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Körzetünk új gyermekorvosaKörzetünk új gyermekorvosa

2022. március 30-án lezajlott a Magyar 
Falu Program keretében megépült orvo-
si szolgálati ház ünnepélyes átadása. Az 
eseményen beszédet mondott: Szalay-
Bobrovniczky Vince, civil és társadalmi 
kapcsolatokért felelős helyettes államtit-
kár, Manninger Jenő, leköszönő ország-
gyűlési képviselő és Nagy Bálint, Keszt-
hely város polgármestere, azóta újonnan 
megválasztott országgyűlési képviselő is.
A projekt célja, hogy Balatongyörök, 
Gyenesdiás és Vonyarcvashegy települé-
seken a házi gyermekorvosi alapellátást 
végző orvos számára lakhatást biztosít-

son. A projekt – Vonyarcvashegy Nagy-
község eddigi legnagyobb támogatási 
összegű sikeres pályázata – a Magyar 
Falu Program keretében, Magyarország 
Kormányának kizárólagos finanszírozá-
sával, vissza nem térítendő támogatás-
ból valósult meg.
A pályázati felhívásnak megfelelően a 
ház típusterveit a budapesti székhelyű 
Dobrosi Építész Kft. készítette. A terve-
zés során prioritást kapott a környezeti 
fenntarthatóság és az alacsony üzemelte-
tési költségek biztosítása. 2019 novem-
berében nyertük el a támogatást és a ház 

a pandémia okozta nehézségek ellenére 
2022-ben kiváló minőségben elkészült.
2020. november 11-én a vonyarcvashe-
gyi székhelyű Nest-Bau Kft-vel megkö-
tésre került a kivitelezői szerződés, meg-
történt a munkaterület átadása majd 
elkezdődtek a 15 hónapon keresztül 
zajló kivitelezési munkák.
Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Gye-
nesdiás településeken a házi gyermekor-
vosi ellátás hosszútávon is megoldott. A 
szolgálati házba hamarosan beköltözik 
az új gyerekorvos, Dr. Angyalné Dr. Tó-
tok Mária, csecsemő és gyermekgyógy-
ász szakorvos, gyermek tüdőgyógyász 
szakorvos valamint családja: két 8 éves 
ikergyermek és férje, aki szintén orvos. 
A praxishoz, melyet a doktornő április 
1-től átvesz, 1200 gyermek tartozik, 
mely létszám a nyári szezonban ennek 
akár a duplája is lehet.
Sikernek tudható be, hogy ezt a térsé-
günk szempontjából is meghatározó 
beruházást a többi település független 
polgármestereivel egyetértésben, a kor-
mányzati és társadalmi elképzelésekkel 
és igényekkel összhangban valósítottuk 
meg. Büszkék vagyunk a jól elvégzett 
munkára, az elkészült lakóépületet in-
dítjuk az „Év Háza” pályázaton.

Pali Róbert, polgármester

Miskolcon születtem, gyermekkoromat Felsőzsolcán töl-
töttem, középiskolai tanulmányaimat Miskolcon az Avasi 
Gimnáziumban folytattam. 1997-2003 között a Debreceni 
Orvostudományi Egyetem hallgatója voltam, ahol általános 
orvosi karon szereztem diplomát. Ezt követően Miskolcon a 
B-A-Z Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjában 
kezdtem meg szakmai pályafutásomat, ahol 10 évet dolgoz-
tam. 2008-ban csecsemő- és gyermekgyógyászatból, 2011-
ben gyermektüdőgyógyászatból szakvizsgáztam.
2013-ban költöztünk Keszthely-
re, azóta a Keszthelyi Kórház 
Gyermekosztályán, valamint a 
gyermektüdőgyógyászati szakren-
delésen dolgoztam.
2006-ban házasodtam, férjem Dr. 
Angyal Attila Hévízen dolgozó re-
habilitációs főorvos. Gyermekeim 
Angyal Panna és Angyal Dániel 
2014-ben születtek, jelenleg első 
osztályos tanulók.

Munkám során rengeteg beteg gyermekkel találkoztam 
újszülöttkortól 18 éves életkorig. Úgy gondolom, hogy a 
gyermekgyógyászat az orvosi hivatáson belül a legszélesebb 
spektrumon mozog. Hiszen gyermekorvoshoz fordulunk a 
sokat síró újszülöttel ugyanúgy, mint a fejfájásról panaszkodó 
serdülővel. Én szerencsésnek érzem magam, mivel a szakmám 
alapjait Magyarország egyik legnagyobb gyermekgyógyászati 
központjában tanultam, ahol lehetőségem volt a daganatos 
gyermek gyógyításától, az intenzív terápián át a rehabilitáci-
óig szinte minden szubspecialitásba belelátni, ebben aktívan 
részt venni, valamint tudományos munkáimmal számos hazai 

és külföldi kongresszuson elő-
adóként szerepelni.
Mint sokéves gyermekorvosi 
tapasztalattal rendelkező és 
gyakorló kétgyermekes édes-
anya szeretnék a gyermekek-
nek és szüleiknek egy barátsá-
gos, bababarát, félelemmentes 
gyermekorvosi rendelést ki-
alakítani.
Dr. Angyalné Dr. Tótok Mária

Orvosi szolgálati ház ünnepélyes átadásaOrvosi szolgálati ház ünnepélyes átadása
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Tájékoztató helyi rendeletekrőlTájékoztató helyi rendeletekről
Avar és kerti hulladék égetése
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének vonatkozó önkormányzati rendelete alapján:
• avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakóhelyen 

és telken szabad égetni szeptember 15. és november 30., 
valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, 
vasár- és ünnepnapok kivételével naponta 9-16 óra 
között úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet 
ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

• Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, 
veszélyes hulladék).

