
Szeptember 1-jén újra kinyitottak az iskolák, elkezdődött 
a 2020/21-es tanév. Március 16-ától bezártak az iskolák, az 
oktatás a digitális tanrendre állt át, és így is ért véget a tanév 
júniusban. Már nagyon várták a diákok, hogy ismét találkoz-
hassanak, bár számos óvintézkedést kell betartaniuk. 

Ez a tanév más lesz, mint a 
korábbiak . A tanszerek mel-
lett szájmaszk és kézfertőtlení-
tő is került az iskolatáskákba.  
A köznevelésben tanuló gyer-
mekek és a munkájukat végző 
pedagógusok közvetve több 
millió állampolgárral vannak 
napi szintű kapcsolatban. Ezért 
az esetükben különösen fontos 
a koronavírus elleni védekezés 
minél hatékonyabb megszerve-
zése. A fiatalok körében a beteg-
ség lefolyása jellemzően enyhe, 
de megfertőzhetik a szüleiket, 

nagyszüleiket, a környezetük-
ben lévő felnőtteket.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma számos ajánlást fogalma-
zott meg az iskoláknak. Minden 
köznevelési intézményben alapos, 
mindenre kiterjedő fertőtlenítő ta-
karítást kellett elvégezni, és az okta-
tás ideje alatt továbbra is rendszeres, 
fertőtlenítő takarítást kell végezni.

A nevelési-oktatási intézménye-
ket kizárólag egészséges, tünete-
ket nem mutató gyermek, tanuló 
látogathatja. Minden köznevelési 
intézménynek meg kell tennie 

a szükséges intézkedéseket az 
intézményi csoportosulások meg-
előzésére. Az osztálytermekben 
lehetőség szerint gondoskodni 
kell a tanulók lazább elhelyezésé-
ről, a folyamatos szellőztetésről. A 
tanítási órákon, foglalkozásokon 
a maszk viselése lehetséges, de 
nem kötelező. Az intézmények 
bejáratánál vírusölő hatású kéz-
fertőtlenítőt kell biztosítani, annak 
használatára fel kell hívni a figyel-
met. A szociális helyiségekben 
biztosítani kell a szappanos kéz-
mosási lehetőséget. Amennyiben 
egy gyermeknél, pedagógusnál, 
vagy egyéb dolgozónál fertőzés 
tünetei észlelhetők, haladéktala-
nul el kell őt különíteni.

Tanévkezdéssel kapcsolatos 
írásaink a 6-7. oldalon.

Kiállítások a Nádasdy-várban 
A veszélyhelyzet miatt elrendelt bezárást követően először 
várták kiállításmegnyitóra a közönséget a vár amatőr mű-
vészeket bemutató Folyosógalériáján. Makár Írisz és Pintér 
Csaba alkotásaiból nyílt tárlat. A vár kortárs művészetet 
bemutató kiállítótermében nyílt meg Kopacz Mária festő-
művész kiállítása A megnyitó egyben a Galeria Arcis őszi 
kiállítás-sorozatának kezdő rendezvénye volt. Kopacz Mária 
grafikái, olajfestményei és könyvillusztrációi a valóság meséjét 
mutatják be. 

Sárvári méhésznap a mézkirálynővel 
12. alkalommal rendezi meg a Sárvár és Vidéke Méhész Egyesü-
let a Méhésznapot Sárváron. Szeptember 11-én, pénteken 17 
órakor Csöngén az első magyar akácfánál, a Tessedik akácnál 
tartanak megemlékezést. Szombaton kora délelőtt szakmai 
előadások lesznek a Nádasdy-várban, majd a mézlovagrendek 
felvonulása következik. Délután a meghirdetett rajzverseny 
eredményhirdetése következik. Ezt követően a Sárvárfürdőre 
látogat Magyarország Mézkirálynője, és mézet is oszt majd. 

Részletes program a 12. oldalon

Megérkezett 
a MÁSODIK HULLÁM
A hétvégén volt olyan nap, 
amikor a félezret is megha-
ladta hazánkban az igazolt 
koronavírus-fertőzöttek szá-
ma. Az új fertőzések adatai 
arra figyelmeztetnek, hogy 
a járvány nem ért véget, a 
második hullám hazánkat is 
elérte, az aktív fertőzöttek 
száma ismét emelkedik.

Kondora István polgármester 
szeptember 4-én jelentkezett is-
mét – a veszélyhelyzetet követő-
en – aktuális járványinformációk-
kal Facebook-oldalán, és a tervek 
szerint egyelőre péntekenként 
ad újabb tájékoztatást Sárvár 
lakóinak a közösségi felületén és 
a Sárvár Rádión keresztül.

„Az elmúlt hetekben folyama-
tosan emelkedik az új koronaví-
rus-fertőzöttek száma Magyaror-
szágon, és most inkább a fiatalok 
körében terjed a vírus. Ezért arra 
kérem őket, hogy felelősségtel-
jesen viselkedjenek, hiszen a 
betegség tünetei náluk enyhék 
vagy nem is jelentkeznek, a 
vírust ugyanakkor továbbadhat-
ják. Továbbra is be kell tartani a 
járványügyi előírásokat, ajánlá-
sokat: a távolságtartást, a maszk 
viselését tömegközlekedési 
eszközökön és zárt helyeken, 
valamint a rendszeres kézmo-
sást, kézfertőtlenítést, a közö-
sen, gyakran használt felületek 
fertőtlenítését.”  – olvasható a 
polgármesteri közleményben.

Folytatás a 3. oldalon
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A Gárdonyi iskola első osztályosai lelkesen végzik az első feladatokat (Fotó: Mogyoróssy Márton)

ÓVINTÉZKEDÉSEKKEL kezdődött 
AZ ÚJ TANÉV
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Megtörtént a munkaterület átadása a Sárvári Cseperedő Bölcső-
dében, amelynek fejlesztésére 187 millió forintot nyert Sárvár 
Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program keretében. A kivitelezés várhatóan egy évet vesz 
igénybe, de közben zavartalanul folyik majd a bölcsődei ellátás.

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde 
udvarán került sor a munka-
terület átadására, amelyen a 
kivitelező cég és a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal képviselői, 

Kondora István polgármester,  
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
és Varga Istvánné bölcsődevezető 
vettek részt. A bölcsőde meglévő 
épületének energetikai korszerű-

sítése 2018 végére fejeződött be 
pályázati forrásból.

– Nagyon nagyszerű, hogy 
megújulhatott kívül-belül az 
intézmény, nagyon régóta küsz-
ködtünk a méltánytalan körülmé-
nyekkel. Most a bővítéssel pedig 
egy újabb csoportszoba és annak 
kiszolgáló helyiségei épülnek 
meg, így mosdó, fürdő és raktár 
is készül.  Játszóteraszt és játszó-
kertet is kialakítunk az udvaron 
– mondta Kondora István.  

A fejlesztésére 187 millió forintot 
nyert Sárvár Város Önkormányzata 
a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében Az 
önkormányzat 18,6 millió forintnyi 
önrészt biztosít a beruházáshoz. 

– Azért volt szükség erre a 
fejlesztésre, mert a kormány csa-
ládtámogatási intézkedései ge-
nerálnak egy gyermekszületési 
növekedést, és egyre nő az igény a 
bölcsődére. Nekünk pedig fontos, 

hogy minden olyan sárvári család, 
akinek igénye van a bölcsődére, 
be is írathassa ide a gyermekét. 
Ezt szolgálja ez az újabb 14 férő-
hely az intézményben – szólt a 
polgármester.  

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
arról szólt, hogy egy jól működő 
városhoz hozzátartozik a jól mű-
ködő intézményhálózat. 

– Egy jól működő városnak fel-
adata, hogy folyamatosan fejlessze 
az intézményeit, a legkisebb kor-
osztálytól a nyugdíjasokat kiszol-
gáló gondozóházig. Nagy öröm, 
hogy az elmúlt években szinte 
minden intézményünk megújul-
hatott – húzta alá Dr. Máhr Tivadar.  

