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A járvány nagy KIHÍVÁSOK ELÉ
állítja a HIVATALOKAT is

Dr. Galántai Györggyel a Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályán jártunk, ahol megfeszített munka folyik az új koronavírus-járvány adta
feladatok megoldása kapcsán
A járványhullám első fázisát szerencsésen élte túl Sárvár
térsége. Helyreálltak a kedvező foglalkoztatási mutatók, és
alig volt fertőzöttje a koronavírusnak. Azonban a vírus ismét
köztünk van, ezt az emelkedő számadatok is jelzik. A Sárvári
Járási Hivatal munkájának jelentős részét is az új koronavírus
elleni küzdelemre összpontosítja.
Nincsenek érvényben a tavas�szal tapasztalt korlátozó intézkedések, azonban most a járványügyi szabályok betartása még
fontosabb, hiszen elharapódzott
Sárváron is a vírusjárvány.
A sárvári képviselő-testület legutóbbi ülésén tartott tájékoztatót
a Sárvári Járási Hivatal munkájáról
és a munkaerőpiaci helyzetről Dr.

Galántai György hivatalvezető.
– Augusztusra sikerült a vírus első
hulláma okozta tavaszi foglalkoztatási mutatókat újra elérni. Azonban
a járványhelyzet újbóli fokozódása
ismét nehéz helyzetet teremtett
a járás munkaerőhelyzetében.
Az e-közigazgatás fejlesztésével
a hivatalok jelentős lépéseket
tettek az elektronikus úton intéz-

hető hatósági ügyek számának
növelése terén, ezzel is csökkentve a személyes megjelenést az
okmányirodákban – mondta el a
hivatalvezető.
Dr. Galántai György járási hivatalvezető felhívta a figyelmet arra is,
hogy a veszély igen nagy. A Sárvári
Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztályán megfeszített munka folyik az új koronavírus-járvány adta
feladatok megoldása kapcsán.
Ugyan nincs érvényben rendkívüli jogrend, mint ami márciusban
életbe lépett, de a járványügyi szabályok betartása még fontosabb!
Folytatás a 3. oldalon

1956. OKTÓBER 23.

Emlékezzünk együtt 1956 hó´seire!

Felszálló ágban
a járvány
Sárváron is
A koronavírus-járvány fekete
napja volt október 17-e hazánkban, rekordot döntött a
fertőzöttek és az elhunytak
száma. Sárváron is – hasonlóan
az országos tendenciához –
felszálló ágban van a koronavírus-járvány.
1791 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést október 17-én, ezzel
44 816 főre nőtt a hazánkban
beazonosított fertőzöttek száma.
Elhunyt 24 idős, krónikus beteg,
így az elhunytak száma 1109 főre
emelkedett. Az aktív fertőzöttek
száma 30 127 fő volt.
Sárváron lapzártánkkor 23
aktív igazolt fertőzött volt. 66 fő
volt hatósági házi karanténban,
de ez a szám még emelkedhet,
mert folyamatban van még a
kontaktkutatás. Ők valamennyien szoros kapcsolatban voltak
igazolt fertőzöttel, ezért kerültek
járványügyi megfigyelés alá.
Kondora István polgármester
arra kéri a sárváriakat Facebookoldalán, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében
továbbra is kerüljék azokat a
helyeket, ahol zárt térben sokan
vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet, és viseljenek
szájmaszkot. Bárki, akinek tünetei
vannak, az maradjon otthon, és
telefonon értesítse a háziorvosát.
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Tisztelgés a hősök előtt

(Fotó: MM)

A Batthyány-örökmécsesnél
emlékezett képviselőnk

Az aradi vértanúkra és gróf
Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékeztek Sárváron is. A járványhelyzet
miatt azonban, más volt
ez az emléknap, mint a
korábbiak.
Október 6-a parlamenti
nap volt, ezért Ágh Péter
országgyűlési képviselő a
Batthyány-örökmécsesnél
emlékezett a mártír miniszterelnökünkre és az aradi
vértanúkra.
Ágh Péter Facebook-posztjában
kiemelte: „Batthyány Lajos Sárvár
és Celldömölk első választott
országgyűlési képviselője volt,
nem felejtjük el őt! Dicsőség a
hősöknek!” Gróf Batthyány Lajost
1848. március 17-én V. Ferdinánd

nevezte ki az első felelős magyar
kormány elnökévé. Az év nyarán
megrendezésre került első népképviseleti választásokon Batthyányt mind a sárvári, mind a kiscelli
kerület országgyűlési képviselőjévé választotta. A miniszterelnök a
kiscelliek bizalmát megköszönve,
a sárvári mandátumot fogadta
el. A kormány lemondása után
ikervári birtokára vonult vissza,
de a szabadságharc leverése
után a Habsburgok bosszúja őt
is utolérte, és 1849. október 6-án
Pesten kivégezték.

