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Végy 
tizenkét 
hónapot, 

tisztogatsd 
meg bosszú- 

ságtól, keserű- 
ségtől, félelemtől. 

Mindegyiket osszad 
30-31 részre úgy, hogy 

egész évre kitartson.

Minden napot osszál el 
úgy, hogy egy rész munka,  

két rész öröm, humor és pihe- 
nés mindenképpen maradjon. Végy  

három púpozott evőkanál reménykedést,  
egy evőkanál toleranciát, némi kis iróniát  

és egy csipetnyi tapintatot.

Öntsd le az egészet bőségesen szeretettel,  
majd díszítsd fel egy csokornyi figyelmességgel  

és szervírozd egy pohárka emlékezettel.

Életöröm
szelet

Ezt a karácsonyi  
receptet sok  

szeretettel megosztja 
mindenkivel a Szent  

Mihály-hegy Védő-  
és Vendégváró Egyesület



Az Önkormányzati Hivatal hírei
Orvosi szolgálati ház pályázat
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 2019 júniusá ban nyújtott be 
támogatási kérelmet a Miniszterelnökség által meghirdetett – az 5.000 fő alatti 
lakosságszámú települések számára elérhető – Magyar Falu Program Orvosi 
szolgálati lakás alprogramjára egy 4 szobás szolgálati ház építésére. A projekt 
célja, hogy Balatongyörök, Gyenesdiás és Vonyarcvashegy településeken a házi 
gyermekorvosi alapellátást végző doktornő – a klinikai tapasztalattal térségünkben 
újonnan munkába álló Dr. Világos Eszter főorvos – számára lakhatást biztosítson. 
A pályázat benyújtásának feltétele volt, hogy a támogatási kérelem küldésének 
időpontjában az orvosi praxis betöltetlen legyen, ugyanakkor az önkormányzat már 
rendelkezzen orvosi szolgáltatóval kötött feladatellátási-szerződéssel.
2019 novemberében – 12 másik magyarországi településsel együtt – kapta meg az 
önkormányzat a Támogatói Okiratot, mely alapján a szolgálati ház megépítésére és a 
beruházáshoz kapcsolódó egyéb feladatokra (telekvásárlás, tervezési feladatok, ügy-
védi- és közbeszerzési szakértői díjak, közművek bevezetése, műszaki ellenőri díjak, 
projektmenedzsment szolgáltatás) csaknem 256 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült. A Magyar Falu Program kiírására jellemzően a projekt 
100%-os támogatási intenzitású, az Önkormányzatnak nem kell önrészt biztosí-
tania a megvalósításhoz.
A pályázati felhívásnak 
megfelelően a ház típus-
terveit a budapesti székhe-
lyű Dobrosi Építész Kft. 
készítette. A terepszinti 
adottságok és a helyi tele-
pülésképi szempontoknak 
való megfelelés miatt a 
tervek nagyfokú áttervezése vált szükségessé a tervadaptáció során.
Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2020. november 11-én a vonyarcvas-
hegyi székhelyű Nest-Bau Kft.-vel (ügyvezető: Ferenci-Nagy Gábor) megkötésre 
került a kivitelezői szerződés, így megtörténhetett a munkaterület átadása.
A vállalkozói szerződés szerint a kivitelezésre 15 hónap áll rendelkezésre, így legké-
sőbb 2022 februárjában átadásra kerül az orvosi szolgálati ház. Az önkormányzat 
vállalta, hogy a házat 30 évig eredeti funkciójának megfelelően üzemelteti.
A projekt – Vonyarcvashegy Nagyközség eddigi legnagyobb támogatási összegű 
sikeres pályázata – a Magyar Falu Program keretében, kizárólag Magyarország 
Kormányának finanszírozásával valósul meg.

Bölcsőde pályázat
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkor-
mányzata 98.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében az óvoda melletti 
területen mini bölcsőde építésére.

