
Nem szólt a Gaudeamus igi-
tur, elmaradtak a virágok, 
az ünneplő családtagok, 
nem voltak az iskolától bú-
csúzó meghatott tekinte-
tek. A koronavírus-járvány 
átírta a középiskolások idei 
búcsúzását. Elmaradtak 
a ballagási ünnepségek.  
Az érettségi vizsgák azon-
ban május 4-én rendben 
megkezdődtek. 

Rendőrök vigyáztak a rend-
re a sárvári Tinódi Sebestyén 
Gimnázium és Idegenforgalmi, 
Vendéglátói Szakképző Iskola 
épülete előtt az érettségi vizs-
gák reggelén. A 88 végzős diák 
fegyelmezetten várta reggelen-
te, hogy a koronavírus-járvány 

miatti rendkívüli körülmények 
között megkezdhesse a vizsgáját. 
Kézfertőtlenítés és a szájmaszk 
átvétele után mehettek be a 
kijelölt osztálytermekbe. 

Mindeközben az igazgatói 
irodában Hevér Mihályné és 
munkatársai felbontották a vizs-
gafeladatlapokat, hogy aztán 9 
órakor elkezdhessék a végzősök 
az írásbeli vizsgákat. Az igazga-
tónő az első napok tapasztalatai 
után elmondta, rendben zajlik az 
érettségi, az intézményben sike-
rült biztonságos körülményeket 
teremteni a diákok és a tanárok 
számára is, folyamatosan fertőt-
lenítenek.

– Május 4-én magyarból, aztán 
matematikából, majd történelem-
ből vizsgáztak a végzősök, ezek 

voltak azok a napok, amikor min-
denki kötelezően érettségizett. 
Május 7-én angolból, pénteken 
pedig német nyelvből tettek írás-
beli vizsgát a végzőseink. A május 
11-i héten az ötödik érettségi 
tárgyból, így fizika, kémia, infor-
matika, földrajz, biológia, illetve 
a szakmai tárgyból írásbeliznek a 
diákok reggel 8-tól. Három érett-
ségiző osztályunk van, akik három 
bejáraton keresztül érkeznek az 
épületbe, sikerült úgy beosztani a 
diákokat, hogy minden teremben 
maximum 7 diák ül – mondta el 
Hevér Mihályné.

A felsőoktatási intézmény-
ben továbbtanulóknak idén már 
emelt szintű érettségi vizsgát is 
kell tenniük. 

Folytatás a 4. oldalon

Vidéken enyhítéseket vezettek be 
A koronavírus-járvány elleni védekezés mintegy két héttel ezelőtt 
új szakaszába lépett, vidéken enyhítéseket vezettek be. Az élet 
újraindításának további lépései legkorábban jövő hét végén követ-
kezhetnek – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió 
Jó reggelt, Magyarország! című műsorában május 8-án. Budapest 
életének újraindítása ügyében a szakemberek álláspontja az, hogy 
meg kell várni a koronavírus-fertőzés miatti halálozási számok csök-
kenését. Amíg ez nem történik meg, addig óvatosnak kell lenni a 
fővárosi nyitással – jelezte a kormányfő.  Folytatás a 3. oldalon

Elindultak az edzések az arénában  
A koronavírus-járvány miatti hosszú kényszerpihenőt követően, 
ugyan jelentős korlátozásokkal és szigorú feltételek mellett, de 
újra nyitnak a Sárvár Aréna bizonyos szolgáltatásai. Az újrakezdést 
lehetővé tevő kormányrendelet értelmében a sportegyesület által 
szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömeg-
sport célú edzésen való részvétel megengedett. Ezzel összhangban 
egyeztetést tartottak a Sárvár Arénában működő sportszervezetek. 
Az egyeztetés eredményéről Vámos Zoltán adott tájékoztatást, aki 
szólt a városi piac működéséről is. Folytatás a 7. oldalon

Sárváron is lassan
ÚJRAINDUL AZ ÉLET
Kondora István polgármester 
a koronavírus-járvány ideje 
alatt heti rendszerességgel ad 
tájékoztatást a város lakóinak 
az aktuális helyi döntésekről 
és történésekről a Sárvár Rá-
dióban, a Sárvári Televízióban 
és a Facebook-on keresztül, 
ezeket a Sárvári Hírlap hasáb-
jain is összefoglaljuk.

A polgárok visszajelzései 
alapján egy-egy tájékoztatót 
több ezren kísérnek figyelem-
mel. Kondora István május 
második hétvégéjén tartott saj-
tótájékoztatóján örömmel szá-
molt be arról, hogy a koronaví-
rus-járvány elleni védekezés új 
szakaszában számos területen 
újraindulhatott az élet. Május 
4-e után több sárvári étterem 
kerthelyisége megnyitott, és 
május 15-én – fertőtlenítést 
követően – kinyitják a sárvári 
játszótereket is. 

A családokkal egyeztetve tör-
tént meg – a miniszteri utasítás 
alapján – a sárvári rehabilitációs 
kórházban az ágyak felszaba-
dítása. – Ez minket olyan érte-
lemben érintett, hogy 13 sárvári 
idős került vissza a családjához. 
Én azonnal megkértem a gon-
dozási központ munkatársait, 
hogy vegyék fel a családokkal 
a kapcsolatot, négyen kértek 
tőlünk segítséget – mondta 
Kondora István.

Folytatás a 3. oldalon

Hevér Mihályné igazgatónő a történelem vizsgalapokat 
osztja néhány biztató szó kíséretében a végzősöknek
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SÁRVÁRI    HÍRLAP

Sárvár Város Polgármesterének intézkedése Sárvár város 
közigazgatási területén működő bölcsődék és óvodák vonat-
kozásában

A 81/2020. (IV.1.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdése értelmében, 
mint a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyez-
kedése szerinti települési önkormányzat polgármestere, a bölcsődei 
és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet 
rendeltem el 2020. április 2. napjától.

A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet 
1.§ (2) bekezdése alapján 2020. április 30. napjától az ügyeletet 
azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell 
biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munka-
végzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

2020. április 30. napjától ügyeletet biztosító intézmények
a Sárvári Cseperedő Bölcsőde,
a Csodagyerek Családi Bölcsőde,
a Sárvári Vármelléki Óvoda székhelye, telephelyei és tagintézménye,
a Sárvári Csicsergő Óvoda székhelye és telephelye.
Az ügyeleti ellátás lehetőség szerint indokolással ellátott igénylésére 

az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
– Sárvári Vármelléki Óvoda: darazsne@airplanet.hu 06 95 320 009; 

+36 30 779 3250
– Sárvári Csicsergő Óvoda: s.csicsergo@varsat.net, tundegersey@

gmail.com (Kérem, hogy igényüket mindkét e-mail címen jelezni 
szíveskedjenek.) 06 95 320 567; +36 20 263 0066

– Sárvári Cseperedő Bölcsőde: bolcsode@globonet.hu 06 95 320 
622; +36 30 414 0667

– Csodagyerek Családi Bölcsőde: csodagyerekek@gmail.com +36 
30 942 5195 

Egyebekben az ügyelet szervezése a 152/2020. (IV.27.) Korm. ren-
deletben foglalt szabályok szerint történik.

Sárvár, 2020. április 30. Kondora István 
 polgármester

Továbbra is telefonos konzultáció 
szükséges az orvosi ellátáshoz

Új szakaszába lépett a koronavírus-járvány elleni védekezés, vidéken 
enyhítéseket vezettek be, amely a sárváriakat is érinti. A háziorvosi, a 
házi gyermekorvosi, a védőnői és a fogászati ellátás újraindítása azzal a 
feltétellel történt meg, hogy a rendelőkben kizárólag előre egyeztetett 
időpontban lehet beteget fogadni. Az egészségügyi szolgáltatónak és 
a betegeknek is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a várókban töltött 
idő és személyek számának minimalizálására. Továbbra is telefonos 
konzultációt követően kerülhet sor a személyes orvos-beteg talál-
kozásra, mely előjegyzés szerint történik, és óránként maximum 4 
beteget vizsgálhat meg az orvos. A rendelőbe lépéskor hőmérsékletet 
mérnek, a betegek között legalább 1,5 méter távolságot kell biztosítani, 
folyamatos fertőtlenítőszeres takarítást kell végezni. Az adminisztratív 
feladatokat: igazolások, keresőképtelen állományok igazolása, egyéb 
igazolások, szociális ellátásokhoz szükséges dokumentumok, a kéréstől 
számított 5 munkanapon belül kell teljesítenie a praxisnak.

Áramszüneti  értesítés
A Sárvár, Várkerület 3. szám előtt elhelyezésre kerülő transzformá-

torállomás építési kivitelezési munkái idején
2020. május 29-én 8.00 órától várhatóan 16.00 óráig a Sárvár, 

Nádasdy utca páratlan oldalán az 1–31. számig, páros oldalán a 
2–22/A számig, az Árpád utca 26. szám alatti és a Várkerület utca 
2–7. szám alatti ingatlanoknál áramszünet lesz. 

Az áramszünet időtartama alatt kérjük szíves türelmüket, 
megértésüket, hiszen a hálózat fejlesztés –  a várható kellemet-
lenségekkel együtt is – valamennyi érintett lakos közös érdeke. 