• A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 
csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy 
robbanásveszélyt ne jelentsen.

• A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést 
őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha 
arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

• A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén 
olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe 
helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható.

• A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a 
rendelet nem ad felmentést.

• Tilos lábon álló növényzet, tarló, illetve közterületen tilos 
az avar és kerti hulladék égetése.

Fenti rendelkezések értelmében Vonyarcvashegy településen 
2022. április 30-áig lehet avart és kerti hulladékot égetni, a 
meghatározott napi időszakban, az önkormányzati rendelet-
ben előírt feltételek, valamint az Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzat előírásának betartása mellett!

2022. május 1-jétől az avar- és kerti hulladék égetése szi-
gorúan TILOS!

Aki a fenti szabályokat megszegi, az a vonatkozó önkor-
mányzati rendelet alapján a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el, vele szemben köz-
igazgatási 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 szabályok megszegése miatt bejelentést 
kíván tenni, úgy a bejelentést munkaidőben (hétfőtől-csü-
törtökig 7:30-16:00 óráig, pénteken 7:30-12:00 óráig) az 
önkormányzati hivatalban lehet megtenni írásban (e-mail: 
igazgatas@vonyarcvashegy.hu), munkaidőn kívül a rendőr-
séget lehet értesíteni a 112-es telefonszámon.

Kérek mindenkit, tartsa be a jogszabályi előírásokat, és legyen 
tekintettel másokra, mert sajnos az utóbbi időszakban rend-
szeresen előforduló probléma, hogy az érintettek a fenti sza-
bályokat figyelmen kívül hagyják, mely a lakosságot zavarja.

Ingatlanok tisztántartása
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat vonatkozó 
rendelete alapján sértő magatartást követ el az, aki az általa 
használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli 
meg, nem tartja rendben, az ingatlanát szükség szerint, de 
évente legalább 5 alkalommal (húsvétig, pünkösdig, július 
15-ig, augusztus 20-ig és a vonyarci búcsúig) gyomtól, gaztól 
nem tisztítja meg, a 20 cm-es magasság elérését megelőzően 
rendszeresen nem kaszálja, az ingatlan előtti árkot, folyókát, 
csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását nem biztosítja.

Az önkormányzati hivatal munkatársa az ingatlanok 
tisztaságát a közeljövőben kiemelten ellenőrizni fogja, és 
amennyiben indokolt, a tulajdonossal/használóval szem-
ben eljárás megindítására kerül sor.

A fenti rendelkezésre vonatkozóan a közösségi együttélés alap-
vető 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 sza-
bályok megszegése miatt bejelentést kíván tenni, úgy a beje-
lentést munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 7:30-16:00 óráig, 
pénteken 7:30-12:00 óráig) az önkormányzati hivatalban le-
het megtenni írásban, munkaidőn kívül a rendőrséget lehet 
értesíteni a 112-es telefonszámon.

Zajvédelem
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet alapján zaj- és rezgésvédelemmel összefüggően 
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el az, aki a községben zajjal járó építési, átépítési, sze-
relési tevékenységet végez, valamint motoros és elektromos 
gépet, készüléket használ vagy berendezést üzemeltet, amely 
a szomszédos ingatlanok lakói (használói) nyugalmát 
megzavarja hétköznap este 20 órától reggel 7 óráig, július 
1-től augusztus 31-ig 20 órától reggel 9 óráig, pénteken 
és szombaton 20 órától reggel 9 óráig, vasárnap és ünnep-
napokon egész nap, kivéve közcélú hibaelhárítás, kommu-
nális hulladékszállítás és köztisztasági tevékenység, közérdekű 
beruházás, önkormányzati feladatellátás keretében történő 
munkavégzés.

A közösségi együttélés alapvető szabályait be nem tartó sze-
méllyel szemben közigazgatási bírság és helyszíni bírság szab-
ható ki.

Kérem, hogy a zajvédelemre vonatkozó szabályokat tartsák be.

dr. Tüske Róbertné, jegyző

3Vonyarcvashegyi HírmondóVonyarcvashegyi Hírmondó



Tájékoztatás személyes 
ügyfélfogadásról

Az Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás  
ismét a megszokott rend szerint alakul:

Hétfő és szerda: 8:00–12:00 és 13:00–16:00 óráig 
Péntek: 8:00–12:00 óráig 

Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

A HIVATALI ÓRÁKBAN KOLLÉGÁINK 
TOVÁBBRA IS ELÉRHETŐEK TELEFONON:

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

       Budai Krisztina
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
Kiss Eszter

30/798-3142 
igazgatas@vonyarcvashegy.hu

Pénzügy

       Forman Erzsébet
83/348-033 / 17 mellék 

pu2@vonyarcvashegy.hu

       Kiss Anita
83/348-033 / 18 mellék 

pu3@vonyarcvashegy.hu

       Gulyásné 
       Ender Veronika

83/348-033 / 16 mellék 
pu1@vonyarcvashegy.hu

       Lakatos Gyuláné
83/348-033 / 21 mellék 

penztar@vonyarcvashegy.hu

Nyári munka a strandon
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata  

munkavállalók jelentkezését várja a Lido Strandra, 
jegykezelő és pénztáros munkakörökre.