SEMMELWEIS-NAPI KITÜNTETÉSEK
A Semmelweis-napi kitüntetések átadására is a veszélyhelyzet
miatt csak szeptemberben került sor. Sárvár Város Önkormányzata évről évre elismeri az egészségügyben tevékenykedők
munkáját az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignác orvosnak
a születésnapján, amely a magyar egészségügy napja. Az egészségügyi dolgozók is a járványhelyzet miatt zárt körben vehették
át elismeréseiket. Folytatjuk bemutatásukat.
A „Közszolgálati Érdemérem” kitüntetést adományozta az
önkormányzat:
Kovács Ernőnek, a Szent László Kórház – Élelmezési osztály szakácsának tartósan magas színvonalú szakmai munkája elismeréséért.
Bognár Imrének, a Szent László Kórház – Üzemfenntartási
részleg villanyszerelőjének kitartó, áldozatos, az Intézmény érdekeit
szem előtt tartó közszolgálati munkájának elismeréséért.
Szabó Henriettnek, a Szent László Kórház – Pénzügyi és számviteli részleg pénzügyi-számviteli részlegvezetőjének tartósan
magas színvonalú szakmai munkájának elismeréséért.
Deák Zsuzsannának, a Szent László Kórház – Informatikai
részleg informatikai részlegvezetőjének, intézményünk iránti
kimagasló felelősségérzete, soha nem szűnő energiákkal teli, magas
színvonalú szakmai munkájának elismeréséért.

1849. október 6-án Aradon
végezték ki az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt, Sárvár
első országgyűlési képviselőjét.
Kondora István polgármester,
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
alpolgármesterekkel, valamint dr.
Bankits László aljegyzővel emlékezett a sárvári önkormányzat

nevében a Batthyány-emléktáblánál. A Fidesz Sárvári Szervezete
nevében Savanyú Gábor bizottsági tag pedig az alpolgármesterekkel együtt koszorúzta meg
a mártír miniszterelnök sárvári
emlékhelyét. A mártírok életútja,
hősiessége például szolgál a mai
kor emberének is.
1849. október 6-án a 13 aradi
vértanú és gróf Batthyány Lajos,
Magyarország első miniszterelnöke hősi viselkedésükkel megmutatták, hogyan tudnak a magyar
ügyért harcolók komoly katona
módjára, méltósággal meghalni.
Utolsó perceikkel is a nemzetnek
és a világnak mutattak példát a
magyar szabadságharcosokról!

Kötelező a szájmaszk viselése
a Városgondnokság ügyfélterében is!
A Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint
ügyfélszolgálatuk továbbra is működik, de a járványügyi szabályok
betartására kérik az ügyfeleket. A szájmaszk viselése kötelező az
ügyféltérben. Javasolják, hogy várakozás közben egymástól legalább 1,5 méter távolságot tartsanak. Arra kérik az ügyfeleket, hogy
lehetőleg ne használjanak készpénzt, már bankkártyával is lehet
fizetni a Városgondnokságon. Az ügyfélfogadási idő hétfőn 7-től 19
óráig, kedden 8-tól 12 óráig, szerdán 8-tól 12-ig és 13-tól 15 óráig
tart, pénteken pedig 8-tól 12 óráig. Csütörtökön csak telefonos
ügyfélszolgálat működik a 95 520 381-es telefonszámon. A cég
tevékenységébe tartozik a távhőszolgáltatás, a lakás és helyiséggazdálkodás, a temetők és játszóterek üzemeltetése.
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SZIGORÚ SZABÁLYOK az ügyfelek érdekében
A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes megjelenésen alapuló ügyfélfogadás a koronavírus-járvány idején
is működik, de csak előre egyeztetett időpontban van erre
lehetőség – mondta el dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
tájékoztatójában.
A Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatalba is csak szájmaszkban
lehet belépni a koronavírus-járvány miatt. A dolgozók szigorú
járványügyi szabályok mellett
végzik a munkájukat, amelyeket
a hivatalba belépő ügyfeleknek is
be kell tartaniuk.
– A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban a márciusban
kihirdetett veszélyhelyzet idején
is folyamatos volt a munkavégzés.
A tavasszal kialakított gyakorlatnak megfelelően a személyes
megjelenésen alapuló ügyintézésre most is előre egyeztetett
időpontban van lehetőség. Időpontot foglalni egyrészt lehet az
önkormányzati hivatal központi
telefonszámán, a 06 95 523 100-as
számon, és az onkormanyzat@
sarvar.hu e-mail címen is. Továbbá
Sárvár hivatalos honlapján pedig valamennyi kollégám neve,
telefonszáma és e-mail címe
megtalálható, tehát hozzájuk
is lehet közvetlenül fordulni.
Amennyiben ez lehetséges, akkor
kérem és javaslom, hogy részesítsék előnyben az elektronikus
kapcsolattartás formáit – mondta
el dr. Szijártó Valéria.
Személyes ügyfélfogadásra
még a tavasz folyamán egy külön