Sárvár Város Önkormányzata

Tájékoztató az idegenforgalmi adóval 
kapcsolatban

Az alábbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni az idegenforgalmi 
adóval kapcsolatos változásokról.

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-
járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében adózási könnyíté-
sekről döntött. Ennek keretében a szálláshely-szolgáltatókat segítve az 
idegenforgalmi adó 2020. április 26-tól felfüggesztésre került.

Ezért a 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő 
időszakban a szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő vendégtől 
a szálláshely-szolgáltatónak az idegenforgalmi adót nem kell 
beszednie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be 
kell vallania.  Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak 
összege nulla.

A szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő vendégekről az analitikus 
nyilvántartásokat azonban továbbra is vezetni kell. 

Az idegenforgalmi adóról szóló adóbevallást továbbra is havi 
rendszerességgel be kell nyújtani az önkormányzati adóható-
sághoz. 

Az Önkormányzat a sárvári szálláshelyek által benyújtott adóbeval-
lásokban feltüntetett adónak megfelelő összegű vissza nem térítendő 
költségvetési támogatásra lesz jogosult. Annak érdekében, hogy a 
járvány okozta gazdasági nehézségek ellenére a jövőben is közösen 
tudjunk tenni a vendégváró Sárvárért, tisztelettel kérjük, hogy az ide-
genforgalmi adó bevallásának helyes kitöltésére és határidőben való 
benyújtására a jövőben is szíveskedjen kiemelt figyelmet fordítani, 
ami közös érdekünk.

Az idegenforgalmi adóbevallással kapcsolatos esetleges 
kérdésével kérjük, forduljon bizalommal a Hatósági Irodához az 
alábbi elérhetőségeken. Telefonszám: 95/523-187, e-mail cím: 
hatosag@sarvar.hu.

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Iroda

Igényelhető a tanévkezdési támogatás!
Örömmel jelentette be Kondora István polgármester, hogy a 
vírushelyzet okozta gazdasági nehézségek ellenére, idén is 
igényelhető a tanévkezdési támogatás a 2020/2021-es tanévre 
beiratkozott általános iskolás gyermekek után az önkormány-
zattól, gyermekenként 4 ezer forint!

 A támogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Ható-
sági Irodájában lehet előterjeszteni 2020. július 31-ig. A kérelem és a 
jövedelemigazolás nyomtatványai a Sárvári Hírlap 2020. május 1-jei 
lapszámában megtalálhatóak. 

Kérjük a szülőket, hogy a kérelem kitöltésével kapcsolatban szíves-
kedjenek telefonon felvenni a kapcsolatot az ügyintézőkkel a 95/523-
106-os, a 95/523-129-es, a 95/523-130-as telefonszámokon.

A kitöltött kérelem a szükséges mellékletekkel együtt postai úton 
vagy e-mailben (a hatosag@sarvar.hu e-mail címre) is benyújtható.

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
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Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester 

szólt arról, hogy az a kormány-
rendelet, amely szerint azokon a 
településeken, ahol a bölcsődék és 
az óvodák bezártak, ott április 30-
tól kötelező ügyeletet biztosítani, 
nem jelentett újdonságot Sárvá-

ron. A sárvári önkormányzat az 
intézmények szüneteltetése alatt 
folyamatosan biztosította az ügye-
letet, amire az elmúlt napokban 
jelentősen meg is nőtt az igény.

– Akinek elfogyott a szabad-
sága, a betegszabadsága, nem 
tudja megoldani a kisgyerme-

ke felügyeletét, az nyugodtan 
jelentkezzen a bölcsőde és az 
óvodák vezetőinél – mondta a 
polgármester. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy 
a kormány az év végéig felfüg-
gesztette az idegenforgalmi adó 
fizetési kötelezettséget, de a be 

nem szedett adót a kormányzat 
meg fogja téríteni az önkormány-
zatoknak. Ezért nagyon fontos, 
hogy az idegenforgalmi adóról 
szóló adóbevallást továbbra is 
havi rendszerességgel benyújtsák 
a szálláshelyek az önkormányzati 
adóhatósághoz.  

– Az elmúlt napokban azt ta-
pasztaltam, hogy számos vendég-
látóegység terasza megnyitott. 
Védekezni elsősorban a kiszolgáló 
személyzetnek kell, a vendégek-
nek pedig annyi a feladatuk, hogy 
a megfelelő távolságot tartsák 
egymástól – mondta Kondora 
István.

A városvezető még több jó 
hírt is bejelentett: május 15-től 
kinyitnak a sárvári játszóterek, 
május 17-én a piac már teljes 
kapacitással működni fog. – Ter-
veink szerint június elején a sárvári 
fürdő is szigorú feltételek mellett 
megnyithat. Reméljük, hogy ezzel 

a fürdőélet és talán a vendéglá-
tóhelyek, szállodák működése is 
elindulhat városunkban – húzta 
alá Kondora István. 

Sárváron is lassan 
ÚJRAINDUL 
AZ ÉLET  

Folytatás az 1. oldalról
Orbán Viktor május 8-án azzal 

kapcsolatban, hogy kinyitnak-e 
az iskolák a nyári szünet előtt, azt 
mondta: nagyon bizonytalan az 
ügyben, és egyelőre nem tapasz-
tal tömeges igényt az újranyitás 
iránt. Ha lesz ilyen, akkor el fognak 
gondolkodni rajta – tette hozzá. A 
miniszterelnök méltatta ugyan-
akkor a digitális oktatásra átállást, 
mert – mint mondta – kiderült, 
hogy működik, és hogy kiváló ta-
náraink vannak, akik úgy oldották 
meg ezt a feladatot, mint sehol 
Európában, hibátlanul vizsgáztak.

A lapzártánkkor érvényes szabá-
lyok értelmében mindenki köteles 
más emberekkel a szociális érintke-
zést a lehető legkisebb mértékűre 
korlátozni, és a másik embertől 
lehetőség szerint legalább 1,5 méter 
távolságot tartani. Mindenki köteles 
üzletben történő vásárlás és tömeg-
közlekedési eszközökön való tartóz-
kodás során a szájat és az orrot elta-
karó eszközt (például orvosi maszk, 
sál, kendő) viselni. A védőtávolság 
megtartása mellett a közterületek, 
parkok is látogathatóak. 

Saját és családja érdekében a 
65 éven felüli idősek az élelmi-

szerüzletet, drogériát, gyógyszer-
tárat, gyógyszert, gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó üzletet 
továbbra is csak  9.00 és 12.00 óra 
közötti időben látogathatják. 

Valamennyi üzlet nyitva tarthat. A 
vendéglátó üzletek – így különösen 
az  étterem, a  kávézó, a  cukrászda, a  
büfé, a  presszó – kerthelyiségében 
vagy teraszán megengedett a  tar-
tózkodás és a megrendelt étel, illetve 
ital elfogyasztható. A vendéglátó 
üzleten belül – az ott foglalkozta-
tottak kivételével – tilos tartózkodni, 
kivételt képez az elvitelre alkalmas 
ételek kiadása és szállítása.

A strand, valamint a szabad-
téri fürdő, a szabadtéri múzeum 
és állatkert nyitva tarthat és 
látogatható. A  rendezvények 
megtartására vonatkozó korlá-
tozásoktól – miszerint augusztus 
15-ig nem lehet rendezvényeket, 
fesztiválokat tartani – eltérően 
vallási közösség szertartása, to-
vábbá a polgári házasságkötés 
és temetés tartható. A vallási 
közösség szertartása, továbbá – 
a házasuló felek kivételével – a 
polgári házasságkötés és temetés 
során biztosítani kell a védőtávol-
ság megtartását.

Vidéken enyhítéseket vezettek be

kondora2 fotó: 

kondora3: 

Kondora István polgármester heti rendszerességgel tájékoztatja  
a város lakóit a helyi döntésekről a helyi médián keresztül

A tervek szerint június elején kinyithat a Sárvárfürdő
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Folytatás az 1. oldalról
A sárvári gimnáziumban 50 

végzős tett, illetve tesz emelt szintű 
érettségi vizsgát, a legtöbben, 20-
an angol nyelvből. 5-5 fő válasz-
totta matematikából, németből és 
földrajzból az emelt szintet.

A dolgozatokat a beszedést 
követően ózongenerátorral fer-
tőtlenítik, amelyet Kondora István 
polgármester ajánlott fel az intéz-
ménynek. A végzősök a kijavított 
írásbeli vizsgalapokat május 28-án 
és 29-én tekinthetik meg a gim-
náziumban, ekkor észrevételeket 
is tehetnek a dolgozatukkal kap-
csolatban. Ha sikeresen teljesí-

tették az írásbeli vizsgát, akkor a 
járványveszély miatt szóbelizni 
csak a testnevelésből érettségi-
zőknek kell. A Tinódiban az érett-
ségi eredményét június 11-én, 
12-én és 15-én hirdetik ki. Nagy 
a tét, hiszen az érettségi egyben 
felvételit is jelent a felsőoktatási 
intézményekbe, nagy hatással van 
a végzősök jövőjére.

