testület döntést hozott a 
Sportegyesület egyszeri, vissza nem térítendő támogatásáról 
1.200.000 Ft összegben.

Ezt követően tájékoztató hangzott el a település és a strand 
2020. évi szezonális működésének értékeléséről, valamint a 
2020. évi turisztikai szezon átfogó értékeléséről. A képvise-
lő-testület felülvizsgálta a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendeletét, ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan tájékoztató 
hangzott el az adóbevételek alakulásáról.

A képviselő-testület döntést hozott a „Balatoni és erdei mon-
dák birodalma Vonyarcvashegyen” című TOP pályázat visz-

szavonásáról, valamint határozat született a vonyarcvashegyi 
116/2. hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról.

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő vonyarcvashegyi 911/16. hrsz-ú ingatlanon 
kerítés elhelyezésére kerüljön sor.

A képviselő-testület a Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró 
Egyesületet egyszeri, vissza nem térítendő 200.000 Ft támo-
gatásban részesítette.

Október 30. – rendkívüli ülés
Az orvos szolgálati lakás közbeszerzésében született döntés. A 
képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyil-
vánította, a beérkezett ajánlatok alapján a beruházás kivitele-
zője a Nest-Bau Kft. lesz.

tájékoztatjuk a lakosságot, hogy mivel rendkívüli jogrend 
és veszélyhelyzet lépett életbe, és a hatályos jogszabályi 
előírások szerint a veszélyhelyzet ideje alatt nem tartható 
képviselőtestületi ülés, ezért a november 26ára tervezett 
ülés elmarad. Veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja 
a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat 
és hatásköreit.

dr. Tüske Róbertné, jegyző

Az Önkormányzati Hivatal hírei

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...

4 óvatos duhaj  
mellé AjánDéK 
Soproni BúzA!

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. 

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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Az Önkormányzati Hivatal hírei
Közmeghallgatás
A képviselő-testület 2020. október 30-án 17:30 órai 
kezdettel tartotta meg éves közmeghallgatását a vonyarc-
vashegyi művelődési házban.

A közmeghallgatáson a lakosság részéről 29 fő jelent meg.

A közmeghallgatás első felében a Keszthelyi Rendőr-
kapitányság részéről dr. Andor László alezredes, megbízott 
kapitányságvezető tájékoztatta a lakosságot a település 
közbiztonsági helyzetéről.

Ezt követően a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 
Keszthelyi Üzemvezetősége képviseletében Kiss László 
üzemvezető tartott tájékoztatót a település vízügyi 
helyzetéről, különösen az utóbbi időszakban jelentkező 
ivóvízhálózat és szennyvízhálózat felmerült kérdéseivel, 
problémáival kapcsolatban. A lakosság részéről több 
kérdés, észrevétel is érkezett a témához, különösen a 
szennyvízátemelők szaghatásával, és az egyre többször 
jelentkező ivóvízhálózati csőtörésekkel kapcsolatban. 
Elhangzott, hogy a DRV Zrt. szakemberei tudnak a 
szaghatás problémájáról, próbálják megoldani a helyzetet, 
az ő általuk végzett mérési értékek (különösen a szag-, hang 
értékek) az elfogadott értékhatárokon belül mozognak, 
ennek ellenére felülvizsgálják a problémát és keresik a 
megoldási lehetőségeket.

A vízvezetékrendszerre vonatkozóan hozzászólás érkezett 
a gyakori csőtörésekkel és az ezzel együtt járó vízhiánnyal 
kapcsolatban. Elhangzott, hogy a 2020. októberében ki-
alakult helyzetet a lakosság véleménye szerint a DRV Zrt.  
nem megfelelően kezelte, mivel a lakosság nem kapott 
tájékoztatást a közel 12 órás vízhiány okáról, így a 
bizonytalan helyzet feszültséget okozott.

Felvetődött a lakosság részéről, hogy szeretne tájékoztatást 
kapni a vízszolgáltató részéről a hiba okáról, várható 
javítási idejéről, a vízhiány időtartamáról, azonban az 
üzemvezető elmondta, hogy erre informatikailag nincs 
lehetőség. Elmondta azt is, hogy az októberben kialakult 
helyzet egy nagyon rendkívüli helyzet volt, mivel egy 
csőtörés javítása közben történt újabb csőtörés egy közeli 
utcában, ezért húzódott el a javítás.