helyszínt jelöltek ki, ez a Kossuth
tér 1. szám felől megközelíthető
irodahelyiség.
– A tavaszi időszak tapasztalatait felhasználva, kisebb átalakítást hajtottunk itt végre. Három
munkaállomást alakítottunk itt
ki az ügyintézéshez ma már elengedhetetlen informatikai háttérrel, amelynek köszönhetően
úgy ítélem meg, hogy még gördülékenyebbé és gyorsabbá vált
ügyfeleink kiszolgálása. Elmond-

mindannyiunk közös érdeke.
Kifejezetten pozitív visszajelzéseket is kaptunk a fűtéstámogatási
kérelmek benyújtása kapcsán,

Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző minden ügyfelet arra kér, hogy
tartsák be a járványügyi szabályokat, ez közös érdekünk

hatom, hogy ügyfeleink döntő
többsége nagyon együttműködően és megértéssel fogadta az
intézkedést, amelynek betartása

mert az időpontegyeztetésnek
köszönhetően elkerülhetővé
vált a várakozás, a megbeszélt
időpontban azonnal az ügyfelek

rendelkezésére tudtunk állni. Az
ügyintézés során mind az ügyfeleknek, mind pedig munkatársaimnak maszkot kell viselniük. A
hivatal több pontján is biztosítottuk a kézfertőtlenítés lehetőségét.
Kérem, hogy az épületbe történő belépéskor minden esetben
használják ezeket! Végül, de nem
utolsósorban, a legfontosabb kérés, hogy minden ügyfelünk, aki a
betegségnek a legkisebb tünetét
is észleli magán, vagy halassza
későbbre az ügyintézését, vagy
pedig használja az elektronikus
kapcsolattartásnak a formáit.
Vigyázzunk egymásra! – zárta
tájékoztatóját Sárvár címzetes
főjegyzője.
A Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatalban a hivatali kapun és az
e-önkormányzati portálon is folyamatosan biztosított a kapcsolat
az ügyfelekkel.
-fr-

A járvány nagy KIHÍVÁSOK ELÉ állítja a HIVATALOKAT is
Folytatás az 1. oldalról
Dr. Galántai György, a Sárvári
Járási Hivatal vezetője szerint
sokkal több a fertőzött és sokkal
alattomosabban terjed a vírus
most a második hullámban. Az
ország gazdasága működik, és
közös felelősséggel tartozunk
egymásért. A maszkviselés, a fertőtlenítés, valamint a távolságtartás napi rutinná kell, hogy váljon.
Aki teheti maradjon otthon, mert
a fertőzési láncot csak az emberi
kontaktusok számának csökkentésével lehet elérni.
– Mindenki gondolja át, mielőtt elindul otthonról, hogy

megéri-e a kockázat?! A járványügyi mutatók egyre rosszabbak,
felszálló ágban vannak. Rajtunk
múlik, hogy ne legyen szomorú
a karácsony. A sárváriak eddig is
élen jártak a szabályok betartásában, ha továbbra is ezt tesszük,
megállítható lesz a járvány terjedése. Vigyázzunk magunkra és
egymásra! – figyelmeztetett Dr.
Galántai György.
A következő hetek döntik majd
el, hogy mennyire erős a társadalmi felelősségvállalás Sárváron.
Sikerül-e lassítani a járvány terjedését?!
p-ás

Dr. Galántai György mindenkitől azt kéri:
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
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HIRDETMÉNY településrendezési eszközök
módosításának partnerségi egyeztetéséről