A Barabás György Műszaki 
Szakgimnáziumban és Szakközép-
iskolában 35 tanuló érettségizik. 
Lakatné Mester Éva igazgatónő 
arról számolt be, hogy az ő intéz-
ményükben is rendben, a járvány-
ügyi szabályokat betartva zajlott a 

vizsga. Azonban rájuk még hosszú 
vizsgaidőszak vár, hiszen a május 
11-i héttel kezdődnek meg az 
érettségivel párhuzamosan az 
OKJ-s gyakorlati vizsgák, amelye-
ken 84 végzős ad majd számot a 
tudásáról. 

A Barabásban is reggelente a 
névsoregyeztetés után, a kézfer-
tőtlenítés és a szájmaszkok átvétele 
következett. Majd a 35 érettségiző 
elfoglalhatta a számára kijelölt 

tantermet. Egy-egy teremben 
maximum 5-6 végzős vizsgázott. 

– Nagyon pozitívak a tapaszta-
lataink, a diákok nagyon fegyel-

mezettek, betartják a szabályo-
kat, amire kollégáim ügyelnek 
is – mondta el Lakatné Mester 
Éva igazgatónő, aki hozzátette, 
hogy az OKJ-s gyakorlati vizsgák 
megtartásának is nagyon szigorú 
előírásai vannak, itt is nagyon 
fognak ügyelni a járványügyi 
szabályok betartására. 

A Barabás iskola 119 végzős 
diákja a szakgimnáziumban in-
formatika és kereskedelem szak-

irányon végez, a szakközépiskolai 
részen pedig gépi forgácsoló és 
eladó végzettséget szereznek az 
idén ballagók.

A hagyományos ballagási ünnepségek a koronavírus-járvány 
miatt országszerte elmaradtak. 

A középiskolák azonban vi-
deókkal, köszöntőkkel, fotókkal 
elbúcsúztatták a végzősöket az 

online térben. A sárvári Barabás 
György Műszaki Szakgimnázium 
és Szakközépiskola Lakatné Mester 

Éva igazgatónő búcsúbeszédét 
az intézmény Facebook-oldalán 
és web oldalán is közzétette. „Az 
elmúlt 6 hét tantermen kívüli 
oktatással, digitális tanrenddel, 
szorongással, fájdalmas pillana-

tokkal és munkával telt el mind-
annyiunk számára. Aggódtunk a 
szeretteinkért, barátainkért, tanít-
ványainkért. Személy szerint én a 
kollégáimért is. Megtanultuk, mit 
jelent élni, barátokat megvigasz-
talni, reménykedni és álmodozni, 
tanulni és tanítani. Sajnálatos 
módon a jelen tanév utolsó heteit 
másképp kell megélni, mint ahogy 
elképzeltük. Elmaradtak a prog-
ramjaink, a versenyeink. A ben-
neteket megillető ünnep is más. 
Bízom benne, hogy a képzeletbeli 
tarisznyátokban az osztályfőnökö-
tök éveken át érezhető gondosko-
dását, iskolánkban szerzett tudást 
és szakmaszeretetet magatokkal 
viszitek!” – olvasható a Barabás 
iskola igazgatójának beszédében. 

A sárvári Tinódi gimnázium 
igazgatója, Hevér Mihályné azt 
nyilatkozta, hogy augusztus vé-
gén szeretnék megtartani a bal-
lagási ünnepséget, hogy ebben 
a hagyományban az idén végző 
diákoknak is része lehessen.

Rendben zajlottak az ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

A BARABÁSBAN online búcsúztak, a TINÓDIBAN augusztusban lesz a ballagás

Lakatné Mester Éva igazgatónő sok sikert kívánt 
a Barabás végzőseinek az angol vizsga reggelén

Hevér Mihálynő igazgatónő és 
munkatársai bontják fel a vizsgala-
pokat tartalmazó csomagokat
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Több mint egy hónappal ezelőtt kezdte meg a munkáját a 
sárvári kórházparancsnok, Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, 
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi 
Kirendeltségének vezetője. Tájékoztatójában elmondta, 
hogy a sárvári intézményben a járványügyi szabályok be-
tartása példás értékű.

Március 30-án 109 kórházpa-
rancsnok állt munkába az egész-
ségügyi intézményekben, akik a 
honvédség, a katasztrófavéde-
lem, a rendőrség állományából 
érkeztek, valamennyien vezető 
beosztásban voltak. A sárvári 
Szent László Kórház kórházpa-
rancsnoka Lakatár Gábor tűzoltó 
alezredes lett, akit feladatairól 
kérdeztünk. 

– Kórházparancsnokként az a 
feladatom, hogy a járványügyi 

szabályokat betartassam, a költ-
ségvetési forrásból beszerzett 
egészségügyi készleteket ellen-
őrizzem, ha szükséges, akkor 
javaslatokat tegyek az intéz-
ményvezető részére – mondta 
Lakatár Gábor.

Napi adatszolgáltatási kö-
telezettségük van a kórház-
parancsnokoknak az országos 
kórház-főparancsnok illetve a 
kórház-főparancsnoki törzs irá-
nyába, amelyet elektronikus úton 

teljesítenek. – Naponta ellenőriz-
zük a raktárkészletet logisztikus 
kollégámmal, amely a készletek 
és felszerelések szemrevétele-
zésével történik. Így most már 
tudjuk, hogy például, az inten-
zívágy hogy néz ki, milyen terá-
piás eszközök, lélegeztetőgép, 
altatógép szükségesek ahhoz, 
hogy az intenzív terápiás tevé-
kenységet a kórházban végre 
tudják hajtani – sorolta a sárvári 
kórházparancsnok.

Az ellenőrzés a kórház területé-
re érkező személyekre is kiterjed. 
Ha a kórházba külső szolgáltatók, 
dolgozók belépnek, akkor egy 
nyilatkozatot kell kitölteniük, 
amit a kórház már a járványügyi 
intézkedések megtétele előtt 

bevezetett. – Ez kitér arra, hogy 
járt-e valaki külföldön, vannak-e 
eltitkolt betegségei. A kórházban 
a szájmaszk használata kötelező, 
ennek az ellenőrzése is a mi fel-
adatunk, és ha ennek a hiányát 
észrevesszük, akkor felhívjuk a fi-
gyelmét az illetőnek a kórházban 
érvényes járványügyi szabályok 
betartására – szólt Lakatár Gábor, 
aki a szombathelyi katasztrófa-
védelmi kirendeltség vezetője-
ként, tűzoltói múlttal és több 
éves szervezési tapasztalattal 
kezdte meg kórházparancsnoki 
munkáját.

Az első lépés az volt, hogy 
megismerték a kórház kritikus 
pontjait, amelyek egy esetleges 
áramkimaradás, illetve levegő-
ellátottság hiányában veszélyt 
jelenthetnek a kórházi ellátásra. 
Ez képezte a munkájuk alapját, és 
az országos kórházfőparancsnok 
utasítása alapján, erre építve vég-
zik a mai napig ellenőrző és adat-
szolgáltató tevékenységüket.

Orvosszakmai kérdésekben a 
sárvári kórházparancsnok nem 
dönthet. Heti rendszerességgel 
tartanak értekezleteket a kór-
házban, ahol értékelik a tapasz-
talatokat és meghatározzák a 
teendőket. 

– A kórházban a járványügyi 
szabályok betartása példás érté-
kű, kirívó eset a kórházban nem 
történt – értékelte az elmúlt egy 
hónap tapasztalatait Lakatár Gá-
bor tűzoltó alezredes.

-fr-

A sárvári kórházban a járványügyi szabályok betartása példaértékű

Lakatár Gábor kór-
házparancsnok-
ként a járványügyi 
szabályok betartá-
sáért felel és a költ-
ségvetési forrásból 
beszerzett egész-
ségügyi készleteket 
ellenőrzi

Tavaly őszre készült el a fürdő és a Hegyközség közötti ke-
rékpárút mintegy 300 millió forintos pályázati támogatás 
segítségével, amely keretében egy új híd is létesült az útsza-
kaszon. Most önkormányzati beruházásként a közvilágítás 
is kiépült a kerékpárút mellett, így még biztonságosabb lett 
a közlekedés a Hegyközségbe.

Sárváron számos közlekedés-
biztonságot javító beruházás 
zajlik jelenleg is, a főutca burko-
latának cseréje, forgalomlassító 
küszöbök építése, út- és járda-
felújítások. 

A forgalmas főút mellett futó 
külön kerékpáros útszakasz ki-
vitelezése a kandeláberek kihe-

lyezésével most teljesen befeje-
ződött. A beruházás illeszkedik 
a hegyközségi körforgalomtól 
Gércéig megvalósuló kerékpár-
úthoz, amely a nagyon forgalmas 
84-es utat váltja ki.

– A tizenkilenc kandeláber 
kiépítése mintegy tizenkétmillió 
forintos önkormányzati beruhá-

zásból valósult meg a 
fürdő és a Hegyközség 
között – mondta el Dr. 
Máhr Tivadar alpolgár-
mester, aki hozzátet-
te, az elmúlt években 
egy kerékpárút-hálózat 
épült ki Sárváron, és ez-
által közelebb kerülhet-
tek Sárvár városrészei 
a városközponthoz és 
biztonságosabb lett a 
közlekedés.