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde 
egy csoportszobával történő bő-
vítését célzó beruházás során a 
sárvári önkormányzat konzorciumi 
partnere a Vas Megyei Önkor-
mányzati Hivatal.

-fr-

Sárváron is próbanépszámlálást tartanak
Az ország 72 településén, közte 

Sárváron is próbanépszámlálást 
tart a Központi Statisztikai Hivatal. 
Az országszerte mintegy 14 ezer 
háztartás segítheti ezzel a jövő 
évi népszámlálás előkészítését. 
A részvétel önkéntes, de fontos, 
hiszen egy-egy kitöltő közel 350 
háztartást képvisel. A kijelölt tele-
pülések között Sárvár is szerepel. 
A népszámlálási próbafelvétel kér-
dőívének első része a lakóhellyel 
és egyéb címekkel kapcsolatban 
fogalmaz meg kérdéseket. A kér-

dőív második részének kérdései 
arra irányulnak, hogy az emberek 
mit gondolnak a népszámlálásról 
és az adatbiztonságról, illetve, 
hogy milyen módon töltenék ki 
legszívesebben a népszámlálás 
kérdőívét. A felmérés első sza-
kaszában szeptember 6-ig volt 
lehetőség a kérdőív interneten 
való kitöltésére, majd ezt követően 
október 7-ig fényképes igazol-
vánnyal rendelkező összeírók ke-
resik fel azokat, akik személyesen 
szeretnének válaszolni.

Vasban újra nyitott néhány 
kis határátkelő is
A szeptembertől bevezetett 
határzár miatt kezdetben Vas 
megyében mindössze négy 
határátkelőn lehetett közle-
kedni, de Ágh Péter és V. Né-
meth Zsolt országgyűlési kép-
viselők közbenjárására újabb 
határátkelők nyíltak meg.

 A határátlépési pontokat a 
tavaszi helyzethez hasonlóan 
fizikailag is lezárták, Ausztria 
felé csupán Bucsunál, Kőszeg-
nél és Rábafüzesnél, Szlovénia 
felé pedig Bajánsenyénél volt 
biztosított az átkelés. Több határ 
menti településen is jelezték az 
intézkedés hátrányos voltát az 
ott élőkre. Ágh Péter, Észak-Vas 

megye országgyűlési képvise-
lője közösségi oldalán jelezte, 
egyeztetett a megyei, valamint 
az országos belügyi és külügyi 
szervekkel, valamint Szijjártó 
Péter külügyminiszterrel is. Ennek 
eredményeként Kőszeg teher-
mentesítése és a bozsokiak kéré-
se alapján a bozsoki határátkelőn 
szeptember 5-től reggel 5 óra és 
este 20 óra között biztosított az 
átjárás. Emellett a kétvölgyi és az 
alsószölnöki átkelő időszakosan, 
a szentpéterfai átkelő pedig 
éjjel-nappal szintén nyitva van 
szombattól. Ez a munkájuk miatt 
azon ingázókat segíti, akiknek a 
külföldi tartózkodásuk időtarta-
ma nem haladja meg a 24 órát.

KÖZÚTLEZÁRÁS ÉS FORGALOMELTERELÉS 
A SÁRVÁRI SZÜRET IDEJE ALATT

A rendezvény ideje alatt egészpályás közútlezárásra kerül sor 2020. 
szeptember 12-én, szombaton 17:00–18:00 óráig az alábbi útszakaszokon:

a Batthyány utcai körforgalomtól, a Batthyány utcán, a Kossuth té-
ren, a Várkerület utca vár előtti szakaszán át a Nádasdy-vár gazdasági 
(hátsó) bejáratáig.

Az útlezárás ideje alatt a kijelölt terelőút: Rákóczi utca–Fekete-híd 
utca–Gárdonyi utca–Hunyadi utca–Selyemgyár utca–Soproni utca 
irányába.
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Folytatás az 1. oldalról
Sárváron lapzártánkkor, szep-

tember 4-én, 1 sárvári lakos állt 
még mindig járványügyi elkülöní-
tés alatt, ő igazoltan COVID-fertő-
zött, 1 sárvári lakos állt járványügyi 
megfigyelés alatt, ő olyan tünet-

mentes személy, aki COVID-19 
fertőzött beteggel kapcsolatba 
került, és 24 ukrán állampolgár 
volt hatósági házi karanténban. 

Kondora István polgármester 
egy e-mail címet is közzétett 
Facebook-oldalán, ez a koronavi-

rus@sarvar.hu 
cím, amelyre 
várják a lakos-
ság koronaví-
rus-járvánnyal 
k a p c s o l a t o s 
kérdéseit, ész-
revételeit.  

Szeptember 
1-től látoga-
tás i  t i la lmat 
rendeltek el a 
Markusovsz-
ky Egyetemi 
Oktatókórház 
összes telep-
helyére és be-
tegellátó osz-

tályára. Szombathelyen mind a 
huszonhét kórházi osztályt érinti 
az intézkedés. A Markusovszky 
Egyetemi Oktatókórház influenza 

járványveszély miatt elrendelt 
tilalma a fekvőbeteg-részlegekre 
vonatkozik. A járóbeteg szakren-
delések a megszokott rendben 
működnek továbbra is. 

A sárvári református és evangé-
likus gyülekezetnél is a koronaví-
rus-fertőzés megelőzését célzó 
ajánlásokat fogalmaztak meg. 
A Magyar Református Egyház 
Zsinatának Elnöksége kötelezővé 
tette az istentiszteleteken a temp-
lomban a maszkviselést, a bejára-
tokhoz pedig fertőtlenítőszereket 
kell elhelyezni. A fentieken túl 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Püspöki Tanácsa gyüle-
kezeteinek javasolja, ha tehetik, 

tartsanak hétközi, esti istentiszte-
leteket vasárnapi liturgiával, ezzel 
segítve, hogy minden gyülekezeti 
tag eljuthasson istentiszteletre, 
úrvacsoraosztásra a következő he-
tekben lehetőleg ne kerüljön sor. 

Dr. Székely János megyéspüs-
pök közösségi oldalán tette közzé 
a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia járványügyi intézkedé-
seit. Elsődleges és legfontosabb 
megelőző intézkedésként arra 
kérik a megbetegedett, köhögő, 
tüsszögő embereket, hogy a 
szentmisén ne vegyenek részt. 
A híveket a maszkviselésre és 
a távolságtartásra kérik. A vírus 
inaktiválása érdekében a templo-
mok, plébániák fertőtlenítőszer-
rel történő fokozott, rendszeres 
takarítását rendelték el. Továbbra 
is kérik, hogy a szentmisén a 

kézfogást mellőzzék a hívek.  
A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia intézkedései közt szere-
pel a templomok bejáratánál a 
kézfertőtlenítők elhelyezése. Kérik 
a szenteltvíztartók kiürítését, ezek 
használatának mellőzését is.

Lapzártánkkor egyéb korlátozó 
intézkedést még nem vezettek be 
hazánkban. A sárváriakat a város 
weboldalán és közösségi oldalán, 
a Sárvár Lendületben Facebook-
oldalon, a Sárvári Televízión és 
a Sárvár Rádión keresztül folya-
matosan tájékoztatjuk a járvány-
helyzettel kapcsolatos aktuális 
tudnivalókról. 

-fr-

Belügyminisztériumi elismerés 
a polgármesternek 

Belügyminisztériumi 
elismerésben részesült 
Kondora István polgár-
mester.  A z  Országos 
Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóságon az állam-
alapítás tiszteletére ren-
dezett állománygyűlés 
adott alkalmat arra, hogy 
átvegyék elismerésüket 
azok, akiknek az elmúlt 
hónapokban érvényben 
lévő korlátozások miatt 
erre nem volt alkalmuk. 