A már engedélyes tervekkel rendelkező 
épület kialakításánál elsődleges szem-
pont volt a funkciónak való teljes körű 
megfelelés mellett az alacsony működé-
si költségek biztosítása. A pályázat az 
építési költségek mellett tartalmazza a 
tervezési- és egyéb járulékos költségeket, 
a szükséges berendezési eszközöket, 
parkolók építését és a játszóudvar fej-
lesztését is. A pozitív támogatói döntés-
sel önkormányzatunk hozzájárul ahhoz 
a kormányzati célkitűzéshez, hogy a 
3 éven aluli gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma bővüljön. 
A projekt megvalósítása hozzájárul a 
kisgyermekes nők foglalkoztatásának 
növeléséhez, mely munkaerő-piaci 
szempontból különösen indokolt. A 
támogatás 100% intenzitású, így azt 
teljes mértékben az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése biztosítja, önkormányzati 
önrész nem szükséges a megvalósításhoz.
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Az Önkormányzati Hivatal hírei
Strandi fejlesztések
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata újabb pályáza-
tot nyert el a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program kere-
tében a vonyarcvashegyi LIDO strand további fejlesztésére.
Ezen strandfejlesztési program keretében megvalósul a 
Sportpálya melletti meglévő vizesblokk családbarát átalakítása 
illetve felújítása, új fejesugró stég telepítése, új öltözőkabin 
létesítése szintén családbarát szempontok alapján, érték-
megőrző telepítése, utcabútorok beszerzése, strand- és 
irányjelzőtáblák felállítása, valamint zöldterületi felületek 
fejlesztése.
A projekt megvalósítása hozzájárul strandunk szolgáltatási 
minőségének eléréséhez, a strandi infrastruktúra magas 
színvonalú, egységes megjelenést tükröző további fej-
lesztéséhez, illetve a minőségi élménykínálat javításához.
Önkormányzatunk „A családbarát és minőségi színvonalat 
emelő fejlesztések az egész évben látogatott vonyarcvashegyi 
LIDO strandon” című nyertes pályázatával 29.842.380 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás 
89% intenzitású, mely a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 
költségvetésének támogatásával valósul meg.

Csapadékvíz-elvezetés
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programból kapott támogatásnak 
köszönhetően a település újabb részein építhet ki csapadékvíz 
elvezető rendszert összesen 655 méter hosszan. A 2018-ban 
elvégzett beruházás folyatásaként ebből a támogatásból a 
Helikon utca keleti részén kerül kialakításra zárt csapadékvíz 
elvezető rendszer, illetve az Iskola utcában oldódik meg 
a csapadékvíz-elvezetés problémája oly módon, hogy az 
útburkolaton keletkező csapadékvíz összegyűjtésére egyes 
részeken kétoldali „K” szegély épül 15-15 cm aszfaltburkolat 
szélesítéssel, máshol a meglévő árok újraprofilozása valósul meg. 
A projekt teljes összege 80.000.000 Ft, mely 100% intenzitású 
támogatás. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
és Magyarország költségvetésének támogatásával valósul meg.

Az elmúlt napokban több utcában cserére kerültek az 
aknafedelek. A DRV beruházásában modern víz- és  

bűzzáró csatornafedelek kerültek beépítésre.

Fejlődik a művelődési ház
Már csak emlék, hogy októberben egészen jól indultunk. 
Minden nap voltak közösségek, akik használták a tereinket. 
A Balaton Art, nyugdíjas klub, énekkar, judo edzés, ilyen-
olyan tánc, torna, jóga... Aztán november 11-én bezárt 
minden, és egyre nehezebben viseljük a közösség nélküli létet. 
Ugyanakkor igyekszünk kihasználni a lehetőséget arra, hogy 
fejlesszük az intézmény adottságait, technikai eszközeit.
Befejeződött színpadtechnikai világításrendszerünk fejlesztése, 
új fényekkel, irányítható színes lámpákkal gazdagodtunk és a 
színházterem fényei is megújulás alatt vannak. Ezzel a színházi 
és koncertprogramjaink színvonalát tudjuk emelni.

Az épületben megújult a kiállítási installáció is. Sínek kerültek 
a falakra, melyekre elhelyezhetjük a fotókat, festményeket, 
az intézményben sorra kerül január hónapban egy tisztasági 
festés is.
Az év folyamán elnyert pályázataink sokat segítettek abban, 
hogy megtarthassuk azokat a rendezvényeket, melyeket 
terveztünk. A Nemzeti Kulturális alap pályázatain az alábbi 
pályázataink jártak sikerrel: 
•	A	fúvóstalálkozó	megrendezését	300.000	Ft-tal	támogatta	a	

könnyűzenei kollégium.
•	A	VonyArts	Folkpart	szintén	300.000	Ft	támogatást	kapott	

az NKA Halmos Béla programjától.
•	A	 40	 halász	 emléknapok	 és	 összművészeti	 fesztivál	 című	

projektünkre 1 millió forint támogatást nyertünk az NKA 
Fesztivál Kollégiumától.

•	A	 Balaton	 Art	 Alkotócsoporttal	 közös	 pályázatunk	 a	
Nemzeti Civil Alaptól másfél millió forint támogatásban 
részesült, melynek köszönhetően a nyári Strandszínházi 
Fesztivál valósulhatott meg Vonyarcvashegyen a Lidó 
Strandon.

•	A	 Nemzeti	 Kulturális	 Alapnál	 két	 pályázatunk	 van	 még	
elbírálás alatt, melyekkel a jövő évi rendezvényekre és 
további technikai fejlesztésre pályáztunk.