Pályakezdők, 18 év feletti diákok és  
gyakorlattal nem rendelkezők is jelentkezhetnek. 

Feltétel: szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség, 
társalgási szintű német vagy angol nyelvtudás.

A foglalkoztatás június 1-től augusztus 31-éig szól.
Fényképpel ellátott önéletrajzokat a  

titkarsag@vonyarcvashegy.hu e-mail címre várjuk, 
bérigény megjelöléssel, május 15-éig.

Bővebb tájékoztatást Simonné Nemes Ibolya  
strandvezető tud adni a 30/395-5353-as számon.

Közösségi szolgálat teljesítése
A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az érettségi 

vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat 
teljesítése. Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata 

munkalehetőséget biztosít a diákok számára. 
Közösségi szolgálat keretében ellátandó feladatok: 

strandi munkavégzés, helyi rendezvényekhez  
kapcsolódó segítő feladatok ellátása.

Kérdésük esetén fordulhatnak bizalommal  
a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatalban  
Kiss Eszter igazgatási ügyintézőhöz (83/348-033/15).

Tavasszal indul a kézi-idény
A Vonyarcvashegy SE kézilabdásai megkezdték a tavaszi 
fordulót, április 9-én játszották bajnoki mérkőzéseiket.
U9-es korosztályú lány csapataink Csurgón vívták 
küzdelmes mérkőzéseiket, előbb a hazai Csurgói NKC, 
majd a nagykanizsai Tungsram SE csapatai ellen, melyeken 
egyértelmű győzelmeket arattak!
U13-as fiú csapatunk Ajkán állt helyt a VEMAFI KC és a 
Celldömölki VSE csapatai ellen.
Gratulálunk a csapatoknak, további sportsikereket 
kívánunk! Hajrá Vonyarcvashegy!

1%1%A „Vonyarcvashegyi Iskola  
Tanulóiért, a Tehetségekért”  
Közalapítvány Kuratóriuma  
köszönettel fogadja mindazok  
szíves felajánlását, akik jövedelemadójuk  
1 %-ával az alapítványt kívánják támogatni.

Adószámunk: 18954739-1-20

A Kék Balaton Fúvós Egyesület 
köszönettel fogadja mindazok 

felajánlását, akik
jövedelemadójuk 1 %-ával a 

Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekart 
szeretnék támogatni.

Adószámunk: 18620971-1-20

1%1%
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Az Önkormányzati Hivatal híreiAz Önkormányzati Hivatal hírei

• az önkormányzat 2021. évi zárszámadása
• tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről
• tájékoztató a felnőtt háziorvosi, valamint a fogorvosi ellátásról
A tervezett napirendeken kívül aktuális témák  
megtárgyalására is sor kerülhet.

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

Pali Róbert polgármester

MeghívóMeghívó
Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését  
április 28-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja az önkormányzat tanácstermében.

Tájékoztató testületi ülésről
A képviselő-testület március 31-én tartotta soron követke-
ző nyilvános képviselő-testületi ülését.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoz-
tatót követően a képviselő-testület a civil szervezetek 2021. 
évi működéséről szóló tájékoztatókat tárgyalta meg és fogadta 
el.
Felülvizsgálatra került az üdülőhely általános rendjéről szóló 
rendelet, valamint a térítési díjak felülvizsgálatára is sor került.
A képviselő-testület döntött arról, hogy az idei közmeghallga-
tás 2022. második félévében kerül megtartásra.
Szerződés jóváhagyására került sor a közvilágítás aktív eleme-
inek működtetésére, és kiválasztásra került egy partfal építés 
kivitelezője és műszaki ellenőre.

A képviselő-testület hozzájárult az általános iskolában történő 
átszervezéshez, melynek következtében a maximálisan felve-
hető tanulólétszám 200 főről 250 főre változott.
A képviselő-testület hozzájárult a strand területén található – 
a tulajdonos által kezdeményezett – büfé épület korszerűsíté-
sének megvalósításához (terasz átalakítás), a strand területén 
földterület bérlet kérdésében is született határozat, valamint 
az önkormányzat egy strandi büfé épület eladása miatt lemon-
dott az elővásárlási jogról.
A képviselő-testület hozzájárult mederbérleti szerződés meg-
kötéséhez, valamint egy önkormányzati tulajdonban lévő 
közterület további hasznosításáról is döntés született.
A nyilvános ülést követően, zárt ülés keretében, önkormány-
zati földterület bérlet ügyben hozott határozatot.