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 19. módosítására vonatkozó eljárást
indított a 112/2020.(X.8.) számú képviselő-testületi határozatával módosított 91/2020.(IX.24.) számú képviselő-testületi
határozatával.
A településrendezési eszközök módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel,
vallási közösségekkel (a továbbiakban: partnerek) történő
véleményeztetésre Sárvár Város Önkormányzata Képviselőtestülete 22/2017. /IX.14./ önkormányzati rendelete a partnerségi
egyeztetés szabályairól alapján kerül sor.
A partnereket az önkormányzat az előzetes tájékoztatási
szakasz tervezetéről
a) az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján hirdetmény kifüggesztése, és
b) a közterületeken elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületeken
hirdetmény kifüggesztése, és
c) a Sárvári Hírlapban hirdetmény megjelentetése, és
d) az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.sarvarvaros.hu)
tájékoztató anyag megjelentetése,
e) a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban személyes ügyfélfogadás keretében tájékoztató anyag rendelkezésre bocsátása, és
f ) a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban tartandó lakossági
fórum
révén tájékoztatja.
A jelen hirdetmény és az előzetes tájékoztató teljes anyaga az
önkormányzat hivatalos honlapján (www.sarvarvaros.hu), míg
jelen hirdetményi tájékoztató (mint rövid összefoglaló anyag) az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján (Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal épületében) közzé tételre kerül. A hirdetmény és az előzetes
tájékoztató teljes anyaga, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban
személyes ügyfélfogadás keretében is megtekinthető.
A partnerek előzetes tájékoztatása, a településrendezési eszközök
előzetes tájékoztatási szakasza tervezetének bemutatása, ismertetése
céljából az Önkormányzat
2020. október 20. 17.00 órai kezdettel
lakossági fórumot rendez a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal nagyterme (9600 Sárvár, Várkerület u. 3. II. em.).
A partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon
szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír
alapon, vagy elektronikusan tehetik meg (Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Városfejlesztési Iroda Sárvár, Várkerület
2. Rosenfeld Istvánné városi főmérnök telefon: 95-523-135, e-mail:
rosenfeld.istvanne@sarvar.hu).
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Lehet pályázni a BURSA HUNGARICARA!
A szeptemberi képviselő-testületi ülésen Dr. Máhr Tivadar alpolgármester volt az előadója a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról
szóló napirendnek. – A sárvári önkormányzat számára a járványhelyzet
közepette még fontosabb, hogy támogassa a felsőoktatásban tanuló,
szociális helyzetük miatt rászoruló sárvári diákokat – húzta alá az alpolgármester, aki hozzátette, hogy az önkormányzat szinte minden
pályázónak tud segítséget nyújtani, ez évi szinten 70-80 diákot jelent.
Dr. Máhr Tivadar elmondta még, hogy a pályázati űrlapot az EPERBursa rendszerben kell kitölteni. A kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot a kötelező mellékletekkel együtt a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatalhoz kell benyújtani november 5-ig. A pályázatok elbírálására
legkésőbb december 4-ig kerül sor, a pályázókat december 8-ig
értesíti a hivatal. További információk a Sárvári Hírlap október 9-i
lapszámában és a sarvarvaros.hu weboldalon olvashatóak.

A tervezett forgalmirendváltozásról KÉRDEZIK
A LAKOSSÁGOT Sárváron
A sárvári önkormányzathoz és a körzet képviselőjéhez több
megkeresés is érkezett az Uzsoki utcáról nyíló utcák lakóitól.
A Kis János altábornagy, a Balassi, a Kisfaludy, a Kabos László
és a Vörösmarty utcákban ugyanis annyira megnövekedett a
forgalom, hogy emiatt szabályozni kellene a forgalmi rendet
ezekben az utcákban.
Elkészült egy tervezet, amely
szerint a Kis János és Kisfaludy utcákban a Gárdonyi utca irányába,
a Balassi, a Kabos és a Vörösmarty
utcákban az Uzsoki utca irányába
haladna a forgalom. Az Uzsoki és
Szegedi Kőrös Gáspár utcákban
nem változna a forgalmi rend.
Dr. Szabó Gyula, a körzet önkormányzati képviselője elmondta,
hogy hozzá is számos megkeresés
érkezett az érintett utcákkal kapcsolatos közlekedési és parkolási
problémák miatt. Az önkormányzat azonban csak akkor változtat
a forgalmi renden a megoldás

lakójaként ő is érintett, és sokan
fordultak hozzá is ezzel a problémával kapcsolatban, másrészt
szerinte is csak akkor kerülhet sor
a forgalmirend-változásra, ha a
lakók többsége ezt kéri.
– Az, hogy Sárváron az utóbbi
években jelentősen megnövekedett autók száma ezeket az
utcákat fokozottan érinti, hiszen az
úttesteket nem lehet szélesíteni,
két autó úgy tudja elkerülni egymást, ha az egyik félreáll. Kaptunk
egy tervezetet az önkormányzat
részéről, hogy melyik utcát milyen
irányba lehetne egyirányúsítani.
Németh Róbert és
Dr. Szabó Gyula
a Kis János altábornagy utcában
(Fotó: MM)

érdekében, ha ezt a lakók többsége is támogatja. A képviselő szólt
arról, hogy Németh Róbertet, az
ügyrendi bizottság tagját, a Kis János altábornagy utca egyik lakóját
kérte fel az önkormányzat, hogy
végezze el ezt az úgynevezett
közvélemény-kutatást az itt élők
körében.
Németh Róbert, az ügyrendi
bizottság tagjaként örömmel
vállalta a feladatot, hiszen, egyrészt a Kis János altábornagy utca