Kívánunk minden kedves látogatónknak boldog, 
meghitt karácsonyi ünnepet és egy sokkal 
boldogabb, félelemmentes új esztendőt! 

Farkas Tibor
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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.

Megszűnt az idősek vásárlási idősávja, ezzel segítve, 
hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen tu-
multus az üzletekben. Így időkorlátozás nélkül vásá-
rolhat bárki az élelmiszerboltokban, a patikákban és 
drogériákban is. Az időseket ugyanakkor arra kérik, 
hogy ha tehetik, akkor inkább kérjék hozzátartozójuk 
segítségét a bevásárláshoz. A felfüggesztés ezzel el-
lentétes döntésig marad érvényben.

A korábbi, maszkviseléssel és a védelmi távolságtar-
tással kapcsolatos szabályok továbbra is érvényben 
maradtak: 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, tartózko-

dási helyén lenni. Ez alól 
a munkavégzés jelent ki-
vételt, valamint ha valaki a 
munkahelyére megy, vagy 
onnan tart az otthonába. A 
mentesüléshez a „munka-
végzésről szóló igazolás” nyom-
tatvány kitöltése szükséges, amit 
a koronavirus.gov.hu oldalról, a police.hu, valamint a 
kormany.hu oldalról lehet letölteni. Ezt az igazolást a 
munkavállalóknak maguknál kell tartaniuk. Ugyancsak 
el lehet hagyni a lakóhelyet kutyasétáltatás 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 tavasszal is tapasztalhatták, 
úgy önkormányzatunk a koronaví
rus 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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Az Önkormányzati Hivatal hírei

VONYARCVASHEGY,  KOSSUTH  l.  U.  1. 

éS LOTTÓZÓ

Minden kedves régi és új vásárlónknak 
kellemes karácsonyi ünnepeket és  

eredményekben gazdag, boldog  
új esztendőt kívánunk!

Év végi nyitvatartásunkról 
érdeklődjön üzletünkben

Bankkártyás fizetés lehetséges! 
A lottó-terminálon forgalmazott termékek is 

fizethetők bankkártyával (hitelkártya kivételével)!

Nyitva: hétfő-szombat: 7-19, 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

P
Parkolás ingyen, zárt udvarban!    Tel.: 06-20/263-7066

Nyitva: H-P: de.: 9-12, du.: 14-15 és 16-17;   email: pelsooptika@gmail.com

Az iskola mellett, közvetlen a buszmegállónál
VONYARCVASHEGY, FŐ ÚT 84.

Az akció érvényes 2020.12.17-től 12.31-ig.

INGYENES 
LÁTÁSVIZSGÁLAT  

éS SZAKTANÁcSAdÁS 
BEJELENTKEZéS ALAPJÁN!

Minden ami szemüveg...

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

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 e-mail 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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Adventi üzenet
Az adventi koszorún a 4. gyertya is lassan 
lángra gyúl. Közeledik a karácsony!
Ez a 2000 éve tartó misztikus ünnepkör 
nemcsak a keresztény hívők számára 

elfogadott, mert az mindenki lelkéhez szól. 
Az egyetemes, egymás iránti szeretet, tisztelet, 

megbékélés üzenetével, és annak minden – a fény, a 
fenyő örökzöldje, a zene – hangulati elemeivel.
A fenyő- és bejgli illatú ünnepet a két évezred rárakódó 
titokzatossága, a béke, a szeretet érzése lengi át. Igényeljük 
a család összetartó erejét, várjuk a karácsonyi csengő hívó 
hangját, szebben szól a zene, az ének, igazabb lesz a szó.
Mai világunkban is a hit, a karácsony misztériuma olyan 
biztonságos, meleg hely, ahol mindenki vigaszra és megértésre 
vár illetve talál.
Főleg most, amikor amúgy is forrongó világunkat egy 
méreteiben alig kifejezhető vírus döntötte romokba, a 
mindent átértelmezni akaró, minden felett rendelkező 
egoista világlátásunkkal együtt. Hónapok óta roskadoznak 
megingathatatlannak tűnő profitorientált gazdasági hatalmak. 
Az emberek pedig tehetetlen döbbenettel veszik tudomásul, 
hogy csatát vesztettek egy ici-pici vírus ellen!
Az advent üzenete talán rádöbbent bennünket arra, hogy 
vissza kellene fogni magunkat, mert nem vagyunk olyan 
mindenhatók, mint azt gondoltuk.
Az elmúlt évekhez képest soha nem volt ilyen aktualitása 
annak, hogy a karácsonyéj látomása valósággá váljék az 
önsorsrontó elképzeléseink leküzdésével.
A hitrege szerint a gyermek Jézus megszületésének puritán 
egyszerűsége is elgondolkodásra késztet. Ez az a varázs, 
mely évezredek óta több milliárd hívőt, nem hívőt rabul ejt, 
összekovácsol a glóbuszunkon.
Az akkor várva várt Megváltó születése is rácáfolt minden 
külsőségekben gondolkodó emberi elképzelésre. Az erő, 
a pompa, a hatalom megtestesítője helyett egy rongyos 
betlehemi jászolba kisded született. Már úgy érkezett, hogy 
nem lehetett neki „ellenállni”, de nem a nagyságának, hanem 
a kicsinységének! Ha a betlehemi képekre rápillantunk: 
Ő a legkisebb. Mégis mindíg ráirányul a csillag fénye, a 