A polgármester a témához kapcsolódóan elmondta, hogy 
csőtörés vagy vízhiány esetén a fogyasztók, a lakosság 
tájékoztatása nem az önkormányzat feladata, mivel az 
önkormányzat nem tulajdonosa a víziközműnek, azonban 
célszerű lenne a jövőben a hasonló eseteket elkerülve, 
ha a DRV Zrt. tájékoztatná az önkormányzatot, így 
az önkormányzati hivatal haladéktalanul meg tudná 
tenni a szükséges intézkedéseket, hogy az információ 
eljusson a fogyasztókhoz. Elhangzott, hogy a DRV 
Zrt. ilyen formában az együttműködésre törekszik az 
önkormányzattal és a lakossággal is.

A közmeghallgatás második felében a polgármester 
tájékoztatta a megjelenteket a 2020. év történéseiről: 
az aktuális járványügyi adatokról, a lakosságszám 2020. 
évi alakulásáról, az önkormányzat idei bevételeiről-
kiadásairól, az adóbevételek alakulásáról, a strandi 
bevételekről-kiadásokról, a jövő évre várható gazdasági 
hatásokról, a strandi beruházásokról-felújításokról, a  
2020. évben megvalósult és a folyamatban lévő ön-
kormányzati pályázatokról, az önkormányzati beruhá-
zásokról.

A polgármesteri tájékoztatót követően a lakosság részéről 
érkeztek közérdekű vélemények, javaslatok, észrevételek, a 
közmeghallgatás 19:45 órakor ért véget.

dr. Tüske Róbertné, jegyző

Dorka Taxi
Vonyarcvashegy +36 70 9044 904

Transzfer:
Budapest

Bécs
Pozsony

Kedves Olvasók, Hirdetők!
A Vonyarcvashegyi Hír
mon dóba a következő 
címre kérjük elküldeni a 
megjelentetni kívánt cikket, 
hirdetést:

vonyarcihirmondo@gmail.com
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Tájékoztatás az  
ügyfélfogadás változásáról

tájékoztatjuk Önöket, hogy tekintettel a járványügyi 
intézkedésekre, az önkormányzati hivatalban 

SzEMéLyES üGyFéLFOGADáS  
CSAK ELőRE EGyEztEtEtt 
iDőPONtbAN tÖRtéNiK.
A telefonos és elektronikus ügyfélszolgálat  

továbbra is működik és igénybe vehető.

Lehetőség van továbbá a hivatal bejárata  
melletti ablakba kihelyezett gyűjtődobozba  

leadni a kérelmeket, beadványokat.

Kérjük Önöket a biztonsági távolság betartására!

EléRhEtőségEink az alábbiak
Polgármester
Pali Róbert

83/348033 
polgarmester@vonyarcvashegy.hu

Jegyző
dr. Tüske Róbertné

83/348033 / 23 mellék 
jegyzo@vonyarcvashegy.hu

titkárság
Papp Alexandra

83/348033 
titkarsag@vonyarcvashegy.hu

adóügyek

       Hetesiné Varga Edit
83/348033 / 19 mellék 

ado3@vonyarcvashegy.hu

       Csom Nikolett
83/348033 / 20 mellék 

ado2@vonyarcvashegy.hu

Műszak
Fogarasi Andrea

83/348028 
muszak@vonyarcvashegy.hu

községgazda
Szekeres Szabolcs

30/1565611 
kozseggazda@vonyarcvashegy.hu

igazgatás
Dorogi Erika

83/348033 / 15 mellék 
igazgatas@vonyarcvashegy.hu

Pénzügy

       Forman Erzsébet
83/348033 / 17 mellék 

pu2@vonyarcvashegy.hu

       Kiss Anita
83/348033 / 18 mellék 

pu3@vonyarcvashegy.hu

       Lakatos Gyuláné
83/348033 / 16 mellék 

pu1@vonyarcvashegy.hu

       Németh Imréné
83/348033 / 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!

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.
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Az Önkormányzati Hivatal hírei
Lomtalanítás, zöldhulladék, elektronikai hulladék szállítás
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 19től 22ig, 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, higító, 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 fémhulladék
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!