Esti séta az új kerékpárúton 
(Fotó: Erdős Dóra)

Kandeláberek VILÁGÍTJÁK MEG a hegyközségi KERÉKPÁRUTAT
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A sárvári polgárőrök az új 
koronavírus veszélyhelyzet 
idején is kiveszik részüket 
a város közbiztonságának 
fenntartásában. Járőrszol-
gálataikkal egyéb idősza-
kokban is fontos szereplői a 
közrend fenntartásának. A 
járványveszély idején a pol-
gárőrök felügyelték a Sárvár 
Aréna melletti termelői piac 
újranyitását, és ők ellenőrzik 
a lezárt játszótereket is. 

A polgárőrök fontos szereplői a 
város közrendjének és társadalmi 
életének. Az idei májusfa felállítá-
sában is segédkeztek, képviselve a 
többi civil szervezetet. Munkájukra 
is számít a település a vírusve-
szély adta tennivalók ellátásában. 
Járőröznek gyalog, motorral és 
személyautóval – segítve Sárvár 
közbiztonságának a fenntartását. 
– A rendelkezések a mi tevékeny-
ségünket is befolyásolták, hisz a 65 
év feletti polgárőrök nem mehettek 
szolgálatba. A sárváriak törvénytisz-
telőek, járőrözéseik során csupán 
néhány esetben kellett figyelmez-
tetni a szabályszegőket – számolt be 
az önkéntes szolgálatot ellátó pol-
gárőrök feladatairól Kovács Ferenc, 
a sárvári polgárőr egyesület elnöke. 

A nemrég megalakulásuk 25. 
évfordulóját ünneplő polgárőr-

ségnek is eltolódott az egyesületi 
közgyűlése a vírushelyzet miatt. Az 
elmúlt évet értékelve Kovács Ferenc 
elmondta, hogy több mint kétezer 
órányi szolgálattal járultak hozzá 
Sárvár biztonságához. Aktívan to-
boroznak a középiskolákban is és 
tájékoztató előadásokat is szervez-
nek. A hatékonyabb munkavégzést, 
a konkrétabb bűnmegelőzést és a 
lakossággal való még fokozottabb 
kapcsolattartást tartják továbbra 
is a legfontosabbnak. Hozzátéve, 
hogy a polgárőrök nem fizetségért, 
hanem önzetlenül, szabadidejüket 
erre fordítva végzik munkájukat.

Az elmúlt években május elsején félezer ember, civil szerveze-
tek, intézmények közreműködésével készült el a Várparkban a 
májusfaliget. A koronavírus-járvány miatt ez évben egyetlen 
hatalmas májusfa áll a vár előtt.

Két éve Sárvár várossá nyilvání-
tásának ötvenedik évfordulóján 

félszáz májusfa alkotta a ligetet, 
emlékeztetve a jeles évfordulóra, 

és a sárvári májusfaliget magyar 
Guinness-rekord lett. Idén a má-
jusfa másra emlékeztet, a remény-
re és az összetartozásra.

A város egyesületeinek képvise-
letében a hagyományőrző íjászok 
és a polgárőrök segédkeztek a fa 

letisztításában és felállításában.  
A májusfát ez alkalommal kizá-
rólag nemzeti színű szalagok 
díszítették. – A körülmények miatt, 
egyetlen fát állítunk jelképesen. 
Hiszen ez most a város fája, min-
denki fája lesz május hónapban. A 
természet, az élet újjászületését, a 
reményt hirdeti ezekben a nehéz 
időkben – fogalmazott a faállítá-
son Kondora István polgármester. 

Szerény körülmények között 
zajlott május elseje, és a szokásos 
májusfa-kitáncolásra sem készül 
ez évben a város. – Remélem, a 
fa kidöntésekor, ha a szabályok 
lehetővé teszik, talán már többen 
összejöhetünk, és közösségi él-
mény is lehet – tette hozzá a város 
vezetője. Jövőre viszont már 20-25 
fa felállításával tovább folytatódhat 
a sárvári májusfaliget hagyománya.

2020-ban nem épült fel a május-
faliget, de a vár előtt álló májusfa 
most sem magányos. A remény és az 
összetartozás jelképe lett Sárváron.

Összefogásra buzdító sárvári 
karanténprodukció
A Sárvári Vonósok Dés László Mi vagyunk a grund című dalát 
dolgozták fel rendhagyó módon. 

Mindenki otthonról csatlakozott a világhálón keresztül a produkci-
óhoz, nemcsak hangszerrel és énekkel, de képpel is. Így állt össze egy 
videoklippé a Sárvári Vonósok legújabb száma, amely a Facebook-ol-
dalukon megtekinthető.  „Ez a dal most nekünk arról szól, hogy bármi 
történjék is, mi mégis tudunk együtt zenélni, mert mi összetartozunk! 
Ugyan tavaszi koncertünket nagy sajnálatunkra el kellett halasztanunk, 
de – hogy ne maradjatok teljesen a Sárvári Vonósok nélkül idén április-
ban sem – fogadjátok sok szeretettel nagy örömmel és lelkesedéssel 
készített produkciónkat” olvasható a videoklip melletti kísérőszöveg 
a Sárvári Vonósok Facebook-oldalán.

A remény és 
az összetartozás 
jelképe lett 
a májusfa

A polgárőrök a járvány frontján is helytállnak

A szolgálatban lévő egyenruhás kol-
légái mellett Kovács Ferenc, a Sárvári 
Polgárőr Egyesület elnöke
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Folytatás az 1. oldalról
Vámos Zoltán, a Sárvár Arénát 

működtető Sárvári Sportfólió Kft. 
ügyvezető igazgatója elmondta, 
hogy a zumba és a fitt órák, vala-
mint a shotokan karate edzések 
újra látogathatóak bizonyos kor-
látozásokkal.

Az épületbe kizárólag a sporto-
lók léphetnek be érintésmentes 
testhőmérséklet ellenőrzést kö-
vetően. Valamennyi foglalkozás 
az 1500 m2-es küzdőtéren kerül 
megrendezésre, egy foglalko-
záson egy időben maximum 10 
ember edzhet együtt, a megfelelő 

védőtávolság betartásával. Az 
edzők vállalták, hogy kontaktus-
mentes edzéseket tartanak. A küz-
dőtér megközelítése kizárólag a 
főbejáraton keresztül lehetséges. 
Az aréna öltözőit továbbra is zárva 
tartják, ezért kérnek mindenkit, 
hogy sportruházatban érkezzen, 
és hozzon magával váltócipőt, 
mert kötelező a használata.

– Amennyiben valaki beteg-
ség jeleit észleli magán, kérjük 
ne vegyen részt a foglalkozá-
sokon. Az aréna főbejáratánál 
elhelyezett érintésmentes fer-
tőtlenítő adagolókat minden-
ki szabadon használhatja. Az 
épületet a foglalkozások között 
folyamatosan fer tőtlenítjük . 
Megkérünk minden sportolót, 
hogy működjenek együtt kollé-
gáinkkal a saját és társaik egész-
ségének megőrzése érdekében 
– húzta alá Vámos Zoltán.

A Sárvár Aréna fallabda foglal-
kozásai is újraindultak, a pályák 

azonban szigorú szabályok be-
tartásával vehetők igénybe, így 
az épületbe ennél a sportágnál is 
kizárólag a sportolók léphetnek 
be – érintésmentes testhőmér-
séklet ellenőrzést követően – a 
sportolói bejáratnál kialakított 
belépési ponton.

A pályák öltözőit ebben az 
esetben is még zárva tartják, ezért 

sportruházatban kell már érkezni, 
és természetesen a fallabdához is 
szükséges váltócipő. 

– Az órára érkezőknek az épület 
előtt kell várakozniuk, a sportolói 
bejárat külső, fedett részén, amíg 
az előző óra résztvevői el nem 
hagyják az arénát. A pályáknál 
elhelyezett fertőtlenítő géle-
ket mindenki szabadon 
használhatja. A pályákat 
az órák között folya-
matosan fertőtlenítjük, 
napi kétszer ózonge-
nerátoros fertőtlenítést 
végzünk. Megkérünk 

minden sportolót, hogy 
működjenek együtt 
kollégáinkkal a saját és 
társaik egészségének 
megőrzése érdekében 
– szólt az ügyvezető, aki 
hozzátette, a korlátozott 
nyitás tapasztalatait fo-
lyamatosan értékelik, és 
nyomatékosan kérnek 

mindenkit, hogy tartsa be az 
előírásokat.

A húsvét előtti hétvégén nyitott 
meg a Sárvár Aréna mellett az 
élelmiszerpiac a minisztériumi 
ajánlás alapján, és a városvezetés-
sel egyeztetve. Most már vasárnap 
és hétfőn is nyitva tart a sárvári 
piac, de továbbra is érvényes az a 
szabályozás, amely szerint 9 és 12 
óra között csak a 65 éven felüliek 
vehetnek részt a piacon.   