királyok hódolata. Később kiszolgáltatta magát értünk, hogy 
megmutassa: a hatalma nem erőfitogtatás, hanem a szeretet! 
És szeretetből valaki adhat-e többet önmagánál?!
Jézus tanai is azért váltak olyan gyorsan elterjedtté, mert a 
két alapvető emberi igényünket: a szeretetet és a békességet 
hirdette és, hogy csak e kettőben érdemes élni!
Milyen egyszerű, és mégis milyen nehéz e gondolatok, érzések 
szerint élni és cselekedni! Nehéz, mert ma is vannak áruló 
Júdások, igaztalanul vádoló Kajafások, megtagadó Péterek, 
kezüket mosó Pilátusok!
Karácsony táján, mikor nyitott szemmel nézünk a fénybe, 
fontos, hogy végre felfogjuk, hogy az üres szólamok semmit 
sem érnek, az csak a közös hozzáállásunkon és segítő 
akaratunkon múlik!
A karácsony elképzelhetetlen ének és zene nélkül. Számtalan 
ünnepi hangulatot fokozó csodás zenemű mellett nincs olyan 
ember, kinek a lelkét ne érintené meg a „Csendes éjt” éneklő 
tiszta, szoprán gyermekhangja.
„Ha véget ér a karácsony, a gyertya lángja halványabban ég, 
de ha vigyázunk, egész évben nem alszik ki” mondja az ének.
Legyen úgy! Érdemes vigyázni, az élet értelmét adó jelképre, a 
fényre! Azaz gyermekeinkre, azokat tudásra nevelő tanáraikra, 
családunkra, a sok megpróbáltatások ellenére munkatársa-
inkra, embertársainkra, országunkra!
Annyi tragédiának, nyomorúságnak vagyunk a média által 
szemtanúi. Sokszor sem befogadni, sem átérezni nem tudjuk 
ezeket a tragédiákat. Vajon gondolunk-e rájuk a meleg 
feldíszített szobában, a terített asztalnál? Nem szabad mindig 
elégedetlenkedni, zúgolódni, a másikra várni, ha nem teljesül 
minden álmunk! A sors szerényebb ajándékait is fogadjuk el, 
mert az lehet, hogy másoknak a mindent jelentené!
Az év hátralévő napjaira kívánom, 
hogy kísérje azt megértő szeretet, 
egészséget hozó és szeretteik 
körében eltöltött, áldott 
karácsonyi ünnepvárás!

Pali Róbert, 
polgármester

Szociális tűzifa támogatás
A szociális tűzifa iránti kérelmeket 2020. november 30-áig le-
hetett benyújtani az önkormányzathoz, a kérelmek elbírálása 
a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sor-
rendjében történt. A jogosult kérelmezők számára átlagosan 
1,5 erdei m3 tűzifa került megítélésre.
A tűzifa kiszállítását a jogosul-
taknak a Csillag-VV Erdőgaz-
dálkodási és Szolgáltató Kft. 
gyenesdiási fatelepéről végzi az önkor-
mányzat által megbízott vállalkozó. A lerakodás a tűzifára jo-
gosult által kijelölt helyre történik, amennyiben ez lehetséges.
A tűzifa kiszállítása előreláthatólag 2021. január 5. és 
február 15. közötti időszakban fog megtörténni.

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!
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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

83/348-033 
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
30/610-4414 

ado2@vonyarcvashegy.hu

Műszak
Fogarasi Andrea

30/581-9926 
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

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.

Dorka Taxi
Vonyarcvashegy +36 70 9044 904

Transzfer:
Budapest

Bécs
Pozsony

Kedves Olvasók, Hirdetők!
Hirdessen Ön is, támogassa 
ezzel lapunk megjelenését!

A következő címen várjuk a 
megjelentetni kívánt cikkeket, 
hirdetéseket:

vonyarcihirmondo@gmail.com
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Tájékoztató helyi rendeletekről
Hulladékkezelés
az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat 
által szervezett közszolgáltatás igénybevétele kötelező.