dr. Tüske Róbertné, jegyző

Problémás zöld hulladék szállítás
Az elmúlt évben és az idei évben is többször, több fórumon keresztül 
tájékoztatta az önkormányzat a lakosságot, hogy a zöldhulladékot 
a képződés helyén, lebomló hulladékgyűjtő zsákban kell gyűjteni, 
kivéve, ha a zöldhulladékot komposztálják.
Tájékoztatást kaptak az ingatlantulajdonosok arról is, hogy a nem 
kötegelt, nem lebomló zsákba helyezett zöldhulladékot a szolgáltató 
nem szállítja el.
Sajnos a legutóbbi zöldhulladék szállításkor több ingatlantulajdonos 
még mindig nem lebomló zsákban vagy nem megfelelő módon he-
lyezte el a hulladékot, ezért a szolgáltató azt ismét nem szállította el, 
a zöldhulladék több napig az ingatlan előtt maradt, rontva ezzel a 
település rendezett utcaképét, helyenként a forgalmat is akadályozva.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a zöldhulladékot az ingatlan-
tulajdonosok az ingatlanuk előtt szabályszerűen helyezzék el, azt az 
önkormányzat a közeljövőben ellenőrizni fogja. Amennyiben a zöld-
hulladék nem az előírásoknak megfelelően kerül kihelyezésre, köz-
igazgatási bírság kiszabására kerül sor.
A következő zöldhulladék szállítási május 31-én lesz, kérjük Önöket, 
hogy az erre vonatkozó szabályok betartására fokozottan ügyeljenek!

dr. Tüske Róbertné, jegyző
facebook.com/groups/vonyarcvashegyinfofacebook.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!
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Tudtad, hogy már a háztartásod  
tisztán tartása is lehet szemétmentes?

Itt a Biobubi termékcsalád, ami teljesen bio,  
a csomagolása pedig visszaváltható,  

így szemetet sem termelsz.
Megrendelésed személyesen viszem el hozzád,  

a kiürült flakonokat pedig elhozom,  
így újra feltölthetjük Biobubival.

Nézz szét weboldalunkon, és bátran  
próbáld ki bio mosószereink, tisztítószereink egyikét!

Kérdéseddel  Kérdéseddel  
keress bizalommal:keress bizalommal:
Tüttő Ábel: Tüttő Ábel: 
30/751-22-7030/751-22-70
www.biobubi.huwww.biobubi.hu

Vonyarcvashegyi ingatlanközvetítőként  
eladó házakat, nyaralókat, panzió
kat, pincéket és telkeket keresek  
regisztrált, készpénzes magyar  
és külföldi ügyfeleim  
részére, korrekt  
közvetítői jutalékkal.

Weinhoffer Ágota 
Vonyarcvashegy,  
Hunyadi u. 49. 
30/382-39-83

Hűtők, mosógépek, szárítógépek, 
mosogatógépek… GARANCIÁVAL!

Nyitva: hétfő, szerda, péntek: 8:30-12:00
kedd, csütörtök: 8:30-12:00, 13:00-16:00
szombat: 9:00-12:00, vasárnap: ZÁRVA

Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 2.
+36 30 / 092-7766

MEGNYITOTTUNK!
Háztartási gépek széles választéka:

Vásároljon akár részletre is, információk az üzletben:

RDL ingatlaniroda / Immobilien / Real Estate
Szeretné az ingatlanját eladni, vagy új ingatlant keres?  

Akkor irodánk a megfelelő Partner az Ön számára! 
Magas szintű műszaki, építész tervezői, építéshatósági 

tapasztalatokkal rendelkezünk az irodán belül.

Nézze meg weboldalunkat / Unsere Webseite: 
www.rdla.hu

Möchten Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen?  
Dann sind wir der richtige Ansprechpartner. 
Wir begleiten Sie professionell, beginnend  

mit der Wertermittlung Ihrer Immobilie.

Címünk / Adresse: 
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 99. 

/ Fő úton / Auf der Hauptstraße /

Telefon: +36 20 587 4677   HU/DE/GB/NL

NYITVATARTÁS:  
A HÉT MINDEN NAPJÁN 

REGGEL 8 ÓRÁTÓL ÉJFÉLIG.

Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 40.

Sok szeretettel várunk  
minden kedves vendéget 

Vonyarcvashegyen,  
a Papp és Fiai Pincészet által  

újonnan üzemeltetett  
Balaton Presszóba,  

a polgármesteri hivatal  
és a posta szomszédságában

helyi borainkkal, hideg sörrel,  
óriási szeszes ital választékkal,  

finom kávéval, bagettel, pizzával.
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Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda híreiVonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda hírei
Óvodai beiratkozás
A Vonyarcvashegyi Nyitnikék  
Óvodában és a Vonyarcvashegyi 
Nyitnikék Óvoda Balatongyöröki 
Tagóvodájában a 2022/2023-as  
nevelési évre történő óvodai beirat- 
kozás az alábbi időpontokban lesz:

május 4. szerda 8.00 - 16.00 óráig
május 5. csütörtök 8.00 - 16.00 óráig

A beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt,
• a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát,
• a gyermek TAJ-számát.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezése szerint 
a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 
foglalkozáson kell részt vennie. A kötelezettség tehát 
azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 

1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, Vonyarcvashegyen vagy Balatongyörökön három 
hónapnál régebben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai 
kérelme teljesíthető.