– Nagyon nagy népszerűsége 
van a piacnak még úgyis, hogy 
első időszakban csak élelmisze-
reket lehetett árusítani, később a 
palántások és virágosok is jöhet-
tek már, hétről hétre igyekszünk 
enyhíteni a szabályozáson, és 
fokozatosan engedjük be az ipar-
cikkeket árusítókat is a vasárnapi 
és a hétfői piacra – tudtuk meg 
Vámos Zoltántól. 

Május hónapban a sárvári 
használtcikk piac még nem nyit 
ki. Ez alatt az időszak alatt ki-
alakítják azt a feltételrendszert, 
amely alapján a nyár folyamán 
már biztonságosan üzemelhet a 
sárváriak és a környékbeliek által 
kedvelt lomis piac. 

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, 
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés, 

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu
+36 30 267 59 27

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9. 
(Szolgáltató ház alatt)

A sárvári piac kínálata 
folyamatosan bővül

ELINDULTAK az edzések

a SÁRVÁR ARÉNÁBAN
A Sárvár Arénában az újrakezdés legfontosabb szempontja az volt, hogy mindenki biztonságosan sportolhasson, 
illetve a dolgozók is biztonságosan végezhessék munkájukat  

72020. május 15. SÁRVÁRI    HÍRLAP



Szent László

Szent László és

 

● Május 4-től a Szombathelyi Egy-
házmegye területén Megyéspüspök 
atya újra engedélyezte a nyilvános 
szentmisék megtartását, hétközna-
pokon és vasárnapokon egyaránt. 
Az eddigi rend szerint, a távolságtar-
tás szabályait megtartva jöhetünk 
templomba. A templomot minden 
szentmise után fertőtlenítjük és szel-
lőztetjük. A keresztelések és esküvők is 
újra megtarthatók. Szeretettel várjuk a 
kedves híveket. Imádkozzunk a járvány 
mielőbbi teljes megszűnéséért.

● Az idei bérmálások a bizonytalan 
járványügyi helyzet miatt 2021 tava-
szán lesznek meg tartva Püspök atya 
rendelkezése szerint.

● Az elsőáldozást mindkét sárvári 
templomban 2020 őszén tartjuk meg.                       

● Május hónapban minden este 
Lorettói litániát éneklünk a Boldog-
asszony tiszteletére. A Szent László-
templomban 18.30 órakor, a Sári temp-
lomban 18.00 órakor. Vasárnaponként 
15.30 órakor az Újmajori kápolnánál 
is énekeljük a litániát. Máriát dicsérni 
Hívek jöjjetek!

 ● Pénteken esténként 19.30 óra-
kor a szentmise után a Szent László- 
templomban, ne feledkezzünk meg a 
csendes szentségimádásról, valamint 
a közös zsolozsmáról.   Venite, adore-
mus!   Jöjjetek, imádjuk!

● Gyónásunkat a járványügyi 
szabályok megtartásával mindkét 
templomban a szentmisék alatt elvé-
gezhetjük. Évente gyónjál és  áldozzál.

● Szeretettel kérjük a kedves 
Hívektől, hogy az elmúlt kettő hó-
nap vasárnapi perselyadományait 
amennyiben megtehetik, ajánlják fel 
a plébánia működéséhez a plébánia 
hivatalban, vagy a templom perse-
lyeiben. Továbbá tisztelettel kérjük, 
hogy a plébánia irodájában a 2020. 
évi egyházközségi adót is legyenek 
szívesek befizetni. Előre is köszönjük 
megértő jóságukat és nagylelkű-
ségüket. Mindkét plébánia hivatala 
a szokásos időben áll a Testvérek 
rendelkezésére.

● Az elmúlt két hónapban a plé-
bánia és a Karitász csoport nagyon 
sok rászorulón segített, élelmiszercso-
maggal és pénzadományokkal.

● Május 22-én, pénteken lesz 
Szent Ritának az ünnepe, melyre 
kilenceddel készülünk a nagytemp-
lomban az esti szentmisék keretében. 
Szent Rita a reménytelennek tűnő 
helyzetekben hathatós közbenjáró. 

● Május 24-én Urunk mennybe-
menetelének főünnepe lesz, a hegyi 

kálvárián 9.30 órakor búcsúi szentmi-
sét imádkozunk.

Evangélikus Hírek 

● A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Püspöki Tanácsa május 4-én 
újabb püspöki pásztorlevélben fordult a 
lelkészekhez és az egyházközségekhez: 
„Természetesen mindnyájan nagyon 
vágyódunk már a személyes találko-
zásra és arra, hogy híveinkkel templomi 
közösségben is együtt legyünk. Az 
egészségügyi szakemberek szerint a 
veszély még korántsem múlt el, sőt a 
sok embert megmozgató nyilvános 
alkalmak révén csak növekedhet. Ezért 
arra kérjük híveinket, hogy változatlanul 
tekintsék érvényesnek március 14-i 
kérésünket arra vonatkozóan, hogy 
az evangélikus gyülekezetekben ne 
tartsanak templomi istentiszteleteket és 
egyéb, hétközi alkalmakat a gyülekezeti 
tagok fizikai jelenlétével.” 

● Az elmúlt hetekben már meg-
szokott módon vasárnapi istentisz-
teleteinket és hétközi áhítatainkat a 
Sárvári Televízióban és annak YouTu-
be-csatornáján követhetik nyomon 
gyülekezetünk tagjai. Ajánljuk továbbá 
az országos egyházi szerkesztésben 
megjelenő istentiszteleteket és hét-
közi alkalmakat, melyeket különböző 
médiafelületeken sugároznak.

● Személyi jövedelemadójuk 1%-
ával a Magyarországi Evangélikus 
Egyház javára a 0035-ös technikai 
számon rendelkezhetnek. Kérjük, 
hogy a másik felajánlható 1%-kal 
támogassák egyházközségünk Luther-
rózsa Alapítványát, melynek adószáma: 
18890246-1-18.

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

● Két hónap kényszerű szünet után 
május 17-e, vasárnaptól újra kinyitjuk 
templomunk ajtaját. Szeretettel várjuk 
egyházközségünk tagjait és minden 
érdeklődőt 10 órakor kezdődő isten-
tiszteletünkre, illetve az azzal egy idő-
ben kezdődő gyermek-istentiszteletre.

● Hétközi alkalmaink egyelőre 
szünetelnek.

● Gyülekezetünk a Sárvári Reformá-
tus Egyházközség Facebook-oldalon 
is elérhető. Telefonos elérhetőség: 
95/830067, 30/6786645.

● Személyi jövedelemadónk 1%-át 
a Sárvári Református Gyülekezetért 
Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek 
adószáma: 18890552-1-18.

● A Magyarországi Református 
Egyház technikai száma: 0066.

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia
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A sárvári katolikus isko-
la kétmilliárd forintos is-
kolabővítése után ismét 
avatásra készül az egyház. 
A Szent László-templom 
szomszédságában hama-
rosan befejeződik plébá-
niaépület felújítása és elké-
szül az annunciáta nővérek 
zárdája is.

– Sokan azt gondolják, hogy 
ezt az épületet ajándékba kap-
tuk. Pedig két másik ingatlant 
adtunk a városnak helyette, 
annak el lenére,  hogy ez az 
épület korábban mindig is a 
katolikus egyház tulajdona volt. 
Tehát, ami a miénk volt, azért 
is fizettünk – foglalta össze az 
ingatlancserét Wimmer Roland 
városi plébános. A felújítás költ-

ségeinek fedezetét az egyház-
megye, az itt élő sárvári hívek 
adományai és az önkormányzat 
jó szándékú támogatása tette 
lehetővé.

A plébánia átadására a tervek 
szerint június 30-án kerül sor, 
együtt a plébánia mellett épülő 
zárda avatásával. Ezzel a város-
nak hosszú évtizedek után ismét 
lesznek női szerzetesei. A Brazíli-

ából érkezett két annunciáta nő-
vér – a remények szerint – nyá-
ron elfoglalhatja szálláshelyét, 
és ősztől a katolikus iskolában 
fogják segíteni az oktatást. A sár-
vári plébánia életében nagyon 
sok gazdagodás tapasztalható, 
hisz a plébániaépület mellett a 
tervekben már körvonalazódik 
egy közösségi ház felépítése is.

A Szombathelyi Egyházmegye 
kezdeményezte a Sárvári Csi-
csergő Óvoda működésének az 
átvételét. Ez a folyamat egyelőre 
leállt, mivel a veszélyhelyzet ide-
jén a település nem szervezheti 
át az intézményrendszerét. – Jól 
haladtak a tárgyalások az óvoda-
pedagógusokkal, és sok szülővel 
is találkoztam. Ez alapján azt 
mondhatom, hogy az odajárók 
nyolcvan százaléka választotta 
volna a katolikus óvoda létét. 
Püspök atya jelezte, hogy a 
veszélyhelyzet elmúltával ismét 
kezdeményezi az óvodának az 
átvételét. Amint megtörténhet 
a Petőfi utcai óvoda átadása, 
jelentős forrásokat biztosít az 
egyházmegye az intézmény 
fejlesztésére – számolt be Wim-
mer Roland.