Kondora István a Bel-
ügyminiszter által ado-
mányozott „A kataszt-
rófavédelem önkéntes 
támogatásáért emlékér-
met” vehette át. Ahogy 
eddig is, a jövőben is kiemelten 
fontosnak tartom a katasztró-
favédelmi szervek munkájának 
támogatását, hiszen ők felelnek 
városunk lakóinak mindenna-
pi biztonságáért. Köszönöm, 
hogy számíthatunk rájuk, ők is 
számíthatnak rám! – mondta az 
ünnepség után Sárvár polgár-
mestere. Az állománygyűlésen 

tűzoltóknak, rendőröknek és 
civileknek is szólt a taps, ők voltak 
azok, akik támogatták a katasztró-
favédelem munkáját, vagy akik 
balesetek, tűzesetek idején álltak 
helyt hősiesen. Kondora István 
polgármestert Dr. Bognár Balázs 
tűzoltóezredes, a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója is elkísérte Budapestre.

Megérkezett a járvány MÁSODIK HULLÁMA

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

A Sárvári Turisztikai Technikumban tanórán is viselni kell a szájmaszkot

Kondora István polgármester felelősségteljes viselkedésre kéri a fiata-
lokat, hiszen most elsősorban az ő korosztályukban terjed a járvány
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Már a próbaüzemen is túl van az új wifiállomás a városköz-
pontban. Ingyenes vezeték nélküli internetkapcsolati ponto-
kat létesíthetett több ezer európai város, köztük Sárvár, egy 
európai uniós finanszírozási program keretében.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
és Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója 
elsőként a Hild parkban próbálta 
ki az új ingyenes wifit. Az Európai 
Unió hirdetett meg egy többkörös 

pályázati lehetőséget az Unió 
városainak, amelynek eredménye-
képpen 15 ezer eurós voucher-t 
nyert Sárvár. Az önkormányzat 
a város belső, turisztikailag frek-
ventált terein és a Nádasdy-vár 

területén növelte a szabad wifi 
lehetőségét. 

– 2012-ben döntött úgy Sárvár, 
hogy belép a Polgármesterek 
Szövetségébe, ebbe a brüsszeli 
egyesületbe, amelynek a célja és 
a lényege, hogy közös intézkedési 
tervet fogadjanak el a települések 
a klímaváltozás lassítása érdeké-
ben, és egyéb fejlesztési lehető-
ségek mellett is felsorakozzanak. 
Ilyen ez az ingyenes wifi, amelyre 
számos uniós város pályázhatott, 
és most már negyedik köre zajlik 

a pályázatnak. A város belső 
turisztikailag frekventált terein 
alakítottuk ki az ingyenes wifit, 
így a Posta tér egy részén, a Hild 
parkban, a vár előtt és a vár udva-
rán – mondta el Dr. Máhr Tivadar.

Takács Zoltán Bálint, a kulturális 
központ igazgatója örömmel 
fogadta, hogy a vár területén is 
igénybe vehetnek már a vendé-
gek ingyenes wifiszolgáltatást, 
és ezáltal gyorsan elérhetik a vár, 
a múzeum digitális tartalmait, 
információit.  -fr-

A Hild parkban dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző kö-
szöntötte a díjazottakat. Ün-
nepi beszédében kiemelte, a 
képviselő-testület 10. alkalom-
mal hirdette meg a „Virágos 
Sárvárér t!” környezetszépítő 
versenyt, amely napjainkra már 
egy mozgalommá vált. Az idei 
évben változtattak a szervezők a 
versenykiíráson, nevezés alapján 
lehetett részt venni a versenyen. 
53 pályázati anyag érkezett be 
az önkormányzathoz e-mailben 
és a város hivatalos Facebook-

oldalán. A zsűri értékes díjakkal 
jutalmazta a lakosság városszé-
pítő munkáját.

A díjátadón Kondora István 
polgármester, Dr. Máhr Tivadar 
és Szabó Zoltán alpolgármes-
terek, továbbá önkormányzati 
képviselők és a díjakat felajánló 
cégek, szervezetek képviselői 
működtek közre.

A zsűri 2020-ban is díjazta a 
legvirágosabb vállalkozásokat, 
erkélyeket és házakat, utóbbi 
kategóriában különdíjak átadá-
sára is sor került. Sárvár hivatalos 

Facebook-oldalán, a Sárvár Len-
dületben oldalon közönségsza-
vazást is indítottak, az 53 virágos 
ingatlanra összesen 6492 sza-
vazat érkezett. A legvirágosabb 
ingatlan közönségdíját a Katalin 
utca 4. szám alatti ház udvara 
nyerte 627 szavazattal, amelynek 
Horváthné Tomsics Eszter és Hor-
váth Tibor a tulajdonosai.

– Minden évben egyre szé-
lesebb körben tudunk díjazni, 
a sárváriak fontosnak tartják, 
hogy virágosítsák erkélyeiket, 
udvaraikat, és ezáltal egyre szebb 

és virágosabb lesz Sárvár is.  
Az önkormányzat is – anyagi 
lehetőségeihez mérten – igyek-
szik szépíteni, parkosítani a város 
tereit, az utóbbi években meg-
újult a Posta tér és a Hild park is, 
egy-egy szezonban több tízezer 
virágot ültetünk el. A virágosí-
tási versenyt 10 éve kezdtük, az 
emberek magukénak érzik ezt a 
kezdeményezést, és remélem, 
még nagyon sok év van előttünk 
– fogalmazott Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester, a zsűri elnöke.

sii

Takács Zoltán Bálint és Dr. Máhr Tivadar elsőként a Hild 
parkban próbálta ki  az új ingyenes wifit (Fotó: MM)

INGYENES WIFI a városközpontban

JUBILÁLT A VIRÁGOSÍTÁSI VERSENY Sárváron

Augusztus 20-án, a városi ünnepség keretében került sor a „Virágos Sárvárért!” verseny díjátadójára. Idén három kategó-
riában, összesen 14 díjat osztott ki a zsűri, valamint a verseny 10 éves történetében először közönségdíjast is hirdettek.
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Már igényelhető a fűtéstámogatás
Sárvár önkormányzata évek óta – így a 2020. évben is – fűtés-

támogatással segíti a sárvári családokat. A fűtéstámogatás iránti 
kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 
a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájában lehet 
előterjeszteni a 2020. szeptember 1-től 2021. március 31-ig terjedő 
időszakban. Az egyedi és a távhős fűtéstámogatás igénylésére ugyan-
azon nyomtatvány szolgál, amely a Sárvári Hírlap 2020. augusztus 
28-i lapszámában található.
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III. helyezett: Rábasömjéni u. 91/B.
Tamics Ibolya 

A Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny
2020as díjazott épületei

Legvirágosabb Ház Legvirágosabb Vállalkozás

Legvirágosabb Erkély

I. helyezett: Tinódi u. 5/A. Husz László és neje I. helyezett: Niki Apartman Szele Nikoletta

I. helyezett: Laktanya u. 6. 2/4.  Károlyi Jánosné

II. helyezett: Ungvár u. 5.
Czeglédy Lászlóné

III. helyezett: K.O. Söröző
Osvald Imre Róbert

II. helyezett: Dévai u. 9. 3/2.
Pócza Imréné

III. helyezett: Alkotmány u. 67. 4/12.
Horváth Szilvia

Közönségdíj

Újhegy u. 3. Bakos Róbertné Cukorgyári u. 8. Szabó Zsófia Március 15. u. 1. Gacs Alexandra

II. helyezett: Fülöp Tekéző
Fülöp Tamás

Katalin utca 4. Horváthné Tomsics Eszter és Horváth Tibor

Virágos Ház különdíjak

Ikervári u. 28.Gárdonyi u. 29/A. 3/4. 
Mészáros Zsanett Tomsics Józsefné, Tomsics József

III. helyezett: Tamics Ibolya
Rábasömjéni u. 91/B.

A Virágos Sárvárért környezetszépítő verseny
2020as díjazott épületei

Legvirágosabb Ház Legvirágosabb Vállalkozás

Legvirágosabb Erkély

I. helyezett: Tinódi u. 5/A. Husz László és neje I. helyezett: Niki Apartman

I. helyezett: Laktanya u. 6. 2/4.  Károlyi Jánosné

II. helyezett: Ungvár u. 5.
Czeglédy Lászlóné III. helyezett: K.O. Söröző

II. helyezett: Dévai u. 9. 3/2.
Pócza Imréné

III. helyezett: Alkotmány u. 67. 4/12.
Horváth Szilvia

Közönségdíj

Újhegy u. 3. Bakos Róbertné Cukorgyári u. 8. Szabó Zsófia Március 15. u. 1. Gacs Alexandra

II. helyezett: Fülöp  Tekéző

Katalin utca 4. Horváthné Tomsics Eszter és Horváth Tibor

Virágos Ház különdíjak

Ikervári u. 28.Gárdonyi u. 29/A. 3/4. 
Mészáros Zsanett Tomsics Józsefné, Tomsics József
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A Sárvári Tankerületi Központ tanévnyitó igazgatói értekezle-
tet tartott a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola Pernecker 
János termében. 