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda 
vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján, melyről 
2022. május 31-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

Tüttőné Kovács Ibolya, intézményvezető

Gyermekorvosi rendelés
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy és Balatongyörök  
körzetében április 1-jétől új gyermekorvos,  
Dr. Angyalné Dr. Tótok Mária csecsemő- és  
gyermekgyógyász szakorvos, gyermek tüdőgyógyász 
szakorvos látja el a gyermekorvosi feladatokat.
Vonyarcvashegy: kedd, péntek: 8:00–11:00 
Gyenesdiás: hétfő, szerda: 8:00–11:00 
csütörtök 11:00–14:00 
Balatongyörök: hétfő: 11:30–12:30
A vizsgálat előjegyzés alapján történik. A betegséget minden 
esetben telefonon kell jelezni az első tünetek jelentkezésekor.
Vonyarcvashegy: 83/348-043,  Gyenesdiás: 83/316-826 
Dr. Angyalné Dr. Tótok Mária: 70/977-5831
Recept és igazolás igényeket e-mail-ben lehet jelezni:  
orvosgyd@gmail.com

Tanácsadás
Gyenesdiáson keddenként 
Vonyarcvashegyen szerdánként
Tanácsadásra továbbra is a védőnőkkel előre egyeztetett 
időpontban lehet jönni, kérjük Önöket, hogy egy 
gyermekkel csak egy felnőtt kísérő jöjjön!

Háziorvosi rendelés
Gyógyszerfelírás és beutaló ügyében a vonyarc@gmail.com 
címre írjanak e-mailt, panasz esetén rendelési időben 
hívják a 83/348-589 telefonszámot!

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

Májusban közösségi hulladék-
gyűjtést tervezünk. A pontos 

időpontról a facebook oldalunkon 
és a Vonyarci Hírmondóban 
tájékoztatjuk majd Önöket.

A hulladékgyűjtéshez szükséges 
eszközöket (zsákokat, kesztyűket) 

az önkormányzat biztosítja.

„HA TE VÁLTOZOL,  
A KÖRNYEZETED IS 

VÁLTOZNI FOG!”
Fogjunk össze, szedjük együtt!

Lakossági  
szemétszedés
Zavar, hogy községünkben sok  
az illegálisan eldobott szemét?

Tegyünk együtt a Földünkért, 
Vonyarcvashegyért!

Fessünk együtt!
Szépítsük együtt Vonyarcvashegyet!
Önkormányzatunk közösségi festést 
hirdet az általános iskola és a  
temető kerítésének újraszínezésére 
május 3-án kedden 14 órától.
Minden szükséges eszközt, az 
önkormányzat biztosít, a kerítéseket  
a felújítás előtt a TÜCS előkészíti.
Segítségükre számítunk,  
várjuk jelentkezéseket:  
info@vonyarcvashegy.hu, 83/348 253

Pali Róbert, polgármester
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KÖNYVTÁRI  KÖNYVTÁRI  
INFOINFO

Tel.: 30/798-1116 
vonyarcikonyvtar@gmail.com

NYITVATARTÁS:
hétfő: szünnap 

szerda: 13:30-18:00
kedd, csütörtök, péntek: 

9:00-12:30  
és 13:00-17:00

VonyarcvashegyiVonyarcvashegyi
HírmondóHírmondó

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: 
 május 19. 
 lapzárta:  
 május 12.

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

Ifjúsági irodalom
Mi Micsoda: Ősi hüllők birodalma  

– Dinoszauruszok
Bernáth Zsolt:  

Lemezbolt a Szent János utcában
Geronimo Stilton:  

Szuperkupa-döntő Rágcsáliában
Rick Riordan: Percy Jackson és az 

olimposziak 3 – A Titán átka
Paula Harrison: A kis varázsróka
María Forero: Para az edzőtáborban
Jeff Kinney: Egy ropi naplója 16.  

– A nagy dobás
Jason Fry: Minecraft – Az utazás

Felnőtt irodalom
Stephen Paul Thomas:  

A hőség gyermekei
Farkas Andrea: Szerelem az étlapon
Orvos-Tóth Noémi: Szabad akarat
Vámos Miklós: Igen
R. Kárpáti Péter:  

Halálközeli élmények
Angela Marsons: Gyilkos igazság
Angela Petch: A toszkán titok
Jón Kalman Stefánsson:  

Nyári fény, aztán leszáll az éj
Törteli Eszter: Anyahotel
Robin Cook: Vírus
Vujity Tvrtko:  

Aloha – Túl minden határon
Linda Castillo: A kívülálló

Szerdánként könyvtári társasjáték klub!
Minden szerdán 16-18 óráig modern társasjátékokkal 
ismerkedünk. Várunk felnőtteket és gyerekeket 8 éves 
kor felett. Gyere próbáld ki te is!

Ízelítő: Ticket to Ride Európa, 
Carcassonne, Patchwork,  
Elvarázsolt labirintus,  
Catan Junior, Dragomino...

Ízelítő legújabb 
könyveinkből

Fúvósaink és kórusaink közös fellépései
Örömteli hír fúvószenekarunk háza tájáról, hogy az utánpótlás együttes létszáma 
immár 35 főre duzzadt. A szeptemberi iskolakezdés óta teljesen újjá alakított cso-
port létszáma és repertoárja folyamatosan bővül, így stabil alapot ad és esélyt teremt 
a nagyzenekarba való továbblépésre. A 9-15 éves korú gyerekekből álló együttes 
szorgalmasan gyakorol és készül a május 29-i vonyarcvashegyi szezonnyitóra.
Kiss Tamás karnagy kiemelte, hogy a közkedvelt és szórakoztató számokon kívül, 
kuriózum és egyben szép szakmai kihívás e jeles napra összeállított műsor. Ennek 
részeként az általa hangszerelt dalok is felcsendülnek, melyeket a Bujtorné Nagy 
Judit tanárnő vezette iskolai és községi énekkar valamint a fúvószenekar közös elő-
adásában hallhatunk majd.