Ismét avatásra 
készül 

a katolikus 
egyház

Melléklet a 70/2020. (IV.23.) szá-
mú polgármesteri határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárvár Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet a Sárvári Csicsergő 
Óvoda óvodavezető (magasabb
vezető) beosztás közalkalmazotti 
jogviszony keretében történő 
ellátására

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama, foglalkoztatás jelle-
ge: Határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. Teljes munkaidő.

Közalkalmazotti jogviszony létesí-
tése esetén a betöltendő munkakör 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban: 
Nkt.) 3. melléklete alapján óvoda-
pedagógus.

A vezetői megbízás megneve-
zése, szintje: Óvodavezető (maga-
sabb vezető)

A vezetői megbízás időtarta-
ma: A magasabb vezetői megbízás 
határozott időre, öt évre szól: 2020. 
augusztus 1. napjától 2025. július 
31. napjáig.

Munkavégzés helye: Sárvári 
Csicsergő Óvoda, 9600 Sárvár, Pe-
tőfi u. 21.

A magasabb vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: Ellátja 
az Nkt. 69. § (1)-(3) bekezdésében 

meghatározott feladatokat. Gaz-
dálkodási feladatait az Intézmények 
Gazdálkodását Ellátó Szervezettel 
együttműködve látja el.

Munkabér és juttatások: Az illet-
mény a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és 
a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) ren-
delkezéseinek alkalmazásával kerül 
megállapításra. 

Pályázati feltételek:
– Az Nkt. 67. § (1) bekezdésben 

és a Korm. rendelet 21/A. § (1) a) 
pontja meghatározott felsőfokú 
iskolai végzettség,

– pedagógus szakvizsga kere-
tében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség (Korm. rendelet 
21/A. § (1) b) pontja szerint)

– legalább 4 év pedagógus mun-
kakörben szerzett szakmai gyakorlat.
( Korm. rendelet 21/A. § (1) c) pontja 
szerint) 

– a nevelési-oktatási intézmény-
ben pedagógus munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a 
megbízással egyidejűleg pedagógus 
munkakörben történő, határozatlan 
időre teljes munkaidőre szóló alkal-
mazás (Korm. rendelet 21/A. § (1) d) 
pontja szerint) 

– az Nkt. 66. § (1) b) pontja alapján 
ne álljon a tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 

alatt, büntetlen előéletű legyen és a 
pályázóval szemben nem állnak fenn 
a Kjt. 20. § (2d), (2c) bekezdésében 
felsorolt kizáró okok

– cselekvőképesség.
Az óvodavezetői (magasabb 

vezetői) megbízás vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,
– a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket 
tartalmazó, az intézményvezetésre 
vonatkozó vezetési program,

– végzettséget, szakképzettséget 
igazoló okiratok másolata, ameny-
nyiben van: tudományos fokozatot, 
állami nyelvvizsgát igazoló okiratok 
másolata, 

– szakmai gyakorlatot igazoló 
dokumentumok másolata,

– közalkalmazotti jogviszony 
létesítése esetén 90 napnál nem 
régebbi hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy büntetlen előéletű és 
hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás 
hatálya alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzá-
járul,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó 
zárt vagy nyilvános ülésen kéri a 
pályázat megtárgyalását.

A munkakör betöltésének idő-
pontja: 2020. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: A Nemzeti Közigazgatási 
Intézet internetes oldalán (www.
kozigallas.gov.hu) történő közzété-
teltől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának he-
lye és módja: A pályázatot 1 eredeti 
példányban Sárvár város Polgármes-
terének (Kondora István Sárvár város 
Polgármestere 9600 Sárvár, Várke-
rület 2.) címezve, zárt borítékban 
kell benyújtani, a borítékon kérjük 
feltüntetni: „Sárvári Csicsergő Óvoda 
óvodavezetői pályázata”

A pályázatok elbírálásának 
rendje: A pályázókat a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése 
szerinti bizottság hallgatja meg. A 
megbízásról Sárvár Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
dönt. 

A pályázatok elbírálásának ha-
tárideje: Legkésőbb 2020. június 30.

A pályázati kiírás közzétételi 
helye: A pályázati felhívás a Nem-
zeti Közigazgatási Intézet honlapján 
(www.kozigallas.gov.hu), valamint a 
Sárvári Hírlapban kerül közzétételre.

A pályázattal kapcsolatos to-
vábbi információ Kondora István 
polgármestertől kérhető a 95/323-
555-ös telefonszámon, vagy a pol-
garmester@sarvar.hu e-mail címen.

Wimmer Roland plébános az új 
zárdaépületet és a felújítás alatt 
álló plébániaépületet mutatja
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Hozzávalók:
500 g natúr kefir
1 teáskanál szódabikarbóna
1 egész tojás
2 evőkanál olaj
500 g liszt
1 evőkanál só

Ez a kenyeret is 
helyettesítő lepény 
sokféleképp készít-
hető: önmagába 
vagy töltve, eset-
leg szendvicsnek 
és lángosként is 
kisüthető. A hozzá-
valókat egy tálba 
tesszük, a lisztet 
ál landó keverés 
mellett apránként 
adjuk hozzá, míg 
lágy tésztát nem ad. A tetejét liszt-
tel megszórva és konyharuhával 
lefedve tíz percig pihentessük. 

A tésztát tíz részre osztva ujjnyi 
vastag cipókat formálunk belőlük, 
majd öt percig ismét pihentessük 
letakarva. Ha tölteni szeretnénk 
(sonka, virsli, sajt, zöldségek stb.), 
akkor nyújtsuk fél ujjnyira, és a szé-
leket hajtsuk középre a töltelékre. 
Bő zsiradékban süssük aranyszí-
nűre mindkét oldalát, rövid hűlés 

után fogyasztható. Lehet lángos-
ként is enni, de üresen főzelékhez 
kenyér helyett is finom.

SUZUKI Castrum

4.990.000 Ft-tól 5.040.000 Ft-tól

Szombathely, Körmendi út 98. Tel.: 94/506-891, 30/945-2944 www.suzukicastrum.hu

Sárvár, Alkotmány u. 4.

LOTTÓZÓ

Sárvár, Laktanya u. 2. 

Sárvár, Tinódi u. 32.  
ÜZLETEK

Steffl Dobozos 
Sör 0,5 l

Régi ár: 232 Ft/db 464 Ft/l

Új ár: 217 Ft/db 434 Ft/l

Arany Fácán 
Sör 0,5 l

Régi ár: 209 Ft/db 418 Ft/l

Új ár: 194 Ft/db 388 Ft/l

Szentkirályi 
ásványvizek 1,5 l  
Ára: 119 Ft/db 79,34 Ft/l

-15 Ft

-15 Ft

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 34/2.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVA

Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00 • Vasárnap ZÁRVA

Alkotmány utcai üzletünkben bővült a kávékínálat, 
cappuccino, caffe latte és caffe macchiato is kapható!

RECEPTÖTLETEK (nem csak) 
KARANTÉN IDEJÉRE
Kenyérlángos
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(Folytatás)
Hogyan tudunk dolgozni 

önmagunkon karanténban? 
Mit tehetünk, amikor nem 

tudjuk megváltoztatni a külső 
körülményeinket? 

Az új látásmódban rejlik a stra-
tégia. Nézőpontot, hozzáállást 
kell változtatni. Új viszonyulást 
és gondolkodásmódot, majd új 
stratégiát, s abból új rutint kell 
kialakítanunk. Tehát ha a külső 
körülményeket nem is, de a 
hozzáállásunkat, a gondolko-
dásmódunkat megváltoztat-
hatjuk.

Íme néhány gyakorlat a Coa-
ching eszköztárából:
Erőforrás gyakorlat:

1. Írd fel egy A4-es lap bal 
oldalára a régi életed sikereit 
és azokat a tulajdonságaidat, 
amiket ezeknek köszönhetsz! 

2. Még a bal oldalra írd fel 
a régi életed nehézségeit és 
azokat a tulajdonságokat, amiket 
ezeknek köszönhetsz!

3. Majd ugyanezt végezd el a 
lap jobb oldalán a jelenlegi éle-
ted sikereivel, új képességeid 
számbavételével!

4. S a nehézségekből fakadó 
régi / új képességeidet, tulaj-
donságaidat is vedd számba!

5.  Összegezd és figyeld 
meg, mennyi új képességre, 
tulajdonságra tettél szert, amik 
erőforrássá alakíthatóak és 
segítenek a megküzdésben! 
Sokszor mi magunk sem va-
gyunk tisztában azzal, hogy 
mennyit tanultunk egy kény-
szerhelyzetből is, ill. mennyi 

tényleges, de szunnyadó erő-
forrás birtokában vagyunk!
Hálalista: 

1. Írj akár naponta vagy he-
tente hálalistát! Mi mindenért 
lehetsz hálás? Mi az, amit eddig a 
hétköznapok során természe-
tesnek vettél, kevésbé érezted 
át a valódi jelentését, értékét 
számodra? Írd össze, tedd ki jól lát-
ható helyre a lakásban! Alkalman-
ként böngésszük és bővíthetjük is!