Sértő magatartást követ el az, aki:
•	 nem	gondoskodik	a	gyűjtőedények	rendeltetésszerű	használatáról,	

használatra alkalmas állapotban tartásáról, valamint a gyűjtőedény és 
környékének tisztántartásáról, 

•	 úgy	helyezi	ki	a	gyűjtőedényt,	hogy	azzal	akadályozza	a	jármű-	és	
gyalogosforgalmat, az elhelyezés baleset vagy károkozás veszélyének 
előidézésével jár, 

•	 aki	a	veszélyes	hulladékot	nem	a	települési	szilárd	hulladéktól	elkülönítetten	
gyűjti és nem a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek 
adja át, 

•	 a	rothadó	bűzös	szemét,	hulladék	elszállításáról,	megsemmisítéséről	
haladéktalanul nem gondoskodik.

•	Ugyancsak	sértő	magatartást	követ	el	az,	aki	a	gyűjtőedényekből	a	
behelyezett hulladékot kiszedi, válogatja.

Fentiek alapján valamennyi ingatlan tulajdonosnak rendel keznie kell 
gyűjtőedénnyel, a hulladék gyűjtése 60 vagy 110 literes gyűjtőedényben 
történik. A 60 literes gyűjtőedény használatát kizárólag a lakóingatlant 
életvitelszerűen egyedül használó személy választhatja, amennyiben ennek 
tényét a lakcímnyilvántartás alapján kiadott igazolással bizonyítja.

A településen a hulladékszállítást a zALAiSPA zrt végzi. 
Személyes ügyfélfogadás: Zalabér, 3096/12. hrsz.,  
időpontja: minden hét 1. és 2. munkanapja, 
telefonszám: 92/707-510., 
email: szamlazas@zalaispa.hu

 
 

A szabálysértési törvény alapján, aki a közterületen szemetel, vagy aki a 
hulladékot közterületen engedély nélkül lerakja, elhelyezi, vagy nem a kije
lölt lerakóhelyen rakja le, vagy helyezi el, szabálysértést követ el. A szabály-
sértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által kiszabható 150.000 
Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírság.

Állatok tartása
Sértő magatartást követ el az, aki:
•	 állattartó	építményt,	trágyatárolót	

nem a vonatkozó szabályokban 
meghatározott védőtávolságok 
betartásával létesít, 

•	 a	trágya,	trágyalé	gyűjtésére,	tárolásá	ra	
vonatkozó előírásokat nem tartja be, 

•	 több	lakó	elhelyezését	szolgáló	ingat-
lan osztatlan közös tulajdonú udva-
rában 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,	
élelmiszerraktárba, 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 vonatkozó rendelet alapján a közös-
ségi együttélés alapvető szabályait be 
nem tartó személlyel szemben közigaz-
gatási- és helyszíni bírság szabható ki. A 
közigazgatási bírság felső határa termé-
szetes személyek esetén 200.000 Ft, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek esetén 2.000.000 
Ft lehet.

Amennyiben a közösségi együttélésre 
vonatkozó szabályok megszegése mi
att bejelentést kíván tenni, azt munka
időben (hétfőcsütörtök 7:3016:00, 
péntek 7:3013:30) az önkormányza
ti hivatalban lehet megtenni írásban, 
munkaidőn kívül a rendőrséget lehet 
értesíteni a 112es telefonszámon.

dr. Tüske Róbertné, jegyző
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A járványügyi helyzet miatt a művelődési ház és könyvtár 
zárva tart, rendezvények és csoportfoglalkozások megtartása 
továbbra is tilos, az intézmény nem látogatható. Továbbra is 
biztosítjuk a kölcsönzési lehetőséget az érvényes könyvtári 
tagsággal rendelkező vonyarcvashegyi lakosok számára.
 
 
szolgáltatásunk keretében ingyenesen házhoz visszük a 
könyvtári könyveket.

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

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

Az utolsó kiszállítási nap december 21e, 
hétfő, január 4től lehet ismét kölcsönözni!

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:
gyermek és ifjúsági könyvek:
Anne Ameling: 3-5-8 perces mesék  

– Mikulásra és karácsonyra
Hópehely hercegnő és az unikornis
Mauri Kunnas: Mikulás és a varázsdob
Ulrich Hub: Az utolsó bárány
Bartos Erika: Bogyó és Babóca  

– Csengettyűk
Jorn Lier Horst: Zivatarfelhő akció  

(2. sz. nyomozóiroda)
Cressida Cowell: Így lehetsz kalóz  

(Így neveld a sárkányodat 2.)
Leiner Laura: Bízz bennem
Rick Riordan: A villámtolvaj  