Sikeres volt a TOVÁBBTANULÁS A TINÓDIBAN
Szeptember elsején kezdetét vette a 2020/2021-es tanév. A 
Sárvári Tinódi Gimnáziumban több mint 200 diák kezdte meg, 
illetve folytatta tanulmányait négy évfolyamon, összesen 
nyolc osztályban. A gimnázium tantestülete a tanévkezdéssel 
egyidőben értékelte a végzős diákok felvételi eredményeit is. 

A gimnáziumban szeptember 
1-jén, az első tanítási nap reggelén 
volt a tanévnyitó ünnepély. Ezt 

követően osztályfőnöki órákat 
tartottak, és kiosztották a tanköny-
veket a diákoknak. Valamennyi 

könyvet ellátták az iskola bélyeg-
zőjével, a közoktatásban ugyanis 
az idei évtől már minden tanuló 
ingyen kapja a tankönyveket. A 
kilencedikesek kézbe vehették az 
új tankönyveket is, melyek már a 
módosított Nemzeti Alaptanterv, 
a NAT20 alapján készültek.

A 2020/21-es tanév kezdetekor 
a tantestület értékelte az előző 
tanévben elballagott gimna-
zisták felvételi eredményeit is. 
Némethné Rádl Krisztina igazgató 
elmondta, az 59 végzős diák közül 
47 nyert felvételt egyetemre.

– A legnépszerűbb egyetem az 
ELTE SEK volt, ami nem véletlen, 
hiszen helyileg ez van hozzánk 
legközelebb, tizenegyen jelent-
keztek ide. A második helyen 
a győri Széchenyi egyetem áll, 
ahova tízen jelentkeztek, de a 
többi dunántúli egyetemre is volt 
jelentkezőnk. Budapesten is lesz-
nek tinódis diákok szeptembertől: 
a Corvinuson, a gazdasági egye-
temen, a műszaki egyetemen 
és még a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen is – sorolta.

Ami a képzéseket illeti, a köz-
gazdász és a mérnöki képzések 
voltak a legnépszerűbbek a gim-
nazisták körében. A végzősöknek 

több mint a fele jelentkezett ezek 
egyikére.

Egyéb szakokat is választottak 
a sárvári diákok, informatikus, 
jogász, orvos, gyógypedagógus, 
gyógytornász, sőt még bűnügyi 
nyomozó is lehet az elballagott 
tinódisokból.

– Azt gondolom, hogy elé-
gedettek lehetünk ezekkel az 
eredményekkel, főleg úgy, hogy 
ez volt az első év, amikor emelt 
szintű érettégit kellett tenni az 
egyetemre való jelentkezéshez, il-
letve – a járványügyi helyzet miatt 
– a végzősök otthon készültek fel 
az érettségire, és a tanárok távolról 
tudták őket segíteni ebben – ér-
tékelte Némethné Rádl Krisztina.

A koronavírus-járvány nem csak 
az előző tanév menetét befolyá-
solta, a 2020/2021-es tanév is a 
vírus elleni védekezés jegyében 
kezdődik meg, az iskoláknak 
figyelniük kell a járványügyi pro-
tokoll betartására.

A gimnázium igazgatója ezzel 
kapcsolatban elmondta, igyekez-
nek a minisztériumi ajánlásokat 
figyelembe venni, bíznak abban, 
hogy a kidolgozott intézkedések 
elegendőek lesznek az eredmé-
nyes védekezéshez. sii

HATEZER DIÁK, HATSZÁZ 
TANÁR kezdte meg 

a TANÉVET

A z i sk o lák  fe lk észül tek  a 
tanévre, a koronavírus elleni 
védekezésre, és az esetleges 
otthontanulás feltételei is ren-
delkezésre állnak. Az oktatási 
intézményekbe a mindenk i 
számára ingyenes tankönyvek 
is megérkeztek, melyek a tanév-
nyitók után kerültek kiosztásra. 
A Sárvári Tankerületi Központ 
hatezer tanuló és 600 tanár napi 
munkáját segíti. A sárvári, cell-
dömölki és kőszegi térségben 
24 iskola és 10 tagintézmény 
több mint ötven helyszínén 
folyik tanítás.

– Az idei tanévre való felké-
szülés nem volt zökkenőmentes 

a még fennálló járványveszély 
helyzet miatt. Törvényi válto-
zások révén javult az oktatás 
feltételrendszere. A pedagó-
gusoknak szakmai feladatot 
adott az új Nemzeti Alaptanterv 
bevezetésére való felkészülés. 
Mindössze két pedagógus ál-
lást hirdetett meg a tankerület 
a nyár folyamán. Így az oktatás 
személyi feltételei is adottak a 
normális iskolaév-kezdéshez 
– jelentette ki Rozmán László 
tankerületi igazgató. Hozzátéve, 
hogy az előző tanévben végzett 
munkájukért nemcsak a peda-
gógusokat, hanem a szülőket is 
köszönet illeti.

Bögötön felújítás alatt lévő 
családi ház és építési telkek 

eladók!
Érd.: 06 70/408 0258
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A Gárdonyi iskolában is 
rendben megkezdődött az 
új tanév. Szeptember 1-jén 
474 diák ült iskolapadba, az 
intézmény falai között 87 
elsős kezdte meg a tanul-
mányait. Az oktatás hagyo-
mányos munkarend szerint, 
de szigorú járványügyi sza-
bályok mellett zajlik.

Szeptember elsején becsenget-
tek az iskolákba, megkezdődött 
az oktatás. A Gárdonyiban az 
elsősök már megismerkedtek 
az új környezettel, a társakkal, a 
tanító nénikkel, a tankönyvekkel, 
és az iskolai lét minden csínjával-
bínjával. 87 kiselsős kezdte meg 
tanulmányait a 2020/2021-es 
tanévben az intézményben. Né-
meth Ernő, a Sárvári Gárdonyi 
Géza Általános Iskola igazgatója 
elmondta, tapasztalt tanítókkal, 
felfrissült osztálytermekkel várták 
az első osztályosokat.

– Létszámnövekedés volt az 
intézményünkben, 40 tanulóval 
több jár a tavalyihoz képest. Három 
első osztályt indítottunk, az 1.A 

osztály tanítónői: Károlyi 
Krisztina, Kovács Beáta, 
az 1.B osztály tanítónői: 
Markovits Tímea, Korcz 
Adél, az 1.C osztály taní-
tónői: Némethné Csonka 
Andrea, Rubint Gabriella. 
Az osztálytermeket kifes-
tettük az elmúlt tanévben, 
egyik osztályunkba új pa-
dokat is sikerült vásárol-
nunk, nagyon vártuk a 
kiselsősöket – fogalmazott 
az igazgató.

Németh Ernő szólt arról 
is, hogy újdonságot is 
hozott az idei tanév, 2020. szep-
tember 1-jétől felmenő rendszer-
ben, az 1. és az 5. évfolyamban 
bevezetésre került a módosított 
Nemzeti Alaptanterv.

– Ezeken az évfolyamokon már 
új tankönyvekből tanítunk, az új 
NAT-nak megfelelően át kellett 
dolgoznunk a pedagógiai prog-
ramunkat. Az egyik legfontosabb, 
ami szembetűnik az új program-
ban, hogy kevesebb óraszáma 
van a tanulóknak – nyilatkozta 
Németh Ernő.