Társasjáték EstTársasjáték Est
április 23. 18-tól 22 óráig 
Művelődési Ház és Könyvtár
Várjuk a társasjátékokat kedvelő  
és új játékokat szívesen megismerő 
családokat, párokat, baráti társaságokat.

Az est házigazdája: Kőhalmi Balázs

További információ: 30/347-6036

előadó: Kiss Tamás  
zenetanár, karnagy 

április 27. 17 óra
a művelődési ház  
színháztermében

A belépés  
díjtalan!

     Évfordulós 
zeneszerzők 
  nyomában4
zenetörténeti előadás
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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

Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig

Kályhakész Tűzifa
Erdészeti cégtől, házhozszállítva!* 

Többféle kiszerelésben!

17.000 Ft/m3-től 
(33 cm hossz, 1×1×1 ömlesztett m3) 

Rendelhető: akác, tölgy, bükk, gyertyán, cser

www.csillagvv.hu/tuzifa 
Tel.: 06 70/639 99 59

Csillag-VV Kft.               Eutr.: AA5817258
*Vonyarcvashegyre az árban, min. 3 m3 rendelése esetén. 

A feltüntetett ár az áfA-t tartalmazza!

Dorka Taxi
Vonyarcvashegy +36 70 9044 904

Transzfer:
Budapest

Bécs
Pozsony

P
Tel.: 06-20/263-7066  •  Nyitva: hétfőtől péntekig: 9-12, 14-17 óra
E-mail: pelsooptika@gmail.com  •  www.pelsooptika.freewb.hu

(a községházával szemben, a zebrás átkelőnél)
GYENESDIÁS, Kossuth u. 104.

Prémium multifokális Prémium multifokális 
(proresszív) szemüveg(proresszív) szemüveg

lencse 59.900 Ft/db!lencse 59.900 Ft/db!
SZEMÜVEGKERETEK SZEMÜVEGKERETEK   

12.000-30.000 Ft között!12.000-30.000 Ft között!
INGYENES SZEMVIZSGÁLAT  
BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN!

Szép kártya elfogadás!
Részletek az üzletben: 2022.04.21-től 05.31-ig

(1×1×1 m, szórt), ajándék gyújtóssal
Vonyarcvashegy területén a kiszállítás 2000 Ft.

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

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

Univerzális AngyalUniverzális Angyal
Munkavállalás A-tól Z-ig

(EUTAR AA 0387457)     Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig.     Az árak az áfát tartalmazzák.

Az alábbi képeken látható minden egységnyi fa, 1 tömör m3 kéreg nélkül.

VONYARCVASHEGYEN 
EGÉSZ ÉVBEN RENDELHETŐ
SZÁRAZ, FEDETT HELYEN TÁROLT  

TÖLGY SZÉLDESZKA   16.000 Ft-tól/m2

TÖLGY KALAPFA   17.000 Ft-tól/m2

TÖLGY, CSER HASÍTOTT 
KONYHAKÉSZ TŰZIFA   20.000 Ft-tól/m2

BÜKK, GYERTYÁN, AKÁC,  
KONYHAKÉSZ TŰZIFA   21.000 Ft-tól/m2

VONYARCVASHEGY,  KOSSUTH  l.  U.  1. 

Bankkártyás fizetés lehetséges!Bankkártyás fizetés lehetséges!
A lottó-terminálon forgalmazott termékek is 

fizethetők bankkártyával (hitelkártya kivételével)!
Nyitvatartás: 

hétfő-szombat: 7-20,  vasárnap 8-19 
Tel.: 83/950-752                 www.vonyarctrafik.hu

VONYARCVASHEGY,  KOSSUTH  l.  U.  1. 

éS LOTTÓZÓéS LOTTÓZÓ

Totó, Lottó, Tippmix, sorsjegy, mobil-feltöltés, 
kávé, capuccino, forró csoki, szemes kávé, 
hűtött üdítő, ásványvíz,  
Garai Pi-víz,  
sör, bor,  
pálinka,

JÉGKRÉM AKCIÓ!
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Giro d’Italia Vonyarcvashegyen
2022. május 6-8. között Magyarország ad otthont a világ egyik legrangosabb nemzetközi 
kerékpáros körversenye, a Giro d’Italia nyitószakaszainak.

Ennek harmadik napján – május 8-án – a Kaposvár - Nagykanizsa - Hévíz - Káli-medence -  
Balatonfüred szakasz településünkön is áthalad. A verseny útvonalát több részletben teljesen lezárják a forgalom elől.