Szociális tűzifa támogatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az idei évben is le-
hetőség van szociális tűzifa 
támogatás igénylésére.
A kérelemnyomtatvány 
beszerezhető a Vonyarcvashegyi 
Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy letölthető az 
önkormányzat honlapjáról: www.vonyarcvashegy.hu

Az igényléssel kapcsolatos információt a nyomtatvány 
igénylésekor, vagy a 83/348-033/15 telefonszámon 
kaphatnak az érdeklődők.

A kérelem beadásának határideje: november 30.

Érvényes: 2020.08.01-től visszavonásig

Kályhakész 
Tűzifa

Erdészeti cégtől, házhoz szállítva!*

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!
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Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda hírei
Cseri-kapu túra
A Magyar Szabadidősport Szövetség által meghir-
detett „Világ Gyalogló (hó)Nap” című rendezvé-
nyére jelentkezett a Csiga-biga csoport. A Szövet-
ség egyik célkitűzése a „Világ Gyalogló (hó)Nap” 
népszerűsítése, melynek eredményeképpen minél több 
ember életének meghatározó részévé válhat a gyaloglás, mint 
mindennapi testmozgás.
Eredetileg október 12-re terveztük a túrát, de sajnos az időjá-
rás ezen a napon nem volt kegyes hozzánk. Hideg, esős hétfő 
köszöntött ránk, ezért végül 10 nappal később, október 21-én 
reggel 9 órakor indult el Csiga-biga csapatunk, hogy meg-
hódítsa a hegyet, és elérje a híres Erdőkaput. Második alka-
lommal tökéletes időpontot sikerült választanunk, és ennek 
köszönhetően gyönyörű napos időben, egy igazi, hangulatos, 
őszi kirándulásban lehetett részünk.
Úticélul Vonyarcvashegy egyik közkedvelt kirándulóhelyét, a 
Cseri-kapu pihenő helyet tűztük ki. A 2014 májusában át-
adott pihenő természetes kapuzatot képez a Keszthelyi-hegy-
ségben, a csertölgyekkel gazdagított Cseri erdőbe. A pihenő 
asztal- és pad garnitúrákkal, pihenőházzal, tűzrakóhellyel és 
játszótérrel is rendelkezik, ezért kiváló helyszínül szolgál csa-
ládi és baráti rendezvényeknek egyaránt. Innen rövid túrával 
eljuthatunk a Büdöskúti pihenőhöz, ahonnan akár a Medve-
hagyma Tanösvényt is bejárhatjuk.
A nagycsoportos Csiga-biga csapatunkkal már régóta edzet-
tünk a túrára. Az ősz beköszöntével több kirándulást szervez-
tünk nekik: a Balaton-partra, a szomszédos település állat-
farmjára és bebarangoltuk az óvoda környékét is.
A túrára készülve az „Erdő” elnevezésű projektet terveztük, 
és sokféle, változatos, játékos tevékenység előzte meg kirán-
dulásunkat. Megismerkedtünk az erdő növényeivel, állataival. 
Foglalkoztunk a környezetvédelemmel és az erdő védelmével 
is. Sokat beszélgettünk az erdő jelentőségéről, a fák fontos-
ságáról. Részt vettünk a gyenesdiási Természet Háza Látoga-
tóközpont „Erdők hete Programján”. Itt lehetőségünk nyílt 
játékos formában megismerkedni az erdő állataival, növényei-
vel, kiegészítve kézműves és interaktív tevékenységekkel. Ezek 
mind remek alkalmat nyújtottak csoportunk óvodásainak, 
hogy motiváltan, izgatott 
várakozással induljanak el a 
Gyalogló Napon a kitűzött 
cél felé.
Első megállóink egyike egy 
helyi nevezetesség: a Fő úton 
található Szent Kereszt Fel-
magasztalása templom volt. 
Innen vezetett tovább utunk 
a Rákóczi Ferenc, majd az 
Agyagos utcán keresztül a 
Cseri kapu felé. Útközben 

egy baromfiudvar és egy lovarda mellett is elhaladtunk, 
itt is megálltunk egy-egy rövid pihenőre, és hagytunk 

időt a gyermekeknek az állatok megfigyelésére. Az 
erdőbe érve a gyermekek figyelmét a Vashegy színes 
lombkoronáira és az őszi táj szépségeire irányítottuk. 