Hagyományos munkarend sze-
rint kezdődhetett el a 2020/21-es 
tanév, de az iskoláknak számos 
járványügyi intézkedést be kell 
tartaniuk. Ez a Gárdonyi iskolában 
sincs másként. Az intézménybe 
szülők, látogatók csak indokolt 
esetben, ügyintézés céljából me-
hetnek be, nyilvántartást vezetnek 
a be- és kilépőkről, fokozottan 
odafigyelnek a higiéniára és a 
csoportosulás elkerülésére.

– Az egyik legfontosabb sza-
bály, hogy intézményünkbe csak 

tanuló, illetve pedagógus léphet 
be. A szaktantermi rendszert 
felfüggesztettük, nagy hangsúlyt 
helyezünk a kézfertőtlenítésre, az 
épület minden pontján helyez-
tünk ki kézfertőtlenítőket – sorolta 
az intézkedéseket az igazgató.

Németh Ernő a szülők megér-
tését kérte a kialakult szabályok 
kapcsán. Kihangsúlyozta, hogy 
fegyelmezett viselkedéssel, az 
alapvető óvintézkedések betartá-
sával elkerülhető az iskolákat érintő 
korlátozások bevezetése. sii

HÁROM ELSŐ OSZTÁLLYAL indult a Gárdonyi 

A rendőrség „Házhoz megyünk!” bűnmegelőzési prog-
ramjának keretében a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Alosztályának munkatársai kerékpárjelölő 
és nyilvántartásba vevő kerékpár regisztrációt végeztek 
Sárváron a polgárőr egyesület irodájánál.

A kétkerekűek nyilvántartására 
létrehozott, BikeSafe elnevezé-
sű országos adatbázisban való 
regisztrációt követően nagyobb 
biztonságban tudhatóak a kerék-
párok. Az ellopott, de megkerült 
kerékpárok ugyanis a nyilvántartási 

rendszer segítségével beazonosít-
hatók, így azok nagyobb valószí-
nűséggel visszakerülhetnek jogos 
tulajdonosaikhoz. Sokaknak napi 
munka- és sporteszköze a nagy 
értékű kerékpár, amire a regisztráci-
óval is vigyázni lehet – fogalmazott 

Wawrzsákné Kondor Eleonóra, a 
Sárvári Kerékpár Egylet tagja.

A BikeSafe program indulása 
óta már több ezer kerékpárt 
regisztráltak – mondta el Varga 
Sándor rendőralezredes, a megyei 
rendőr-főkapitányság bűnmeg-
előzési alosztályának munkatár-
sa. A rendőrség szakemberei a 
vagyonvédelmet és az áldozat-

segítést érintő információkkal is 
az érdeklődők segítségére voltak.

A BikeSafe – bringaőr prog-
ramhoz online regisztráció során 
otthonról is lehetőség van a 
kerékpár adatainak rögzítésére az 
adatbázisban. Törzskönyvet kap-
nak azok a kerékpárok, amelyeket 
az interneten regisztrálnak tulaj-
donosaik a bikesafe.hu oldalon.

Érdemes a BRINGAŐRT szolgálatba állítani

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki 
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft. 
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS
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Szent László

Szent László és

 

● A tavasszal elmaradt elsőál-
dozásokat a következő rendben 
tartjuk meg. A katolikus iskolában 
tanulóknak szeptember 27-én a 
9 órás diákmisén. A Szent Lász-
ló-templomhoz tartozó állami 
iskolába járóknak október 11-én 
9 órakor. A Sári templomhoz tar-
tozóknak október 4-én, vasárnap 
10 órakor lesz az elsőáldozásuk. 
A katolikus iskolás gyermekek 
készülete iskolai rendben, a Szent 
László-templomhoz tartozó állami 
iskolásoknak csütörtökön 17 órakor 
a nagytemplomban, a Sári temp-
lomhoz tartozóknak péntekenként 
17 órakor a Sári templomban lesz. 
Szeretettel kérjük a lelkiismeretes 
és pontos megjelenést.

● Szeptember 13-án, a vasárnapi 
szentmiséken országos gyűjtés 
lesz a Szentföldön nyomorgatott 
körülmények között élő keresztény 
testvéreink számára.

● Szeptember 14-én, hétfőn 
Szent Kereszt felmagasztalásának, 
15-én a Fájdalmas Szűzanyának, 
21-én Szent Máté apostolnak, 23-án 
Petrelcinai Szent Pió atyának, 24-én 
Szent Gellért püspöknek az ünnepei 
lesznek.

● Szeptember 14-én, hétfőn 
19 órakor Székely János megyés-
püspökünk tart püspöki jubileumi 
szentmisét az Annunciáta Rend 
alapításának 100. évfordulója ala-
kalmából a Szent László-temp-
lomban. 

● Szeptember 16-tól meg-
kezdődik minden szerdán az esti 
szentmise után 19.15 órától a felnőtt 
katekézis a Sári plébánia közösségi 
termében. A nagytemplom sek-
restye feletti közösségi termében 
szeptember 17-től minden csütör-
tökön az esti szentmise után 19.30 
órától lesz a felnőtt katekézis. 

● Szeptember 18-tól, pénteken 
esténként 20 órától a plébánia 
tanácstermében várjuk a fiatalokat 
ifjúsági közösségbe.

● Szeptember 20-án, vasárnap 
9.30 órakor a hegyi kálvária kápol-
nában is lesz szentmise.

● Szeptember 25-én, pénteken 
az esti szentmisén a Szent László-
templom Prágai Kis Jézus szobránál 

imádkozunk boldogabb családo-
kért és kallódó gyermekekért. 

● A nagytemplomban minden 
pénteken az esti szentmise után 
csendes szentségimádásra várjuk 
a lélekben megpihenni vágyókat.

● Mindkét templomban csütör-
tökönként az esti szentmise előtt 
rózsafüzért imádkozunk a szolgáló 
papságért és új papi hivatásokért.

● Nagy öröm, hogy Sárvár ismét 
kispapot ad az egyházmegyének. 
Csupor Márton, aki gyermekként 
a sárvári katolikus iskolában tanult, 
szeptember elején megkezdte Bu-
dapesten a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen teológiai tanulmányait. 
Ő a második papi hivatás katolikus 
iskolánkból. 

● Tanévnyitó istentiszteletünket 
családi alkalom keretében szeptem-
ber 13-án 14 órakor tartjuk temp-
lomunkban, valamint a parókia 
udvarán. Erre az alkalomra minden 
hittanos gyermeket családjával 
együtt szeretettel várunk. Az isten-
tisztelet után rövid tájékoztatóra is 
sor kerül a hitoktatásról, illetve az 

előttünk álló munkaév gyerekeknek 
szóló programjairól.

● Szeptember 13-án, 15 órától az 
első osztályos hittanosainkat hívjuk 
ismerkedésre, családi napra. Ennek 
a helyszíne a parókia udvara lesz.

● Szeptember 22-én, kedden 
18 órakor tartja gyülekezetünk 
Férfiköre a munkaév kezdő alkal-
mát, amelyre szeretettel hívjuk a 
csatlakozni kívánó férfitestvéreket.

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

● A járványhelyzetre tekintettel 
– határozatlan ideig – vasárnapon-
ként a szokásos 10 órás istentisztelet 
előtt reggel 8 órakor is tartunk 
istentiszteletet. A gyermek-isten-
tisztelet a 10 órás istentisztelettel 
egy időben lesz.

● Szeptembertől minden páros 
héten szerda este hat órától biblia-
órára várunk minden érdeklődőt.

● Gyülekezetünk a Sárvári Re-
formátus Egyházközség Facebook-
oldalon is elérhető. Telefonos elér-
hetőség: 95/830067, 30/6786645.