Fel fogom keresni a lakosokat,
és megkérdezem erről a véleményüket, egy házból elég, ha egy
ember nyilatkozik. A lényeg, hogy
a végén a többség véleményét
vesszük figyelembe – mondta
Németh Róbert, aki a következő
hetekben igyekszik minél több
lakóhoz eljutni, hogy kikérje a
véleményüket az Uzsoki utcáról
nyíló utcák egyirányúsításának
tervéről.
-fr-
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Haller Ferenc igazgató mutatta be az új
sárvári kerékpáros szervizpontot (Fotó: CSz)

A vendégtájékoztatás mellett a pályázatírásra és az online
kampányokra is nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt időszakban
a sárvári TDM. A nyertes pályázatoknak köszönhetően számos
eszközfejlesztés megvalósulhatott, egyebek mellett kerékpáros
szervizpontok létesültek Sárváron és Porpácon.
Haller Ferenc, a Sárvár Tourist &
TDM Nonprofit Kft. igazgatója adott
tájékoztatást a szervezet elmúlt
félévben végzett munkájáról.
– A júliusi–augusztusi időszakban
mind az Info-Viskóban, mind pedig
a tourinform irodában magasabb
volt a vendégforgalom, mint a tavalyi évben. Sajnos, a második hullám
miatt, most ismét nagy visszaesés
tapasztalható – értékelte a látogatottsági adatokat az ügyvezető.
Az utóbbi hónapokban intenzív
háttérmunkát végzett a sárvári
TDM, több felhívásra is sikeresen
pályázott.
– A második LEADER pályázatunk egy komolyabb marketing
megjelenésre, az irodai infrastruk-

túra fejlesztésére adott lehetőséget, emellett szolgáltatásbővítő
eszközök kerültek beszerzésre,
mint például nordic walking botok,
gyermekülések és egyéb kiegészítők – sorolta a TDM vezetője.
Az egyik leglátványosabb fejlesztés a kerékpáros szervizpontok
telepítése volt. Egy a sárvári várparkolóban, egy pedig Porpácon
kapott helyet.
– A porpácit sikerült pályázati
forrásból megvalósítani, míg a
sárvárit önerőből. A kerékpáros
turistáknak egy újabb szolgáltatást tud nyújtani Sárvár. Nagy
népszerűségnek örvend az e-bike
és a kerékpárkölcsönzés is, ezért
szeretnénk még több e-bikeot,

e-rollert és segwayt beszerezni –
tájékoztatott Haller Ferenc.
Hozzátette, a Sárvári Turisztikai
Egyesülettel karöltve sikeresen pályáztak a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. felhívására, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására is.
A bruttó 4 millió forintos pályázatból különböző irodai eszközöket,
reprezentációs tárgyakat tudnak
beszerezni. Egy újabb, a Magyar
Turisztikai Ügynökség által kiírt
pályázat keretében pedig a tourin
form irodát szeretnék felújítani.
A pályázatot már benyújtották,
bíznak a pozitív elbírálásban.

A sárvári TDM a kampányok
terén is aktív volt, kreativitásukat pedig újabb elismeréssel
jutalmazta a Magyar Marketing
Szövetség. A szervezet két Városmarketing Gyémánt Díjat is
kapott. Haller Ferenc hozzátette,
a nagy sikerű játékok után most
újabb aktivitással állt elő a TDM.
A www.sarvariwellness.hu oldalon ezúttal Sárvárral, a wellnessszeléssel összefüggő szavakat
kell minél gyorsabban begépelni
értékes nyereményekért. A játék
november 30-ig tart.
sii

VIRÁGVÁSÁR és mindennap MOZI az arénában
Az elmaradó Simon–Júdás-vásár napján, október
24-én, szombaton 6-tól 18
óráig virág- és koszorúvásár
lesz a Sárvár Aréna melletti
parkolóban, a városi piacon
– mondta el Vámos Zoltán,
a Sárvári Sportfólió Kft.
igazgatója, aki hozzátette,
az őszi szünetben pedig
mindennap előadásokkal
várják a Kabos László Filmszínházba a nézőket.
Október 24-én, szombaton 6tól 18 óráig koszorúk és virágok
borítják majd a Sárvár Aréna
melletti parkolót. Vámos Zoltán,
a Sárvári Sportfólió Kft. ügyvezető igazgatója már az utolsó
egyeztetéseket tartja kollégáival
az október negyedik szombatján
tartandó virág- és koszorúvásárral
kapcsolatban.
– A Simon-Júdás-vásár az elmúlt
évtizedekben egy olyan közösségi
eseménnyé nőtte ki magát, amely
nagyon komoly része a sárvári
identitásnak. Nagyon sajnáljuk,
hogy az idén elmarad, de termé-