(Percy Jackson és az olimposziak 1.)
Berg Judit: Rumini és az elsüllyedt világ
Roald Dahl: Fantasztikus Róka úr

romantikus regények:
Sejal Badani: A mesemondó titka
Lisa Kleypas: Karácsonyeste  

Friday Harborben
Debbie Macomber: Karácsonyi varázs
Catherine Anderson: Közelgő tavasz
Lucinda Riley: Pillangószoba

szórakoztató irodalom:
Fábián Janka: Julie könyvkuckója
P.G. Wodehouse: Pupák Csodaországban
Sienna Cole: Ahol a százszorszépek 

nyílnak
John Grisham: Őrangyalok
R. Kelényi Angelika: Halálos Hollywood
Wibur Smith: Szellemtűz
Vámos Miklós: Dunapest
Guillermo Cabrera Infante:  

Trükkös tigristrió
Presser Gábor: Presser könyve
Szép Zsolt: Kárpát Walzer

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: 
 január 28. 
 lapzárta:  
 január 21.

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

Vonyarcvashegyi
Hírmondó

„KÖNYVeT HÁzHOz!”

Kövessen minket  
a facebookon  
és weboldalunkon is!

www.vmhk.hu

9Vonyarcvashegyi Hírmondó



Sok kicsi sokra megy
Nem hiába gyűjtjük folyamatosan a műanyag 
kupakokat, mert mindig jön egy alkalom, amikor 
segíthetünk általa. Most a zalaegerszegi kórház 
újszülött osztályának támogatására indult gyűjtés, 
melyre három zsák kupakot tudtunk átadni. Köszönöm 
Bán-Stall Tünde szülőnek, hogy ezt az információt eljuttatta 
hozzánk, és így általa továbbíthattuk az összegyűjtött 
kupakokat.
Amellett, hogy gyakoroljuk a szelektív hulladékgyűjtést, 
jótékonyságra is fel tudjuk használni a felhalmozott 
kupakokat, ezért továbbra is várjuk az óvodába ezeket, mert 
mások segítésére hasznát vehetjük a jövőben is!

Év végi köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni a Polgárőr Egyesület 
vezetőjének, Balogh Rudolfnak, hogy lázmérővel és 
szájmaszkkal támogatták óvodánkat. Kívánunk a további 
közösségért végzett munkájukhoz jó egészséget!
Köszönjük a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intéz-
ményfenntartó Társulásnak, a Képviselő Testületnek, valamint 
az Önkormányzat dolgozóinak az egész évi támogatását, 
intézményünk segítését! A jövőben is bízunk a hatékony, 
eredményes együttműködésben!

„egy mindenkiért,  
mindenki egyért!”
Köszönjük a szülőknek, hogy ebben a nehéz időszakban 
betartják a higiénés szabályokat, az aktuális eljárásrendet és 
türelemmel, megértéssel fogadják, hogy most nem lehet 
az óvodában tartózkodniuk. Mindannyiunk érdeke, hogy 
egészségesek maradjunk, ezért továbbra is kérem a kitartásukat 
a szabályok betartásában!
Az óvodán belül is nagy gondot fordítunk a fertőtlenítésre, 
szellőztetésre, tisztaságra, személyi higiénére. Örömmel 
vettük az óvodai dolgozók heti COVID-19 tesztelését, hiszen 
ezáltal kicsit megnyugtató biztonságban tudhatjuk magunkat 
és a környezetünkben lévőket, hiszen felelősek vagyunk 
egymásért!

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda hírei
Madárbarát óvoda lettünk!

Örömmel írok arról, hogy az elmúlt évben végzett 
madárvédelmi tevékenységünk értékelése alapján 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-

lettől elismerésül megkaptuk a „Madárbarát óvoda” 
címet. Fontos célkitűzés volt számunkra, hiszen „Zöld 

Óvodaként” feladataink közé tartozik a körülöttünk lévő 
természeti környezet megismertetése, megszerettetése, annak 
óvására, védésére nevelés. Nagyon jó lehetőség erre az óvo-
da udvarán megjelenő madarak megfigyelése és gondozása. 
Az óvoda fáin madárodúk várják 
tavasszal a költésre készülő ma-
darakat. Az őszi madárodú taka-
rításnál örömmel tapasztaltuk, 
hogy voltak lakói az odúknak. A 
téli időjárás beálltával a madár-
etetéssel segítjük a fennmaradá-
sukat. A gyerekek az óvó nénik 
irányításával szemmel tartják az 
etetőket és a hozott madáreleség-
gel folyamatosan „megterítenek” 
az etetők téli tollas vendégeinek. Szívesen fogadunk felajánlá-
sokat erre a célra! (napraforgómag, cinkegolyó)

Az óvoda téli zárva tartása 
2020. december 21-től 2021. január 3-ig tart.
január 4én, hétfőn várjuk újra szeretettel a gyerekeket!