A TURISZTIKAI EGYESÜLET HÍREI

Vonyarcvasegy, Kossuth L. u. 42.
Tel.: 83/348-253   |   Fax: 83/548-021

info@vonyarcvashegy.hu   |   www.vonyarcvashegy.hu
Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület és Tourinform Iroda

MÁR IGÉNYELHETŐ A STRANDBELÉPŐ!
Vonyarcvashegyen január 1-jén lakóhellyel rendelkezők a Lido 
Strandra – a regisztrációs díj megfizetése után kiváltott fényképes 
igazolvánnyal – ingyenes belépésre jogosultak, amennyiben nincs 
nyilvántartott helyi adótartozásuk, illetve eleget tettek helyi adó 
bevallási kötelezettségeiknek.
A fényképes igazolványt a Vonyarcvashegyi Tourinform Iroda 
állítja és adja ki április 25-től.
Az igazolvány kiállításakor, illetve érvényesítésekor 18 év alatt 
500 Ft, 18 év felett 1 000 Ft regisztrációs díjat kell fizetni.

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Sajnos az Ultra Balaton szokatlan április időpontja bennünket is 
kedvezőtlenül érint. A Tapolcai félmaratonhoz hasonlóan kevesen 
neveztek, így arra döntésre jutottunk hogy egy másik időpontban 

hirdetjük meg a versenyt!
A Vonyarci Nyargalás április 30. helyett, október 

15-én kerül megrendezésre.

A versenyről és annak  
lebonyolításáról  

részletes információ a  
www.girohungary2022.hu  

weboldalon található.

A Gyenesdiás-Balatonederics szakaszon, a 71-es főúton teljes útzár lesz érvényben 
a 13 és 16 óra közötti időszakban. Ez idő alatt sem az úton közlekedni, 

sem azon átkelni nem lehet. Keresztirányú átengedési pont üze-
mel 13 és 15 óra között a vonyarcvashegyi lámpás keresz-

teződésnél, ezen kívül a gyenesdiási és a balatongyöröki 
körforgalmaknál, valamint a Szépkilátónál is.

Szurkolói és fényképezési pont a Tó vendéglő 
előtt kerül kialakításra, ahol a közön-
séget a Zalai Balaton-part fúvós-
zenekar is szórakoztatja majd a 
közönséget.

Húsvéti játszóház
Nagyon sok család választotta nagypénteki prog-
ramként a Húsvéti Családi Játszóházat. A műve-
lődési ház és a Varázshangok Egyesület szervezé-
sében zajló eseményen öröm volt nézni, ahogy a 
gyerekek önfeledten játszottak együtt a szülők-
kel, nagyszülőkkel. A társasjátékok által kínált kis 
versengések, a kézműves foglalkozásokon meg-
szerzett tudás, vagy éppen a csokitojások keresé-
sének felszabadult öröme jó hangulatúvá tették 
ezt a délutánt, s a program végére még a napsugár 
is előbújt, hogy az udvar zöldjében találjanak rá a 
nekik eldugott tojásokra.
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KönyvbemutatóKönyvbemutató

Közösségi faültetés Strandon Közösségi faültetés Strandon 
„Fát ültetni tegnap kell”„Fát ültetni tegnap kell”

Munkában  Munkában  
a TÜCSa TÜCS
A tavasz beköszöntével is 
folytatjuk a közterületek 
gondozását, tisztántar-
tását, ami legfőképpen 
a fűnyírásban merül ki. 
Kollégáim mindezek mellett építési, fejlesztési tevékeny-
ségekben valamint azok előkészítésében is részt vesznek.

A jó idő lehetővé teszi, 
hogy nyugodt tempóban 
készítsük fel a települést a 
nyári szezonra.

Megfelelő ütemben halad 
a nyertes strandi pályázat 
kivitelezése valamint a kert-
mozi és a rendezvénytér 
elektromos fejlesztése.

 

Műhelyünkben a köztéri padok nagy része is felújításra 
került. A következő napokban elkezdjük az utak javítását, 
amit részben kollégáim részben pedig vállalkozó fog vé-
gezni.

Szekeres Szabolcs községgazda

Vonyarcvashegyi Turisztikai Egyesület és Tourinform Iroda

Kihirdetésre kerültek a Magyar Falu Program keretén be-
lül az „Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, torna-
szoba fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázatok 
eredményei.
A Nagykanizsai Tankerületi Központ sikeres pályázatot 
nyújtott be, melynek köszönhetően a Vonyarcvashegyi 
Eötvös Károly Általános Iskola a tornaterem tetőfelújítá-
sára 36.574.018 Ft támogatásban részesült.

Pali Róbert, polgármester

Településünk csatlakozott a „10 millió fa” programhoz 
és a Klímabarát Települések Szövetségéhez is. A tavalyi 
évben közel 50 facsemetét, március 25-én pedig további 
20 fűzfacsemetét ültettünk el egyesületeink, a Szent 
Mihály-hegy Védő- és Vendégváró Egyesület, a Polgárőr 
Egyesület Vonyarcvashegy, a Balaton Art Alkotóközösség 
és a Nyugdíjas Klub Vonyarcvashegy támogatásával 
és segítségével, ezen kívül figyelemfelhívó táblákat is 
kihelyeztünk a strandon.

Pali Róbert, polgármester

Április 6-án a Költészet Napja alkalmából a művelődési 
ház és a nyugdíjas klub vendége volt Csider Sándor költő. 
A szombathelyi főiskola nyugalmazott tanára, aki néhány 
éve Keszthelyen él, Forrás című új kötetének bemutatójára 
érkezett hozzánk. A kötet a víz és általában a környezetvé-
delem témáját boncolgatja, több versében is figyelmeztet-
ve a természet értékeinek védelmének fontosságára.