Növényeket, leveleket, bokrokat tanulmányoztunk. 
Vittünk magunkkal nagyítót, gomba- és növényhatározó 

könyveket és ezeket is segítségül hívtuk, ha elakadtunk egy-
egy gomba beazonosításával. Nagyon élveztük az állatok nyo-
mainak megfigyelését. Színes, mesebeli történet kerekedett ki 
segítségükkel az erdei tisztáson lévő pocsolya körüli nyomok 
felfedezésével. Az erdei út egy része egy „agyagfal” mellett ve-
zetett, ami nagyon elnyerte a gyermekek tetszését. Boldogan 
karcoltak botokkal rajzokat a falba, örömmel fedezték fel az 
agyag érdekes tulajdonságait.
A helyszínre érve megpihentünk, és gondos kézmosás, kézfer-
tőtlenítés után mindenki elfogyasztotta gyümölcseit és elemó-
zsiáját. Az ezt követő játszótéri szabad játék után egy tartalmas 
játékos foglalkozás keretében átismételtük az erdő állatait, nö-
vényeit, az állatok lábnyomait, találós kérdéseket oldottunk 
meg, kirakókat raktak ki a csapatok, meghallgattuk „Az erdő 
fohásza” című verset és az összegyűjtött gombák, növények is 
beazonosításra kerültek.
Mindenki gondosan összegyűjtötte a szemetet, rendet hagy-
tunk magunk után.
Az erdőt elhagyva, községünkbe érve meglátogattuk és meg-
dögönyöztük az egyik kislány új kölyökkutyusát, beszippan-
tottuk a cukrászdaüzem süteményeinek illatát, meghallgattuk 
egy szélcsengő csilingelő dallamát, mindenki büszkén, lelke-
sen mutatta meg a saját házát hazafelé, és végül fáradtan, él-
ményekkel túlcsordulva értünk vissza ebédidőre az óvodába.
Remek délelőttöt töltöttünk együtt, és még napokon át be-
szélgettünk az élményekről, gyönyörködtünk az erdőtől ka-
pott kincseinkben, őszi képeket festettünk, rajzoltunk.
Mi óvónők úgy gondoljuk, hogy a természet szeretetére, tisz-
teletére és a szabad levegőn való mozgásra, kirándulásra való 
nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, ezért is csatlakoztunk 
ehhez a kiváló kezdeményezéshez, hogy népszerűsítsük a gya-
loglást.

Csepi Kata óvodapedagógus, Csiga-biga csoport

9Vonyarcvashegyi Hírmondó



A kialakult járványügyi helyzet miatt a művelődési ház és 
könyvtár zárva tart, rendezvények és csoportfoglalkozások 
megtartása tilos, az intézmény nem látogatható. Továbbra 
is szeretnénk kölcsönzési lehetőséget biztosítani az érvényes 
könyvtári tagsággal rendelkező vonyarcvashegyi lakosok szá-
mára.

Újraindítottuk a  
 
 
szolgáltatásunkat, melynek keretében  
ingyenesen házhoz visszük  
a könyvtári könyveket.

Kérések leadása 
munkanapokon telefonon 
9 és 15 óra között, vagy 
emailben lehetséges, az 
előre összeválogatott, 
kölcsönözni kívánt 
könyveket szerda délután 
szállítjuk ki olvasóink címére.

Könyvek visszavételére nincs mód,  
a kölcsönzési idő a látogatási tilalom  
idejére meghosszabbodik.

Könyvállományunk online katalógusa elérhető  
a Fejér György Városi Könyvtár honlápján:  

www.fgyvk.hu

A Részletes keresés fül alatt, a Dokumentumok ablakban, 
a Hatáskörnél Vonyarcvashegyet kiválasztva  
lehet keresni, a szerző, és a cím megadása után.

Rendelés Horváthtüttő Katalin könyvtárosnál 
lehetséges telefonon: 30/7981116 

vagy emailben:  
vonyarcikonyvtar@gmail.com

Rendeléshez szükséges adatok: 
szerző neve + könyv címe 

az olvasó neve + lakcím + telefonszám

ÍzELÍTő ÚJ KÖNYVEINKBőL:
krimi:
Camilla Läckberg: Ezüstszárnyak
M. J. Arlidge: Ecc, pecc
Harlan Coben: Az erdő
Anders de la motte: Kegyetlen tavasz
J. D. Robb: Halálos vendetta

ifjúsági irodalom:
Weber Anikó: Az osztály vesztese
Fiala Borcsa: Balatoni nyomozás
Fabian Lenk: Idődetektívek – Mozart  