Boldog Óvoda címet kaptunk a 
2020/2021-es nevelési évre
A program a tanév minden hónapjában olyan témát jár körül, 
mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal 
való megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és 
boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, 
lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti.
A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes 
életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat 
adjon az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben 
nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek 
megbirkózni a problémákkal, valamint, hogy lehetőséget 
adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők 
tanulmányozására és tudatosítására.
A teljes Boldogságóra Program 10 egymásra épülő témából áll, 
amelyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző 
összetevőit, feltételeit. Az egyes témakörök sorrendben:

1. A hála gyakorlása
2. Az optimizmus gyakorlása
3. Társas kapcsolatok ápolása 
4. Boldogító jócselekedetek
5. Célok kitűzése és elérése
6. Megküzdési stratégiák
7. Apró örömök élvezete
8. A megbocsátás gyakorlása
9. Testmozgás
10. Fenntartható boldogság

Óvodánkban a program megvalósítója Sikter-Velasquez De 
La Torre Krisztina óvodapedagógus, aki elvégezte az ehhez 
kapcsolódó módszertani továbbképzést.
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Karácsonyi  
támogatás

falunk vezetőinek a támogatásért, 
falugazdánknak és ügyes kezű 
csapatának a szorgalmas munkáért, 
polgárőreinknek az óvásért, rendért, 
valamennyi egyesületi tagunknak  
a lelkesedésért, mert hisznek abban, 
hogy nem elég a jóra várni, a jót  
akarni kell, és nem elég akarni,  
de tenni, tenni kell.
Ajándékul a fenyőfa alá csak úgy kaphatjuk  
meg a REMÉNYT, hogy még sokáig ragyogjon a  
hófehér falú kápolna a hegy tetején mindenki gyönyörűségére.

Szent Mihály-hegy Védő- és Vendégváró Egyesület vezetősége

kÖszÖnEt

Rendhagyó Mikulás-várás
Az idén a kialakult járványügyi helyzet sok-sok egyéni és közösségi 
tervet „átír” és ezáltal arra sarkall, hogy új megoldásokban 
gondolkodjunk. Így voltunk a Mikulás-várással is.
Az ötletelések folyamán arra jutottunk, hogy nem baj, hogy most 
nem tudjuk bent az óvodában fogadni a Mikulást, hiszen az 
udvarunk is remek helyszínül tud szolgálni, és így az egészségügyi 
szabályokat is be tudjuk tartani. A tervet tett követte, és az óvodai 
közösség összefogásával péntek délelőttre az alkalomhoz illően 
feldíszített pergola alatt fogadhatta a Mikulás az udvarra érkező 
gyerekeket. Szerencsére az időjárás is kedvezett számunkra. 
Nagy volt az izgalom, a meglepetés, az öröm! Kedves kérdések, 
mondatok hangzottak el a gyerekek szájából:
„Megkaptad a levelünket?” „Rénszarvasod is van?” „Köszönöm, 
hogy nem hoztál nekem virgácsot!”
Miután minden kérdésre kielégítő választ kaptak, köszöntésül 
elmondták a csoportok erre az alkalomra tanult verseiket és fel-
csendültek a jól ismert Mikulás-dalok. Búcsúzóul elköszöntünk, 
hogy jövőre is várjuk, majd egészen a kapuig kísérték a gyerekek 
a Mikulást. Olyan jól sikerült ez a délelőtt, hogy akár majd jövőre 
is feldíszítjük a ”Mikulás-váró pavilont”!
Köszönöm az óvodai dolgozók lelkes munkáját és a szülői 
közösség támogatását, Jónás-Kolop Renáta szülői közösség vezető 
együttműködését!

Tájékoztatjuk a kedves érin-
tetteket, hogy Vonyarcvas-
hegy Nagyközség Önkor- 
mányzatának Képviselő-testü-
lete a vonyarcvashegyi lakóhellyel ren-
delkező és ténylegesen, életvitelszerűen 
Vonyarcvashegyen tartózkodó 65 év fe-
letti nyugdíjasok részére, karácsonyi támogatásként 
4.000 Ft összegű vásárlási utalványt biztosít.

A házhoz vitt utalványokat személyesen,  
vagy meghatalmazott útján lehet átvenni.

Akik postaládájukban kapnak értesítést a támo-
gatásról, utólag, 2021. január 4-e és 31-e között 
kapják meg az utalványt. Az önkormányzat mun-
katársa az utalványt személyesen, előre egyeztetett 
időpontban, az érintett lakóhelyén fogja átadni. 
Időpontegyeztetés céljából kérem vegyék fel a kap-
csolatot a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati 
Hivatalban Dorogi Erika igazgatási ügyintézővel!

Telefon: 83/348-033/15  
e-mail: igazgatas@vonyarcvashegy.hu,  

titkarsag@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!