2. Írd meg azoknak a szemé-
lyeknek, akiknek sokat köszön-
hetsz, hogy miért vagy nekik 
hálás! Gondolj vissza egészen 
gyerekkorodig, a barátságokra, 
vagy épp olyanokra is, akik valaha 
megbántottak, de ezáltal fontos 
képességeket fejlesztettél ki ön-
magadban, ezáltal erőforrásokat 
hívtak elő benned.
Új képességeim lista: 

1. Írd össze egy-egy kihívás, 
helyzet megoldás után milyen 
új képességekre tettél szert! Pl.: 
elmélyült a digitális tudásom, 
jobban eligazodom a technika 
világában… Ez előhívja benned a 
„képes vagyok vele megküzdeni ” 
és a  „minden rosszban van valami 
jó” érzését is, ami hatékonyabbá 
tehet a hétköznapokkal való 
megküzdésben. 

2. Ha a karantén végén ok-
levelet kapnál azért, amiben a 
legjobb voltál a krízisben: mi 
állna rajta? Miért kaphatnád? 

3. Gondold át (írd össze), ha az a 
célod, hogy hasznosabbá válj a 
körülötted élő emberek számára, 
akkor: Miben vagy több, ami-
ből te adhatnál? Miben kellene 
megváltoznod? Milyen új képes-

ségeket szeretnél megtanulni? 
Ehhez milyen belső erőforrásra 
volna szükséged?

4. SIKERLISTÁM:  Írd fel a legki-
sebbnek tűnő eredményeidet 
is és mellé azt is miért sikerült! 
(Pl.: ma befejeztem egy feladatot 
– mert jól osztottam be az időm, 
energiám )
Napi pozitív gyűjtése: 

1. Keresd tudatosan a pozitív 
híreket, idézeteket, pozitív 
gondolatokat a negatív helyett! 
Legyen része a mindennapoknak 
a pozitivitás!

2. Nézz szórakoztató vígjáté-
kokat, kabarét, olvass vicceket! 
Gyűjtsd a kedvenceidet egy map-
pába és oszd meg másokkal!

3. Ha nem megy, engedd meg 
magadnak azt is, hogy az is le-
gyen! Ne tagadás, elfojtás legyen, 
éld meg a veszteséget is, de ne 
ragadj bele! Keresd meg és fo-
galmazd meg azt a vágyat, ami 
kihoz a saját sötétségedből! Ne 
akard legyőzni a félelmeidet, 
sötét gondolataidat, azt találd 
meg, hogy tudod kordában tar-
tani őket, ezen a szinten együtt 
élni velük, anélkül, hogy megbé-
nítanának! Keresd meg, mit tudnál 
tenni, hogy pozitívabba billentsd 
a mérleget! 

4. Tedd fel az egyensúlyi kér-
dést: mi az ebben a rosszban is, 
amit mégis változatlanul hagy-
nál ezután is az életedben? (min-
den rosszban van valami jó…)
Az önfejlesztés ideje:

1.  Olvass rendszeresen sikeres 
emberektől és sikeres emberekről. 
Ezek inspirálhatnak nehézségeid 
legyőzésére, és reményt adhatnak 
a sötét napokra. Könyvek, online 
módszerek segítségével bármivé 
kiképezhetjük magunk!

2. Hasonlóképpen, hallgass 
olyan hanganyagokat, amelye-
ken köztiszteletben álló előadók, 
prédikátorok és tanítók beszél-
nek, olyanok, akik az emberiség 
haladását szolgálják.

3. Építsd önbizalmad kis lépések 
sorozatával. Lehet, hogy azért 
nem kezdtél eddig valami újba, 
mert féltél a kudarctól. Kezdd az 
új tevékenységét akkora adaggal, 
amivel még megbirkózol, és az 
ebből nyert önbizalommal lépj 
tovább! „Aki könnyen lépdel, 
messzire jut” – kínai mondás.

4. Lépj be a mosoly és bók  
„klubjába”. Ha a világra moso-

lyogsz, az visszamosolyog rád. (Jó, 
ha az ember tud nevetni magán is, 
vigyél humort a hétköznapokba)  
Tedd szokásoddá, hogy naponta 
legalább három bókot mondasz 
a körülötted lévőknek. A bók 
által nekik okozott öröm neked is 
örömet fog okozni, és ettől min-
denki jobban fogja érezni magát 
a bőrében.

5. Segíts olyan valakin, tegyél 
valamit olyan valakiért, aki nem 
tudja viszonozni. Vállalj önkéntes 
munkát, adakozz a kevésbé 
szerencsés sorsúak javára. Ezáltal 
felemelő érzésben lehet részed. 
Az ilyen irányú erőfeszítések segí-
tenek megfelelő perspektívából 
szemlélni életed, és segítenek a 
hálás hozzáállás kialakításában, 
fenntartásába.

6. ...amikor már nem futhatsz 
tovább...: Jákobnak kificamodott 
a csípője, aki bátyja, Ézsau haragja 
elől menekült, amikor már nem 
tudott hová futni, találkozott 
Istennel egy Penuel nevű helyen.

Mindannyiunknak van ilyen 
Jákob-eseménye: ami elől nem 
futhatunk tovább! Ha Isten 
használni akar egy embert, 
összetöri, összezúzza, csa-
pásokkal átalakítja…Új név: 
JÁKOBBÓL IZRAEL: ISTEN HAR-
COSA. Adjon irányt FERENC PÁPA 
gondolata:  „Minél több fájdalmat, 
szenvedést élünk át, annál köny-
nyebb megtalálnunk Istent!”

DE A LEGFONTOSABB: NE 
AZT NÉZD, AMIT MOST NEM 
ENGEDHETSZ MEG MAGAD-
NAK, HANEM AZT, AMIT MOST 
MEGENGEDHETSZ, AMIT MOST 
ENGEDHETSZ MEG!!!!

Szeretettel: Lovász Adrienn 

Life Coach, önismereti kártya 
instruktor, életmód tanácsadó

Hogy lehet a krízis, a veszély esély?
– egy coach tollából –
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KORMÁNY INFORMÁCIÓ

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

TARTSA A 1,5 MÉTERES 
VÉDŐTÁVOLSÁGOT!

VISELJEN MASZKOT!

www.koronavirus.gov.hu

1,5 méter
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A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében a 
felfüggesztett NB III-as bajnokság nem folytatódik, a baj-
nokság elmaradt és hátralévő mérkőzéseit nem rendezik 
meg. A bajnoki táblázatok jelenlegi állapota a záró táblázat, 
a bajnoki csoportoknak nincs hivatalos végeredménye. A 
Sárvár FC a 13. helyen végzett az NB III-as bajnokság Nyugati 
csoportjában, így elkerülte a kiesést, a folytatásról azonban 
az egyesület vezetése még nem döntött.

– A z  egyesület  nevében 
mondhatom, hogy egyetértünk 
a szövetség döntésével, nem-
csak azért, mert ennek a hatására 
megőrizte NB III-as tagságát a 
Sárvár FC, de azért is, mert ak-
kora létszámokról van szó akár a 
nemzeti, akár a megyei bajnok-
ságokban, amelyeket nehezen 
lehetne kontrollálni ebben a 
járványügyi helyzetben, és je-
lentős kockázatot jelentenének 
a találkozások – mondta Vámos 
Zoltán, a Sárvár Futball Club 
elnökségi tagja. Hozzátette: az 
NB III-as induláshoz szükséges 
licencfeltételeknek megfelelünk. 
A szövetség azonban még nem 
határozta meg a következő 
bajnokság őszi  szezonjának 
feltételrendszerét, az elnökség 
viszont csak ennek ismeretében 
tudja meghozni a döntését az-
zal kapcsolatban, hogy milyen 
bajnokságban fog elindulni a 
Sárvár.

A május elején kiadott spor-
tolást is szabályozó kormány-

rendelet lehetőséget ad arra, 
hogy a Sárvár FC utánpótlásá-
ban sportoló mintegy 150 fiatal 
edzéslehetőséget kapjon a Sárvár 
FC sporttelepén. Ezek az edzések 
kiscsoportos foglalkozások for-
májában el is indultak.

A Sárvár FC utánpótláscsapa-
tainak is véget ért a bajnokság. 
– Nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy több csapatunk is 
dobogós helyen végzett – szólt 
Vámos Zoltán, aki sorolta is az 
eredményeket: az U17-es csapat 
a 2. helyen fejezte be az NB III-as 
bajnokságot, a megyei bajnok-
ságban induló U16-os az 1. he-
lyen végzett, az U14-es A csapat 
1. helyezett, az U14-es B csapat 
3. helyezett lett. A szövetségtől 
nem kaphatnak érmeket, de az 
egyesület szeretné munkájukat 
majd érmekkel elismerni. Beérett 
a sárvári, illetve sárvári kötődé-
sű utánpótlásedzők munkája, 
ez látszik a gyerekek növekvő 
létszámán és az elért eredmé-
nyeken is.

Strauss Autószalon K� .
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu

A stílusos, sportos és csábító Ford Puma, amelynek optimalizált tengely- és nyomtávja kiváló alapot biz-
tosít az ideális SUV-arányok megteremtéséhez. Karizmatikus stíluselemeivel – például a sárvédők tete-
jére épített fényszórókkal és a karosszéria atlétikus, lendületes vonalaival – az új Ford Puma új fejezetet 
nyit a Ford formatervezési fi lozófi ájában, nem 
mellesleg pedig 5 csillagos értékelést kapott 
az autók törésbiztonságát vizsgáló Euro NCAP 
független szervezettől.