és a kottatolvajok
Susan Amerikaner: Elza varázslatos 

utazása – Disney suli olvasni jó 2. szint
Daisy Meadows: Mimi és  

a kalandos szülinap

népszerű magyar írók művei:
Almási Kitti: Bátran élni
Vekerdy Tamás: Belső szabadság
Grecsó Krisztián: Magamról többet
Raffay Ernő: Szabadkőművesek  

Trianon előtt
Náray Tamás: Zarah álma
Kőrösi Zoltán: Szívlekvár

Romantikus regény:
Holly Miller: Álmomban már szerettelek
Ann O’Loughlin: A bíró felesége
Kristin Hannah: Fülemüle
Nikola Scott: Anyám titkai
Erica James: Nyár a comóitónál

történelmi regény:
Giles Kristian: Lancelot
Sarah Mitchell: Elveszett levelek
Amy Harmon: Csak a szél tudja
Meg Waite Clayton: Az utolsó vonat 

Londonba

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

tördelés: Horváth Imre

Következő számunk megjelenése: 
 december 17. 
 lapzárta:  
 december 10.

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

Vonyarcvashegyi
Hírmondó

KÖNYVET HázHOz!

Kövessen minket  
a facebookon  
és weboldalunkon is!

www.vmhk.hu
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Bozsik program
A lapzárta előtti percekben írom 
a beszámolót, mikor kezükbe 
veszik e sorokat, lehet, hogy már 
aktualitását is veszítette. Az őszi 
Bozsik tornákat a rendelkezések 
betartásával lebonyolítottuk, az 
U11-13 korosztály utolsó őszi 
tornája még függőben van. A 
járványügyi szabályok betartá-
sával, a nézők nélküli lebonyo-
lítás a program eredeti céljainak mond ellent. Családi prog-
ramként szülők, nagyszülők, családtagok figyelték labdarúgó 
palántáink fejlődését. A gyerekek lelkesedése magával ragadó 
volt. A tornákon nagy létszámban vettek részt a környező te-
lepülések csapatai is.
A helyi edzéseket az iskolai tanítás délutáni befejezése után, a 
hétfői és pénteki napokon Borsos Tamás edző bonyolította le 
az iskola melletti műfüves pályán. A továbbiakban is hasonló-
képpen szeretnénk ezt folytatni, mivel az érvényes versenyen-
gedéllyel rendelkező gyerekeknek ezt biztosítják az érvényben 
lévő jogszabályok. Az edzéseken való részvétel a szülők felelős 
döntésén múlik. A gyerekeknek mind az óvodában, 
mind az iskolában részt kell venniük az oktatási napo-
kon, amelyeket csak egészséges állapotban látogathat-
nak. Ugyanez vonatkozik a tréningekre is. A mozgás 
örömétől nem akarjuk megfosztani tanítványainkat, 
de a családon belüli egészségért, fertőzések megelő-
zéséért, elkerüléséért a szülőknek kell meghozni fele-
lősségteljes döntésüket. Az Intézményi Programban 
is kötelezettségeink vannak. Ez év október végéig az 
óvodai- és iskolai csoportokat is regisztrálni kellett az 
MLSZ rendszerében, de a programok lebonyolítását a 
tanév eleje óta folyamatában felfüggesztették.
Normál viszonyok között – mikor e sorokat gépelem 
– már egy autóbusznyi iskolás gyermekkel Budapestre 

tartanék az Izland elleni Euró-
pa-bajnoki pótselejtezőre, szur-
kolni nemzeti válogatottunkért. 
Ezt a korábbi években már sok-
szor tettük az egykori Népsta-
dion helyszínén, amely később 
nemzeti legendánkról, Puskás 
Ferencről lett elnevezve. Az új 
stadionban a járvány legyőzése 
után még lesz lehetőségünk a 
szurkolás örömét újra átélni. Ezt 
a szigorú előírások mindenkori 

betartásával, a közös munkával tudjuk csak megvalósítani. 
Ehhez végtelen türelem, megértés és kölcsönös segítség szük-
ségeltetik.
Az elmúlt tanév ajándékcsomagjait az óvoda és az iskola meg-
kapta az MLSZ-től, mindkét intézmény 40-40.000 Ft érték-
ben kapott a program lebonyolításához szükséges tárgyi esz-
közöket. Nagy álmunk volt karácsonyra egy közös csapatkép 
az új felszereléssel, labdákkal, melegítőkkel, a gyerekek, szülők 
és a programot lebonyolító személyek részvételével. Remélem, 
húsvétra elkészülhet a közös csapatkép!