szetesen ebben a járványhelyzetben nem volt más megoldás. A
piacos kollégák javasolták, hogy
érdemes lenne egy virág- és koszorúvásárral megpróbálkozni a vásár
tervezett napján, hogy lehetőséget
biztosítsunk mindenkinek az ün-

nepekre való méltó készülődésre.
Mintegy 25 árus lesz itt, de természetesen a forralt bor és a jó falatok
sem hiányoznak majd – mondta el
Vámos Zoltán.
Az arénában működő Kabos
László Filmszínházban pedig

meglepetéssel készülnek az őszi
szünetre.
– Október 22-től, az őszi szünet
ideje alatt mindennap lesz vetítés
a moziban, naponta több is. Várunk mindenkit szeretettel! – szólt
az igazgató.

Koszorú- és virágvásár lesz Sárváron!
Az elmaradó Simon–Júdás-vásár napján,
október 24-én, szombaton 6-tól 18 óráig

KOSZORÚ- ÉS VIRÁGVÁSÁR LESZ

a Sárvár Aréna melletti parkolóban, a városi piacon!
Mindenszentekkor és halottak napján legyen idén is
méltó a megemlékezés!
Vásárolja meg vásárunkban a virágokat és a koszorúkat!
A jó falatok és a forró italok sem hiányoznak majd a városi piacról október 24-én!

Találkozzunk a Sárvár Aréna
parkolójában!
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Kedves Diákok!
A 2019/2020-as tanévet digitális tanrendben kellett befejeznetek. Egyik percről a másikra
nem szólt a csengő, nem volt
körülöttetek osztályközösség,
tanáraitokkal csak virtuálisan
tarthattátok a kapcsolatot, véget
értek a versenyek. Az elmúlt
tanév eredményeit így csak az
idei tanév elején tudtuk elismerni, de most is közbeszólt a
járványhelyzet, és nem adhattuk
A Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola diákjai
közül elismerő oklevélben
részesültek:
Czöndör Dániel • A „Vasi Vizeken és Földeken” általános iskolai
vetélkedőn megyei 3. helyezést
ért el.
Csóka Bella Zsóka • Az Ádám
Jenő népdaléneklési, valamint a
„Tiszán innen – Dunán túl” megyei
népdaléneklési versenyen megyei
kiemelt aranyat kapott.
Sőre Alexander • A „Vasi Vizeken és Földeken” általános iskolai
vetélkedőn megyei 3. helyezést
ért el.
Zámbó Ákos • A megyei Bolyai
Matematika Csapatversenyen 3.
helyezést ért el.
Kráner Róbert • Bolyai Matematika Csapatverseny megyei
fordulóján 3. helyezést ért el.
Németh Marcell • Országos
Történelem Tanulmányi Verseny
megyei fordulóján 2. helyezést
ért el és a megyei Varga Tamás
matematika versenyen 1. helyezést ért el.
Németh Petra • Bolyai Matematika Csapatverseny megyei
fordulóján 3. helyezést ért el.
Tóth Dénes • A megyei Bolyai
Matematika Csapatversenyen 3.
helyezést ért el.
Pintér Lili • „Regösök húrján”
és a „Táltos világ” vers- és prózamondó versenyen aranyat kapott.
Németh Rajmund • Bolyai Matematika Csapatverseny megyei
fordulóján 3. helyezést ért el.
Németh Roland Gergő • Az
Országos Történelem Versenyen
megyei 3. helyezést ért el, a
megyei Bolyai anyanyelvi csapatversenyen 1. helyezést ért el,