Érdemes benézni a Strassushoz, hiszen széles 
készletkínálattal várjuk az érdeklődőket!
Minden ügyfelünk számára segítünk kiválaszta-
ni a tökéletes autót! Akik szeretnének belépni 
az elektromos autózás világába, ajánljuk kész-
letünkről elvihető mild hybrid hajtású model-
lünket. A hagyományos meghajtású motorok 
kedvelői, pedig szintén megtalálhatják autójukat 
akár a raktári gépjárműveink közül!

Az új Ford Puma már 6 325 000 Ft-tól elérhető a Straussnál!
*A feltűntetett ár tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, a képek csak illusztrációk. További információkért kérjen árajánlatot vagy vegye fel 
velünk a kapcsolatot. Az ajánlat érvényes 2020. 04. 01 - 2020. 06. 30 -ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén.

Az új Ford Puma elérhető a Straussnál
Kategóriaelső praktikum, lenyűgöző külső formatervezés

Véget ért az NB III-as labdarúgó-bajnokság
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Befejezettnek nyilvánította 
a tavaszi szezon verse-
nyeit a Magyar Kézilabda 
Szövetség a koronavírus-
járvány miatt. A felfüg-
gesztett idény kapcsán 
helyezéseket nem állapí-
tott meg a szövetség. A 
döntés a Sárvári Kinizsi 
Sportegyesület Kézilabda 
Szakosztályának csapatait 
is érintette. 

– Kettős érzés van bennünk, 
egyrészt az, hogy a kézilabda 
szövetség lezártnak nyilvánította a 
versenyt, várható volt, teljes mér-
tékben logikus és elfogadható, 
hiszen első az egészség. Másrészt 
sportvezetőként, sportolóként, 
edzőként át kell élnünk, hogy a 
munkánk kárba veszett, ráadásul 
a felnőtt csapat a 3. helyen állt 
pontelőnnyel a bajnokságban, 
reális esélyünk volt egy bronz-

érem megszerzésére, és ugyanígy 
az ifi és a serdülő csapatoknak is 
– mondta el Csonka László szak-
osztályvezető. 

A felnőtt csapat – mivel má-
jus közepén egyébként is be-
fejeződött volna a bajnokság 
– szabadságra megy, és várhatóan 
augusztus elején kezdi meg az 
edzéseket. – Az óvodások és 
az U8-as korosztály már online 
formában sem edzett az elmúlt 
hetekben. Az U10-es és 13-as, 
a serdülő és ifi csapatok május 
végéig folytatják az online edzé-
seket, és – a szövetség ajánlásának 
megfelelően – néhány szabadtéri 
kiscsoportos edzésen is részt 
vesznek majd – tudtuk meg a 
szakosztályvezetőtől.

A sárvári kézilabda-szakosztály 
vezetői ebben a nehéz helyzetben 
is már a jövőt tervezik, folyamato-
san egyeztetnek Sárvár vezetőivel 
is a folytatásról.

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 
a koronavírus miatt 2020. március 
16-tól a személyes ügyfélfogadás 
valamennyi ügyfélszolgálati iro-
dánkban bizonytalan ideig szü-
netel. Bejelentéseiket e-mailben, 
postai úton és telefonon is fogad-
juk az alábbi elérhetőségeken:  
ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200-240, 
9401 Sopron Pf. 101.                                                                       

További tájékoztatásért 
kérjük keressék fel  

a www.stkh.hu honlapunkat.  
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

ÁPRILIS

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt 2020. 
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel. 
Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is 
fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 
95/200-240, 9401 Sopron Pf. 101.                                                      
További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
honlapunkat.                                                          

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200‐240                                             
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00‐14:00; kedd 
10:00‐17:00                                                                                                 

MÁJUS
17. P 1. P
18. Szo 2. Szo

19. V 3. V

20. H 4. H

21. K 5. K

22. Sze 6. Sze

23. Cs 7. Cs

24. P 8. P

25. Szo 9. Szo

26. V 10. V
27. H 11. H
28. K 12. K

29. Sze 13. Sze
30. Cs 14. Cs

15. P

16. Szo

17. V

18. H

19. K
20. Sze
21. Cs

22. P
23. Szo
24. V
25. H

26. K

27. Sze
28. Cs
29. P

30. Szo
31. V

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

ÁPRILIS

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt 2020. 
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel. 
Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is 
fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 
95/200-240, 9401 Sopron Pf. 101.                                                      
További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
honlapunkat.                                                          

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200‐240                                             
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00‐14:00; kedd 
10:00‐17:00                                                                                                 

MÁJUS

1. P
2. Szo

3. V

4. H

5. K

6. Sze

7. Cs

8. P

9. Szo

10. V
11. H
12. K

13. Sze

14. Cs

15. P

16. Szo

17. V

18. H

19. K
20. Sze
21. Cs

22. P
23. Szo
24. V
25. H

26. K

27. Sze
28. Cs
29. P

30. Szo
31. V
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Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI 
vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Kommunális és zöldhulladékos zsákjainkat már 
megvásárolhatják a sárvári Viola Illatszer üzletben a 

Hunyadi utca 1. szám alatt.

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt 2020. 
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel. 
Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is fogadjuk 
az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200-
240, 9401 Sopron Pf. 101.                                                                     
További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
honlapunkat.                                                          
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

MÁJUS

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200-240              
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda,                    
csütörtök 08:00-14:00; kedd 10:00-17:00                    
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Május 16., 23. és 30. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik
Május 15. (péntek) 19:00: Sárvári Koncertfúvószenekar
      2020. évi újévi koncertje 2. rész/ism.
Május 22. (péntek) 19:00: „80 perc alatt a Föld körül” 
      – Sárvári Oratórikus Kórus koncertje (2017)/ism.
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

A Sárvári Televízió tervezett műsora
                       2020. május 15. és 30. között

A folytatást tervezik 
KÉZILABDÁZÓINK

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035
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BALLAGÁSI 
KEDVEZMÉNYEK!

BALLAGÁSODRA 
Az összevisszaságban találd 

meg az egyszerűséget,
a hangzavarban a harmóniát.

A nehézségek közt 
mindig ott van 
a LEHETŐSÉG!

Karikagyűrűk és 
brill köves 

eljegyzési gyűrűk
 

-10% 
kedvezménnyel.

beszámítás 
esetén

-20% 

Arany 
ékszerek

-10% -10% 
ÓrákTürkiz 

ékszerek 

-10% 

Drágakő 
ékszerek

Sárvár, Batthyány u. 34/3. (volt Borudvar) Tel.: 06 30 974 6655  

www.ekszerszalon.com •        ZOÉ Ékszer
Nyitvatartás: H.-P.: 10.00–17.00, SZO.: 9.00–12.00

 hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig 

vasárnap: 15:00-től 22:00-ig

INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS DOBOZ 

SÁRVÁRON BELÜL!

 06 95 32 38 32  +36 30 8 876 876

 szanchopizza.hu  szanchopizza

VÁLOGASS 
KEDVEDRE 

KÖZEL 60 FÉLE 

PIZZÁNKBÓL!

Pizzáinkat már 

tejfölös-mustáros, 

és spenótos alappal 

is kérheted!

KÖZKÍVÁNATRA 

GYROS TÁL KAPHATÓ

JOGHURTOS, VAGY 

CSÍPŐS ÖNTETTEL!

PIZZÁK 1150 Ft-tól,

GYROS TÁL, illetve 

SALÁTÁK 1450 Ft,

HAMBURGEREINK 

1150 Ft-ért kaphatóak.

PIZZÁK
HAMBURGEREK

SALÁTÁK
GYROS TÁL

Amit kínálunk:
Saját állományú munkaviszony magyar tulajdonú családi 

vállalkozásban.100%-ban térített Volán busz vagy vonatbérlet. Dolgozói vásárlás termékeinkből, ingyenes céges buszjáratok.

CSOPORT

Tel.:  06 70/938-8711E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129. 
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu
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A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. 
Sárvár-rábasömjéni üzemébe hosszútávra, 
hétfőtől péntekig, munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Műszakvezető 
részletek: https://www.profession.hu/

CsoMagológép kezelő, gépbeállító 
Feladatok: csomagológépek üzemeltetése, karbantartása. 

(többműszakos munkarend)

baroMfi-feldolgozó segédMunkás 
(egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40) 

Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése, 
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

kézi CsoMagoló 
(egy műszakos munkarend, munkakezdés 5:40)

Megváltozott munkaképességű munkatársak 
jelentkezését is várjuk teljes vagy részmunkaidős 

munkarendbe.

SEMMI FLANC, 
CSAK AZ ÍZ… 

Vár a napsütötte, 
virágos, szép 
Platán-terasz!

Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.platan.hu

https://www.facebook.com/platansarvar/

Itt a tavasz, vár a terasz!
Már nem csak #maradjotthon van! 

Kedvenc ételeiddel, kedvenc pincéreiddel 
vár a kedvenc éttermed!

Ne ülj otthon, irány a Platán!
Mert #együttlennijó és, mert #hiányoztatok!
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