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

8 2020. szeptember 11.  SÁRVÁRI    HÍRLAP



Amit kínálunk:
Saját állományú munkaviszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban. Dolgozói vásárlás termékeinkből. 100%-ban térített Volán busz vagy vonatbérlet. Céges buszjáratok: Vasvárról, Jánosházáról és Celldömölkről.

CSOPORT

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

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Web: www.gallus.hu

 

A Gallus-csoporthoz tartozó 
Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.-ben
mintegy 500 munkavállalót foglalkoztatunk. 
Baromfifeldolgozó üzemünkben zsugortasakos, védőgázas, 
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyártunk. Dinamikusan fejlődő 
csapatunkba új munkatársakat keresünk teljeskörű betanítással az alábbi munkakörökbe:

Gépbeállító 
Feladatok: csomagológépek karbantartása, üzemeltetése, beállítása 

(többműszakos munkarend)

baromfi-feldolGozó seGédmunkás 
élőállat Függesztő 

(egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40) 
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése, 

baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

kézi csomaGoló 
(állandó délelőttös vagy két műszakos munkarend)

Üzemi takarító 
(délutános és éjszakai munkarend)

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is 
várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.

munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén

HŰTŐRAKTÁROS
Targoncás jogosítvánnyal, kiemelt bérezéssel!
(hétfőtől péntekig többműszakos munkarend)

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS 
élőállat függesztő

(hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfi s rekeszek leszedése,

baromfi  függesztése, rekeszek tisztára mosása

KÉZI CSOMAGOLÓ
(hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend)

Szombaton önkéntes túlóra vállalási lehetőség!

Minőségi autószerelés Sárváron!
Újra a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket! 
A higiéniai szabályok betartására továbbra is fi gyelünk! 

Nálunk az ügyfél az első!

Minden ami autó!

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

» Műszaki vizsgáztatás «
» Gumiszerelés, centrírozás «

» Olajcsere «
» Autómosás «

» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «

» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu 

A feltüntetett ár tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, a kép illusztráció. További információért kérjen ajánlatot vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Az ajánlat érvényes 2020.09.01-09.30. között kötött vevőszerződés és  
forgalomba helyezés esetén. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 1,4-6,9 / 100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 32-163 g/km. 

FORD KUGA

KÉSZLETRŐL AZONNAL ELVIHETŐ MODELLEK 
MÁR 8 980 000 Ft-tól. 
Tesztvezetési lehetőséggel Plug-in Hybrid változatban is.

AZ AKCIÓBAN RÉSZTVEVŐ 
SZEMÉLYAUTÓK MELLÉ 
AJÁNDÉK TÉLIGUMI -
SZETTET ADUNK!
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Az idei évben a kulturális évad nyitása a koronavírus-járvány 
miatt az augusztus 20-ai hétre került át, melynek első 500 fős 
rendezvénye augusztus 18-án a Neoton Família Sztárjainak 
koncertje volt a Nádasdy-vár udvarán. Majd a „Köszönjük 
Magyarország!” program keretében szervezett ünnepi 
programsorozatot a Nádasdy Kulturális Központ augusztus 
19–20-án Várkörút Napok néven.

A Neoton Família Sztárjai zene-
kar fergeteges hangulatú műso-
rával minden korosztály számára 
kellemes kikapcsolódási lehetősé-
get biztosított. A hetvenes-nyolc-
vanas évek egyik legnépszerűbb 
magyar popegyüttese, a Neoton 
Família Sztárjai koncertturnéra 

indult Magyarországon. A Neoton 
500 elnevezésű körút az együttes 
sztárjaival igazi nagyszínpadi 
show-műsorral érkezett a várba.

A magyar zenészek különféle 
válaszokat kerestek az elmúlt hó-
napok során, hogy találkozhassa-
nak közönségükkel. A Neoton úgy 
döntött, hogy élve a lehetőséggel 

olyan turnéba kezd, melynek elő-
adásain legfeljebb 500 fő vehet 
részt. – Megtartani a közönséget 
csak annyira fontos, mint életben 
maradni – vallja Csepregi Éva 
énekes. 

A nagysikerű Neoton koncert 
méltó kezdése volt a kései kul-
turális szezonnyitásnak Sárváron. 

Majd a „Köszönjük Magyaror-
szág!” program keretében szer-
vezett ünnepi programsorozatot 
a Nádasdy Kulturális Központ 
augusztus 19–20-án Várkörút 

Napok néven. Az államalapítás 
ünnepének és egyben a város 
születésnapjának az előestéjén 
a szervezők a Hild parkba és a 
Nádasdy-vár udvarára várták a 
kikapcsolódni vágyókat.

– A koronavírus terjedése miatt 
kialakult helyzet életünk több 
területét is megnehezítette. A 

Magyar Kormány ezért meghir-
dette a  „Köszönjük Magyarország!” 
programot, mely az előadóművé-
szeti világot segítette azzal, hogy 
biztosította a résztvevő művészek 
fellépti díját. A Nádasdy Kulturális 

Központ élt a lehetőséggel, és 
ismert zenészeket, tehetséges ar-
tistákat, táncosokat hívott Sárvár-
ra.  A vár munkatársai a program 
összeállításakor arra törekedtek, 
hogy a fellépők segítségével 
bepillanthassunk egy változatos 
és gazdag művészeti világba – 
mondta el Takács Zoltán Bálint 
igazgató. 

Augusztus 19-én a Hild park-
ban a Petsik Panna Projekt, a Vas 
megyei Bagatell, a Dirty Slippers 
és a Junkies adott koncertet. A 

Nádasdy-várban Bizek Emi és az 
Álomszép gyermekkoncertjével 
várták a közönséget, majd a Mad-
rass világzenei koncertje után a 
sárvári fiatalokból álló Ravenmask 
lépett színpadra.

Augusztus 20-án újabb négy 
színpaddal bővült a Várkörút 
Napok kínálata. A kétnapos össz-
művészeti utca- és várzenei fesz-
tiválon több mint 30 fellépő vett 
részt a legkülönfélébb progra-
mokkal. Élettel teltek meg a város 
különböző terei, a Hild parkban 
könnyűzenei színpad, a Posta 
téren artistaszínpad, a Kossuth 
téren táncszínpad, a Nádasdy-vár 
kamaraudvarában lugasszínpad, 

a várparkban bástyaszínpad és a 
Nádasdy-vár udvarán világzenei 
színpad várta az érdeklődőket.

A fesztiválhangulat egyéb kel-
lékei sem maradhattak el, nyitva 
tartottak az éttermek és a kávézók 
teraszai, a gyerekeket arcfestés, 
körhinta és dodzsem is várta a vá-
rosközpont különböző pontjain. 
Az édesszájúak pedig popcornt, 
nyalókát és fagylaltot is találhattak 
a kitelepülő árusok kínálatában. 

Augusztus 20-án a könnyűze-
nei színpad egyik legjobban várt 

fellépője a Konyha zenekar volt. 
Az együttes másodszor adott 
koncertet a városban. De fellépett 
még Kanta Judit és zenekara, a 
Flight Mode és a Stardust is. A 
várudvaron a Bordó Sárkányt, a 
Szeder és az Aurevoir együttese-
ket hallhatta a közönség. 

Felsorolni is nehéz lenne a 
sok-sok szereplőt, de a sok hely-
szín biztosította, hogy nagyobb 
tömeg sehol ne alakuljon ki, és 
mindenki kedvére válogasson 
a programok közül, és magával 
vigye a nyár vidám hangulatát a 
borúsabb őszi napokra is.

Takács Reichardt Gabriella – 
Czupor Szilvia

Évadnyitó-évadzáró ÖSSZMŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Neoton koncert a vár udvarán (Fotó: TRG)

A Bordó Sárkány zenekar a világzenei színpadon (Fotó: MM)

A közönség a legjobban a Konyha zenekart várta (Fotó: MM)

Artisták vették bir-
tokba a Posta teret 
(Fotó: TRG)
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SUZUKI Castrum
Szombathely, Körmendi út 98. Tel.: 94/506-891, 30/945-2944 www.suzukicastrum.hu

több 
mint

• ajánljuk szépészeti célú alakformázásban, 
• cukorbeteg vagy túlsúlyos terheseknek és szoptató anyáknak, 
• PCOS-ban, változó korban jelentkező súlygyarapodásban, 
• inzulin rezisztenciában, 2-es típusú cukorbetegségben, 
• szív-és érbetegségekben, kóros zsíranyagcserében.