át számotokra személyesen az
okleveleket. Sárvár Város Önkormányzata nevében gratulálok a
versenyeken való eredményes
részvételetekhez! Bízom abban, hogy idén is lesz módotok
megmérettetni magatokat,
tudásotokat! De ne feledjétek,
a legfontosabb: „Légy mindig
kitűnő, de soha ne légy feltűnő!”
Kondora István
Sárvár polgármestere
valamint a „Tiszán innen – Dunán
túl” megyei népdaléneklési versenyen arany minősítést kapott.
Péntek Maja Anna • A megyei
Bolyai anyanyelvi csapatversenyen1. helyezést ért el.
Hompok-Téttry Noel • Bolyai Matematika Csapatverseny
megyei fordulóján 3. helyezést
ért el.
Németh Kornélia • A „Vasi Vizeken és Földeken” általános iskolai
vetélkedőn 3. helyezést ért el.
Németh Annabella • A „Vasi Vizeken és Földeken” általános iskolai
vetélkedőn 3. helyezést ért el és a
megyei Bolyai anyanyelvi Csapatversenyen 1. helyezést ért el.
Tóth-Varga Zoé • „Regösök
húrján” vers- és prózamondó
verseny területi döntőjén 2. helyezést ért el.
Elek Nóra • Bendegúz Nyelvész
megyei versenyen 1. helyezést
ért el.
Németh Mátyás • A „Tiszán
innen - Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában
arany minősítést kapott.
Biró Dóra • A megyei népdaléneklési versenyen arany minősítést kapott.
Biró Eliza • A „Tiszán innen
– Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában arany
minősítést kapott.
Jäckel Anna • A „Tiszán innen
– Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában arany
minősítést kapott.
Kiss Máté • A megyei Bolyai
Matematika Csapatversenyen 3.
helyezést ért el.
Gál Karolina Kitti • A „Tiszán
innen – Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában
arany minősítést kapott.

Pintér Kitti • A „Tiszán innen
– Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában arany
minősítést kapott és a „Regösök
húrján” országos versmondó versenyen aranyat kapott.
Gál Bendegúz • A megyei
népdaléneklési verseny megyei
fordulójában arany minősítést
kapott.
Kiss-Pál Olivér • A megyei Bolyai Matematika Csapatversenyen
3. helyezést ért el.
Horváth Fruzsina • A megyei
Bolyai anyanyelvi csapatversenyen 1. helyezést ért el.
Tolnai Levente • A „Regősök
húrján” országos versmondó versenyen aranyat kapott.
A Sárvári Nádasdy Tamás
Általános Iskola diákjai
közül elismerő oklevélben
részesültek:
Ebenspanger Elena • A „Tiszán
innen – Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában
arany minősítést kapott.
Kiss Virág • A „Tiszán innen
– Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában arany
minősítést kapott.
Kovács Dóra • A „Tiszán innen
– Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában arany
minősítést kapott.
Herczeg Júlia • A „Tiszán innen
– Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában kiemelt
arany minősítést kapott.
Soós Norina • A „Tiszán innen
– Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában arany
minősítést kapott.
Horváth Noel • A „Tiszán innen
– Dunán túl” népdaléneklési verseny megyei fordulójában kiemelt
arany minősítést kapott.
Bánó Bianka Izabella • A „Tiszán
innen – Dunán túl„ népdaléneklési
verseny megyei fordulójában kiemelt arany minősítést kapott.
BarasitsKorina • A „Tiszán innen – Dunán túl” népdaléneklési
verseny megyei fordulójában
kiemelt arany minősítést kapott.
Sebesi Gréta • Országos Arany
János vers- és prózamondó versenyen megyei 3. helyezést ért el.
Bolla Annabella • Országos
Arany János vers- és prózamondó

versenyen megyei 2. helyezést
ért el.
Páli Dávid • Országos Arany
János vers- és prózamondó versenyen megyei 1. helyezést ért el.
Pápai Stefánia • Országos
Arany János vers- és prózamondó
versenyen megyei 1. helyezést ért
el, Szép Magyar Beszéd versenyen
területi 1. helyezést ért el.
Süle Réka • Vas Megyei Német
Nyelvi Versenyen megyei 3. helyezést ért el.
Barkovics Dániel • Bolyai Természettudományi Csapatversenyen területi forduló 2. helyezést
ért el.
Kiss Roland • Bolyai Természettudományi Csapatversenyen
területi forduló 2. helyezést ért el.
Molnár Kornél • Bolyai Természettudományi Csapatversenyen
területi forduló 2. helyezést ért el.
Süle Dávid • Bolyai Természettudományi Csapatversenyen
területi forduló 2. helyezést ért el.
Baán Petra • Vas Megyei Német Nyelvi Versenyen megyei 3.
helyezést ért el.
Kovács Marcell • Vas Megyei
Német Nyelvi Versenyen megyei
3. helyezést ért el.
Börzsönyi Rebeka • Szép Magyar Beszéd versenyen területi 2.
helyezést ért el.
Hujber Fanni • A Megyei Zenei
Műveltségi Versenyen csapatban
3. helyezést ért el, a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei
fordulóján 3. helyezést ért el.
Tátrai Dániel István • A Megyei
Zenei Műveltségi Versenyen csapatban 3. helyezést ért el, a Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny megyei
fordulóján 3. helyezést ért el.
Széll-Szabó Lili • A Megyei
Zenei Műveltségi Versenyen csapatban 3. helyezést ért el, a Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny megyei
fordulóján 3. helyezést ért el.
Szabó Eszter • Vas Megyei
Angol Nyelvi Versenyen megyei
2. helyezést ért el.
Szalai Sára • Vas Megyei Angol
Nyelvi Versenyen megyei 3. helyezést ért el.
Schimmer Johanna • Vas
Megyei Német Nyelvi Versenyen
megyei 2. helyezést ért el.
Garai Ádám • NyelvÉsz Anyanyelvi tanulmányi versenyen
megyei 1. helyezést ért el.