Pali Róbert, Polgármester
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A Vonyarcvashegy SE Kézilabda Szakosztálya női felnőtt és 
utánpótlás csapatokkal szerepel a Magyar Kézilabda Szövetség 
által kiírt versenyeken. Az elmúlt évi bajnokságot a csapatok 
az ismert vírushelyzet miatt nem fejezhették be, pedig minden 
csapatunk jó pozícióban várta a hajrát.
Megyei felnőtt csapatunk a 2. helyen, az U16 ifjúsági lány 
csapatunk a 8. helyen, a gyermekbajnokságban szereplő 
leány- és fiú U11-es csapataink valamennyi mérkőzésüket 
teljesítették, jogot szerezve a következő évi részvételhez. Kor-
látozott intézkedések mellett, szigorú protokoll szabályokat 
betartva ezután csak szabadtéri edzéseket tarthattunk.

Nyáron részt vettünk az utánpótlás strandkézilabda tornán, 
és – már második alkalommal – kettő sikeres kézilabda 
napközis tábort is rendeztünk, amely egyre népszerűbb és 
egyre több érdeklődő gyermeket vonz, akik bekapcsolódnak 
a vonyarci kézilabda életbe, részt vesznek gyermekbajnokság 
mérkőzésein. A tábori munkánkat az MKSz területi szak-
felügyelője, Szloboda Judit is segítette, ellenőrizte.
A 2020/2021-es bajnokságok nevezésénél figyelembe kellett 
vennünk a vírushelyzet miatt kialakult viszonyokat, a 
sportcsarnok lehetőséget, az utazási nehézségeket, a játéko-
sok személyi állományának változását, így ifjúsági csapatunk 
néhány felnőtt játékossal egészült ki, és a Zala megyei 
bajnokságba neveztünk. A csapat az őszi fordulók befejezése 
után a 2. helyen várja a tavaszi folytatást. A bajnokságot a 
Szombathelyi Kézilabda Akadémia vezeti, az összevont 
Vas–Zala–Somogy megye csapatai előtt, de ők utánpótlás 

csapatként, nem lehetnek feljutók magasabb osztályba.
Felnőtt bajnokságban szereplő csapatunk nagyon motivált, a 
tapasztaltabb játékosok jól kiegészítik és segítik a fiatalokat. 
Szakosztályunk már néhány éve eredményes tehetséggondozást 
végez, támogatjuk a fiatalok továbbhaladását. Néhány játékost 
említve, akik Vonyarcvashegy csapatából kerültek tovább: 
Csíkos Luca – NEKA serdülő válogatott és az „Elit program” 
tagja; Horváth Alexandra – Nagykanizsa Tungsramnál; Dóczi 
Janka – Győr SZESE-nél; Horváth Dóra – Siófoki KC-
nál; Hatos Viktória, Pálinkás Réka, Pesti Annamária pedig 
Hévízen folytatja a játékot.
Célunk, hogy egy erős felnőtt csapatot alakítsunk ki, az lesz az 
alapja a további utánpótlás-nevelésünknek. Ez azonban csak 
közös akarattal, munkával valósulhat meg, melynek részese 
kell, hogy legyen, minden vonyarcvashegyi sportéletért tenni 
akaró szervezet és egyén.
A gyermekbajnokságban az U12-es fiúk szerepelnek nagyon 
szép létszámmal és eredményekkel. Csak remélni merjük, 
hogy újra lesznek „Sefferek”, tehetséges srácok, akik újra 
visszahozzák a férfi kézilabdát Vonyarcvashegyre, amihez min-
den téren sok munkára, profi szakmai vezetésre és egységes 
gondolkodásra lesz szükség.
Gazdasági helyzetünk – ami az utánpótlást illeti – biztosított-
nak látszik, mivel a tavasszal benyújtott látványsportokat 
támogató pályázatunkat az MKSZ szakbizottsága elfogadta 
és támogatja. A támogatói szerződések elkészültek az ön-
rész felajánlásával együtt, ami azt jelenti, hogy a vonyarci 
utánpótlás kézilabda egyéb támogatást nem igényel.

Csíkos – Dr. Hetesi

a kézilabda szakosztály idei éve

Iskolai versenyeredmények
A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei online fordulóján 
évfolyamonként 4-4 fős csapatok vehettek részt. Iskolánk diákjai 
közül a 6. évfolyamosok (Varga-Vigh Bence, Varga-Vigh Vanda, Vigh 
Orsolya, Kanki Brigitta) a második, a hetedik évfolyamosok (Vigh 
Hanna, Miklós Rozália, Hafner Péter, Jordán Máté - a fényképről 
hiányzik) pedig a 3. helyen végeztek.

Felkészítő tanáruk:  
Vigh Márta
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