Gujgiczer Gyula, programvezető

Utazó Digitális Élményközpont
A községi könyvtár, mint DJP Pont (Digitális Jólét Program), 
október 15-én délelőtt érdekes foglalkozásra hívta iskolánk 
felső tagozatos diákjait. Horváth-Tüttő Katalin könyvtáros, a 
pályázat mentora fogalmazta meg a pályázat célját. A cél, hogy 
közelebb hozzuk a lakossághoz a digitalizációt. Jelen esetben 

a szakemberek olyan eszközök működési elvét ismertették 
meg az érdeklődőkkel, amik már a mindennapjaink részei is. 
Például vannak, akik már otthon is drónnal „játszanak”, de a 
hasznos felhasználási területükről még nem is hallottak.
A nagyteremben Pikó Tamás és csapata tartott egy rövid 
előadást a diákok számára, majd az eszközök kipróbálása 
következett. Volt ott 3D-s nyomtató, VR szemüveg és drón is. 
Láthattunk 3D nyomtatóval készült kutyát, ami 156 rétegből 
áll és 1 óra alatt készült el, aztán egy kacsát, ami 3 nap és 3000 
réteg volt. Több érdekesség között azt is megtudhattuk, hogy 
a VR szemüveget 1860-ban találták fel.
Délután a már nem iskolások előtt is megnyitotta kapuit az 
interaktív kiállítás.

Simon Panna,  
5. osztályos tanuló,  

a Padtárs újságírója

U13, Gyenesdiás, októberi torna

U9, Hévíz, novemberi torna

Bozsik program

Utazó Digitális Élményközpont
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A Turisztikai Egyesület hírei

A Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület a Magyar Falu Program 
Falusi Civil Alapjának keretében benyújtott pályázata 2 000 000 Ft 
támogatást nyert.
A pályázat keretében új kerékpárok és e-bike-ok kerülnek 
beszerzésre, így az elektromos rásegítésű kerékpárokkal egy újabb 
szolgáltatás kerül bevezetésre a Tourinform Irodában.

A Tourinform iroda a kialakult helyzet miatt sajnos szintén 
szüneteltetni kénytelen a személyes ügyfélszolgálatot, de e-mailben 
és online felületeinken továbbra is rendelkezésre állunk.
A pályázatokkal, fejlesztésekkel már a jövő évre készülünk, de addig 
is keressenek minket az alábbi telefonszámon: 30/380-6690

2021-ben e-bike-ok is kölcsönönzhetőek

A személyes ügyfélszolgálat szünetel

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 
nevében, 90. születésnapja alkalmából, Koponics 
Ferencné, Annus nénit köszöntötte fel Pali 
Róbert polgármester.
Isten éltesse jó egészségben még nagyon sokáig, 
kívánunk neki sok boldogságot és örömet!

Isten éltesse!

Munkában a TÜCS

Hosszú ideje tervezték a strand belvizes részeinek feltöltését 
és újrafüvesítését. A munka első ütemét elkészítették a 
településüzemeltetés munkatársai. Köszönet munkájukért!

Szekeres Szabolcs, községgazda

A település más részein is folyik a munka. Folyamatos a 
lehullott levelek begyűjtése valamint a virágágyások téliesítése. 
Megtörténik az évi utolsó fűnyírás is.

Több éve halogatott fejlesztés valósult meg az óvodai kony-
hán, melynek keretében egy korszerű mosogatógép került 
beépítésre a kollektíva nagy örömére. A projekt szerkeze-
ti előkészítését a településüzemeltetés kollégái valósították 
meg. A szükséges gépészeti átalakítást (víz, szennyvíz, vil-
lany) helyi vállalkozók 
végezték. A konyha 
vezetője, Fáró Árpád-
né elmondta, hogy a 
korszerűsítés nagyban 
megkönnyíti a munká-
jukat, és örömét fejezte 
ki, hogy az önkormány-
zat a jelenlegi helyzet 
ellenére sem halasztotta 
el a beruházást.
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