A találkozón a költő felolvasása mellett Zag Lajosné Nusi 
néni is elmondott 2 verset a kötetből, az Ima a vízért és a 
Faültetők című verseket. Három vers (Hű a mindig más 
tájhoz, Farkas Tibor megzenésítésében is elhangzott.

„A klímaváltozás elleni globális fellépések 
egyik legfontosabb alapjai a helyi tudatos 

közösségek, és azok cselekvő tagjai – a legnagyobb 
változások is helyben, kis lépések kel kezdődnek. 
A környezettudatos életmódot pedig a sok beszéd 

helyett leginkább az aktív és offline közösségi 
munkával, például faültetéssel tudjuk  

megmutatni a fiataloknak.”
forrás: elet-fa.hu

Megújul a tornaterem Megújul a tornaterem 
tetőszerkezetetetőszerkezete
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Belépőjegyek: 
elővételben: 2 000 Ft 
helyszínen 2 500 Ft
Nyugdíjas jegy vonyarcvashegyi 
lakcímkártyával: 1 000 Ft

Füst
Egyszerre hozhat mámort,  
elsöprő érzelmeket,  
érzékiséget és meghitten  
békés intimitást.
Ahogyan a zene is...

Pokorny Lia
különleges zenés előadása 
az általános iskola aulájában

április 25.   19 óra

Info: 83/348-053
k8611@koznet.hu

Szeretettel meghívjuk az  
Édesanyákat, Nagymamákat és Dédiket

Anyák napi Anyák napi 
ünnepségünkreünnepségünkre

április 29-én, pénteken 17 órára 
a Művelődési Ház és Könyvtárba.

Az ünnepelteket rövid zenés-verses műsorral és virággal 
köszöntjük, Pali Róbert polgármester emléklapot ad  

át a kicsiknek, s megnyitja az elmúlt egy évben született  
vonyarci apróságok fényképeiből összállított

babafotó kiállítástbabafotó kiállítást
Számítunk az érdekeltek, érdeklődők részvételére

Április 11-én a verseké volt a főszerep Vonyarcvashegyen 
is. Koradélelőtt a könyvtárban két alsó tagozatos osz-
tályt láttunk vendégül, akikkel verseltünk, énekeltünk 
és játszottunk. A Vonyarvashegyi Színműhely és az Imre 
Sándor Szeretetszínház tagjai Bartokos Tamás vezetésével 
eljátszották a verseket, melyen jókat derültek a gyerekek. 
Külön öröm volt számunkra, hogy a diákok is készültek 
az alkalomra és többen is elmondták kedvenc verseiket. 
Köszönjük a pedagógusok segítségét és együttműködését.
Még a délelőtt folyamán megérkezünk az óvodába is, hogy 
bábozva és énekelve hangozzanak el a nekik szóló versek. A 
gyerekek önfeledten ragadtak csörgő hangszereket, így ők 
is részt vehettek az előadásában.
Koradélután az iskolában a színműhely tagjaival együtt 
verseket olvastunk fel, énekeltünk az érdeklődő felső ta-
gozatos gyerekeknek, majd délután a polgármesteri hivatal 
munkatársait is megleptük néhány verssel.
17 órától a művelődési házba vártuk a versszerető embe-
reket, akik saját kedvenc költeményüket mondták el, vagy 
olvasták fel a többieknek. Külön köszönjük a Szent Mi-
hály-hegy Védő Egyesület lelkes tagjainak, kik többen is 
vállalták az előadást: Ferenczi Katalin, Csíkné Nádudvari 
Éva, Dr. Bartos Attiláné Gina, Zag Lajosné Nusi néni, Kö-
tél Zoltán és Simon László.
A nap nagyon sikeres volt és bízunk benne, hogy hagyo-
mánnyá válik településünkön a közös verselés.

Szép eredménnyel zárták tanulóink a „Tiszán innen – 
Dunán túl” népdaléneklési verseny „Szép Zalában szü-
lettem...” elnevezésű megyei fordulóját, melyre az októ-
ber végén megtartott területi válogatón jutottak tovább. 
Mindannyian arany minősítést értek el.
Szóló kategóriában: Vészy Anna 2.o., Szabó-Horváth Ben-
ce 2.o., Horváth Máté 3.o., Miklós Rozália 8.o.
Énekegyüttes kategóriában: „Vonyarci aprócskák” (Vészy 
Anna 2.o., Szabó-Horváth Bence 2.o., Tricsli Noel 2.o.)
Kiemelkedő teljesítménye miatt Miklós Rozália meghívást 
kapott a Zalaegerszegen megrendezésre kerülő ünnepi gá-
lára is. Sajnos a járványhelyzetre való tekintettel az orszá-
gos fordulót az idei tanévben sem rendezik meg.
Felkészítő tanárok: Bujtorné Nagy Judit, Pálné Bozzai 
Ibolya, Sarkadi Barbara. Köszönet a szülőknek a szállítás-
ban való közreműködéséért.

ÉnekversenyÉnekversenyMagyar költészet napjaMagyar költészet napja
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