INSUMED TERÁPIÁS 
ZSÍRLEÉPÍTÉS IZOMTÖMEGE 
MEGŐRZÉSÉVEL

Vegyen részt az INSUMED diétaterápiás kúrán és olyan szép lesz 
a megjelenése, mint a hirdetésé, amelyet most olvas!

INSUMED SÁRVÁR, Rákóczi Ferenc u. 10. (Lidl-parkoló felől)
Rendelési idő: pénteken 14:00–16:00

Bejelentkezés: +36-20/512-2052, +36-20/323-1040, 
E-mail: rendelak@gmail.com

Honlap: https://meduniv.hu/insumed-sarvar/
Facebook: https://www.facebook.com/medunivbt/

              DR. GOMBAY CSONGOR
INSUMED táplálkozási tanácsadó belgyógyász

INSUMED TERMÉKEINK túlsúlyosoknak, túlsúlyos 
diabéteszeseknek, hiányos tápláltságúaknak, sportolóknak!

Most kaphatsz induló vállalkozásodhoz 4,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást! 

Még lehet jelentkezni az „Álláskeresők és 
fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése 
a Nyugat-Dunántúlon” programra

A program célja vállalkozói szemlélettel rendelkező, álláskereső fiatalok felkészítése saját 
egyéni, vagy mikro vállalkozásuk indítására. Olyan, elsősorban 30 év alatti fiatalok jelentkezé-
sét várjuk, akik üzleti ötlettel rendelkeznek, de azt segítség nélkül nem vagy nehezen tudják 
megvalósítani. 

A programra regisztrálni a www.3000000.hu weboldalon lehet. A regisztráció után tudnak 
az érdeklődők kompetenciamérésre jelentkezni, amely során az alapvető szövegértést, logikát, 
valamint vállalkozói attitűdöt teszteljük. A sikeres kompetenciamérés után történik a támo-
gatási szerződés megkötése, amely feljogosítja a leendő vállalkozókat a folyamatosan induló 
képzésekre történő jelentkezésre. 

A programba vontak egy 80 órás, részben online képzésen vesznek részt, amely során többek 
között alapvető gazdasági, jogi, marketing- és pénzügyi ismeretekre tehetnek szert. A képzés 
mellett egyéni és csoportos tanácsadás segíti az üzleti terv megalkotását, illetve a pénzügyi 
támogatás igénylését.

A fejlesztési programunk sikeres elvégzése után, a vállalkozás megalapítását követően van 
lehetőség igényelni a 4.573.800 Ft vissza nem térítendő támogatást a Magyar Államkincstártól.

További információ a www.3000000.hu weboldalon olvasható, illetve az információs 
napokon személyesen is rendelkezésre állunk. 

A következő információs napunkat 2020. szeptember 22-én 
tartjuk a szombathelyi AGORA–Művelődési és Sportházban. 
A rendezvényeken való részvétel regisztrációhoz 
kötött, regisztrálni a www.3000000.hu 
weboldalon lehet.

Ha van egy jó ötleted, régóta 
dédelgetett üzleti álmod, ne késlekedj 
jelentkezni! Most kaphatsz hozzá 
4.573.800 Ft támogatást! 
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Az ebek éves kötelező védőoltása az alábbi helyeken 
és időpontokban kerül megtartásra:

Sárvár-Hegyközség 09.15.  7:30–9:00 és 16:00-17:00 

Sárvár Cukorgyár     09.17.  7:30–9:00 és 16:00-17:00

Sárvár Gazdaszövetkezet 09.18. 7:30-9:00 és 16:00-18:00
Az oltás és féregtelenítés díja: 3500,-Ft

Új oltási könyv kiadása: 200,-Ft
Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 3500,-Ft

Beoltani csak egészséges és micro chippel megjelölt 
állatot lehet. Az új típusú (sorszámos) oltási 

könyvet hozzák magukkal!

Dr. Szerémi Zoltán     20/254-3619

Sárvár Gazdaszövetkezet: 09.16. 7:30-9:00 és 17:00-18:00
Sárvár Cukorgyár: 09.19. 7:30-9:00

Sárvár Hegyközség: 09.19. 9:30-10:00
Sárvár Lánkapuszta: 09.19. 11:00-11:30
Az oltás és féregtelenítés díja: 4000 Ft 

Új oltási könyv kiadása: 500 Ft 
Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 4000 Ft

Sárvár, Alkotmány u. 4.

LOTTÓZÓ

Sárvár, Laktanya u. 2. 

Sárvár, Tinódi u. 32.  
ÜZLETEK

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!

Soproni 0,5 l  .........  232 Ft/db 222 Ft/db
Steffl  0,5 l  .............  232 Ft/db 210 Ft/db
Arany Fácán 0,5 l  ..  209 Ft/db 194 Ft/db
Kőbányai 0,5 l  .......  217 Ft/db 208 Ft/db
Dreher 0,5 l  ..........  246 Ft/db 238 Ft/db
Arany Ászok 0,5 l  ..  227 Ft/db 220 Ft/db
Kozel 0,5 l .............  263 Ft/db 250 Ft/db

Szentkirályi víz 1,5 l  ............  119 Ft/db
Márka üdítők 2 l  .................  200 Ft/db 
Mizse Víz  2 l  .......................110 Ft/db

Perté kávé, Lottó, Sorsjegy

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

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                    

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.                                                          

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 
személyes ügyfélszolgálatunk mű-
ködik. Felhívjuk figyelmüket, hogy 
az ügyintézés során a szájmaszk 
viselése kötelező.   

Nyitvatartás: kedd: 10:00-17:00, 
csütörtök 08:00-14:00. Címünk: Sárvár, 
Szatmár utca 45.  Telefonszám: 95/200-
240. Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, 
szerda, csütörtök 08:00-14:00; kedd 
10:00-17:00

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

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 
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címünk: Sárvár, Szatmár utca 45.                             telefonszám: 
95/200-240                                           Telefonos ügyfélfogadás: 
hétfő, szerda, csütörtök 08:00-14:00; kedd 10:00-17:00

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 
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ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI 
vagy PÉNTEKI napon történik. 
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SZEPTEMBER

A XII. Sárvári Méhésznap programja
Szeptember 11., péntek, Csönge
 17:00  Főhajtás a csöngei kopjafánál
Szeptember 12., szombat, Nádasdy-vár
 8:00  Páprádi Anna Bíborka, Magyarország Mézkirálynője 
  előadása:  „Piacépítési lehetőségek járvány idején”
 8:45  Szemerits Eszter, a Mézkirálynő II. Udvarhölgyének 
  előadása: „A méhbarát növényvédelem”
 9:30  Dr. Csóka György előadása: „A beporzók dicsérete”
 10:45  A mézlovagrendek felvonulása
 12:00  Ebédszünet
 13:30  Rajzpályázat eredményhirdetése
 14:00  Torna a mézkirálynővel
 15:30  A mézkirálynő megjelenése 
  a fürdőn, mézosztás
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
                       2020. szeptember 11. és 26.  között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Szeptember 12., 19. és 26. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik
Szeptember 11. (péntek) 19:00 Diagnózis / egészség-
magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csü-
törtök 19.40

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

Edzőtábori beszámoló

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

szeptember 17-én és 24-én, 
csütörtökön 17 órakor

SPORTHÍREK
A Vas megyei 1. osztály 2. 

fordulójában a Sárvár FC labda-
rúgócsapata az Egyházasrádóc 
együttesét fogadta, és 6:0-ra 
győzött. Ezzel a Sárvár FC a ta-
bella élére került.  A 3. fordulóban 
a Sárvár FC labdarúgócsapata 
idegenben 2:1-re győzött a CVSE 
– Vulkánfürdő csapata ellen. A Vas 
megyei első osztályú labdarúgó-
bajnokság negyedik fordulójában 
hazai pályán, a tabellát vezető 
Sárvár FC a második helyezett, 
még szintén veretlen Vép csapa-
tát fogadta az egyesület sportte-
lepén. A sárváriak 2:0-s vereséget 
szenvedtek, ezzel a Vép a tabella 

élére ugrott, a Sárvár FC pedig a 
második helyre került. 

*    *    * 
Újoncként az előkelő hato-

dik helyen állt az NB I. Nyugati 
csoportjában a Sárvári Kinizsi-
Kékgolyó együttese, amikor be-
fejezettnek nyilvánították a teke-
bajnokságokat. A Kinizsi-Kékgolyó 
korábban még sosem szerepelt az 
NB I.-ben. A sárvári tekések szep-
tember 5-én kezdték az új bajnoki 
szezont a Zalaegerszeg csapata el-
len pályaválasztóként a répcelaki 
sportközpontban. A sárváriak 
magabiztos 15:9-es győzelmet 
arattak a zalaegerszegiek ellen.

Mint minden évben, idén 
is augusztus első hetében 
tartottuk hagyományos-
nak mondható egyesületi 
edzőtáborunkat. 

Különleges helyszínt, Király-
rétet választottuk, hogy együtt 
eltöltsünk egy mozgalmas hetet, 
és felfedezzük a Börzsönyt és 
vidékét. A magas szintű har-
móniával rendelkező helyszín 

tökéletes környezetet biztosított 
az edzések anyagához. A 31 fő 
résztvevő pozitív gondolkodásá-
nak köszönhetően az időjárás is a 
tervezett programhoz igazodott. 

Az edzések a szabadban zaj-
lottak éjjel-nappal, szárazon és 

vízben egyaránt. Ebben az évben 
a japán kard használatával ismer-
kedhettek meg az érdeklődők.  

Összességében egy jó han-
gulatú, szakmailag is megfelelő 
és különleges táboron vagyunk 
túl.  A tervezett szempontok 
érvényesültek, és a megfelelő 
technikai gyakorlás mellett ma-
ximálisan kihasználtuk a hely 
adottságait. Ez a hét is jó példája 
volt, hogy a kiváló társaság és 

csapatszellem a kulcsa minden-
nek. Köszönve a részvételt min-
denkinek további különleges 
napokat kívánunk.  

Németh Róbert
Sárvári Shotokán Karate 

Egyesület
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Kupagyőztes a Sárvár

Megoldás:

Nyelvvizsgára
van szükséged?

TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553

 www.piros-pont.hu

 a Nyelvvizsga Spec ialist a

•  Ingyenes szintfelmérés és tanácsadás!

•  Személyre szabott egyéni oktatás!

•  Fele áron mint a magántanár!

•  Rugalmas időbeosztás!

•  Nyelvvizsga garancia!

 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500 
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio

Két sikeres csapat kooperációjaként, 
új arculattal 
              létrejött a:

műanyag/fa nyílászárók forgalmazása, beépítése |  árnyékolástechnika

bútorasztalos-munkák |  épületasztalos-munkák |  gipszkartonozás…Szolgáltatásaink:

NYITÁSI AKCIÓ! -10%

Nyitási akciónk keretében a német Kömmerling gyártmányú műanyag nyílászáróink 
árából 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK minden új megrendelőnknek!

Akciós ajánlatunk 

2020. november 30-ig

leadott rendelésekre

vonatkozik!

ŐSZI AKCIÓ! -10%

 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500 
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio

Két sikeres csapat kooperációjaként, 
új arculattal 
              létrejött a:

műanyag/fa nyílászárók forgalmazása, beépítése |  árnyékolástechnika

bútorasztalos-munkák |  épületasztalos-munkák |  gipszkartonozás…Szolgáltatásaink:

NYITÁSI AKCIÓ! -10%

Nyitási akciónk keretében a német Kömmerling gyártmányú műanyag nyílászáróink 
árából 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK minden új megrendelőnknek!

Őszi

Augusztus 29-én három csapat részvételével rendezték meg 
a Sárvárfürdő Kupa 2020 Felkészülési tornát a Sárvár Aréná-
ban. A Kinizsi mellett pályára lépett az NB II-es játékosokkal 
erősítő Alsóörs és az osztrák első osztályban szereplő Wiener 
Neustadt. A kézilabdatorna a hazaiak sikerét hozta.

A felkészülési torna körmérkő-
zéses rendszerben került lebonyo-
lításra. A Sárvár 31–25-re győzött a 
Wiener Neustadt, 35–22-re az Al-

sóörs ellen, ezzel a kupagyőzelmet 
is megszerezte. A második helyen 
a Wiener Neustadt, harmadik he-
lyen az Alsóörs végzett. 

A  d í jak at  Haraszt i 
Zsolt, a Sárvári Kinizsi 
SE elnöke adta át. Emlé-
keztetett, hogy az előző 
bajnoki idény a korona-
vírus-járvány miatt korán 
véget ért, így a csapa-
toknak a szokásosnál 
is fontosabb volt, hogy 
ismét pályára lépjenek, 
éles helyzethez hason-
ló körülmények között 
próbálják ki magukat. 
Az elnök sérülés- és be-
tegségmentes, hosszú 
lefolyású szezont kívánt 
a csapatoknak.

A Sárvárfürdő Kinizsi 
hat felkészülési mér-
kőzésen van túl, és bi-
zakodva készül az új 
szezonra.

– Úgy tűnik, hogy az 
edző és a játékoskeret 
egymásra talál, sikerült 
úgy igazolnunk, hogy 
erősítést jelentsen, bő 
játékoskeretünk van. Bi-
zakodva készülünk az új 
szezonra, a célkitűzés 
továbbra is az, hogy az 
első ötben legyünk – 

nyilatkozta Csonka László szak-
osztályvezető.

Az NB II őszi szezonjának első 
mérkőzését szeptember 12-én, 

szombaton játssza a Sárvárfürdő 
Kinizsi idegenben, a Győri Audi 
ETO KC U22-es csapata ellen. sii

A Sárvárfürdő Kinizsi 
kupagyőztes csapata 
(Fotót: Handball Sárvár)

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)
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Sárvár, Batthyány u. 34/3. 
(volt Borudvar) 

Tel.: 06 30 974 6655
Nyitvatartás: H.-P.: 9.00–17.00, 

SZO.: 9.00–12.00

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

KÖSZÖNJÜK AKCIÓK %
MINDEN HÓNAPBAN MÁS-MÁS AKCIÓ!

Részletek az üzletben!

Érdemes lesz benézni hozzánk!

2000-2020

ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!

20éve

www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

Ne hagyd otthon a vásárlói kártyádat se!

Ünnepeljük 
együtt a

születésnapunkat!20.

 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

Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu                  

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

Tehát akkor vár a PLATÁN ŐSZ, és mi nem különben!
És ne feledjétek: SEMMI FLANC, CSAK AZ ÍZ…..

Itt van az Ősz,
itt van újra….

VÁR A PLATÁN 
MEGÚJULVA!  

Ha szeretnéd megtalálni új kedvencedet, vagy 
csak hiányoznak a megszokott, 

finom és bőséges Platán Ízek, akkor várunk 
továbbra is sok-sok szeretettel!

Van, ami biztos, és sosem változik, tudjátok: 
Platán minőség, Platán mennyiség 

Pár nap frissítő festés 
és széppé válás után,
újra várunk minden 
kedves vendégünket 

az ugyancsak megfrissült 
ŐSZIES ÉTLAPUNKKAL!

Az Ön Opticnet optikája:
Az akció időtartama:

2020. augusztus 1. - 23.

Részletek az üzletben.

HOYA SZEMÉLYRE SZABOTT 
MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉK

33% KEDVEZMÉNNYEL!

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Somos Optika 
Sárvár, 

Rákóczi u. 5.

MEGHOSSZABBÍTVA 

SZEPTEMBER 30-IG!
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