SÁRVÁRI HÍRLAP
A Szent László Katolikus
Általános iskola diákjai
közül elismerő oklevélben
részesültek:
Martonfalvi Emma • „A fürdőkultúra fejlesztéséért Vas megyében” iskolai egészségfejlesztési
program megyei forduló irodalmi
kategóriában 3. helyezést ért el.
Németh Richárd • A megyei
LOGO informatika versenyen 1. helyezést ért el, „Ismerem a technikai
környezetemet” technika, életvitel
és gyakorlat tantárgyi versenyen 1.
helyezést ért el, valamint a Hefele
Menyhért Építő és Faipari Szakgimnázium és Szakiskola Makettépítő
csapatversenyen 2. helyezést ért el,
és Csehimindszenti Mindszenty József Általános Iskola megyei Mindszenty József Emlékversenye hittan
csapatversenyen 2. helyezést ért el.
Rouchon Dorián • Az Országos
Arany János Magyar Versenyen
4. helyezést ért el, megyei „Ismerem a technikai környezetemet”
technika, életvitel és gyakorlat
tantárgyi versenyen 2. helyezést
ért el, valamint a Hefele Menyhért
Építő és Faipari Szakgimnázium és
Szakiskola Makettépítő csapatversenyen 2. helyezést ért el.
Samu Marcell • Less Nándor
Országos Földrajzversenyen 7.
helyezést ért el.
Bozi Bendegúz • „Kíváncsi
természet” Csontos Miklós területi
Emlékversenyen 1. helyezést ért el.
Bujdosó Veronika • „Tiszán
innen – Dunán túl” megyei népdaléneklési versenyen kamara
együttes kategóriában arany minősítést, szóló kategóriában ezüst
minősítést kapott.
Simon Karolina • „Tiszán innen –
Dunán túl” megyei népdaléneklési
versenyen kamaraegyüttes kategóriában arany minősítést kapott.
Németh Mátyás • „Kíváncsi
természet” Csontos Miklós területi
Emlékversenyen1. helyezést ért el.
Szentgyörgyi Anna Csenge
• „Kíváncsi természet” Csontos
Miklós területi Emlékversenyen1.
helyezést ért el.
Kövi Richárd • „Ismerem a
technikai környezetemet” technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi
versenyen 3. helyezést ért el.
Kertész Dominik • „Ismerem a
technikai környezetemet”technika,

életvitel és gyakorlat tantárgyi versenyen 1. helyezést ért el.
Fliegler Ábel • Az országos
Arany János vers-, énekelt vers
és prózamondó versenyen arany
minősítést kapott.
Sipos Dorina • Az országos
Arany János vers-, énekelt vers
és prózamondó versenyen arany
minősítést kapott.
Kondora Flóra • Hefele Menyhért Építő és Faipari Szakgimnázium és Szakiskola Makettépítő
csapatversenyen 2. helyezést
ért el.
Preinsberger-Gyürüs Flóra •
A Táplánszentkereszti Apáczai
Csere János Általános Iskola által
szervezett képzőművészeti versenyen 2. helyezést ért el.
Bincze Lili • Csehimindszenti
Mindszenty József Általános Iskola
megyei Mindszenty József Emlékversenye hittan csapatversenyen
2. helyezést ért el.
Nagy Henrietta • Csehimindszenti Mindszenty József Általános
Iskola megyei Mindszenty József
Emlékversenye hittan csapatversenyen 2. helyezést ért el.
Szalai Vita • Csehimindszenti
Mindszenty József Általános Iskola
megyei Mindszenty József Emlékversenye hittan csapatversenyen
2. helyezést ért el.
Kovács Dézi • Gyenesdiáson a
XVI. Gergely-napi Művészeti Fesztiválon iparművészet kategóriában
3. helyezést ért el.
Kondora Petra • Gyenesdiáson
a XVI. Gergely-napi Művészeti Fesztiválon iparművészet kategóriában
különdíjat kapott.
Lakatos Petra • Gyenesdiáson a
XVI. Gergely-napi Művészeti Fesztiválon iparművészet kategóriában
különdíjat kapott.
Galabár Emese • Gyenesdiáson
a XVI. Gergely-napi Művészeti
Fesztiválon képzőművészeti kategóriában 1. helyezést ért el.
Tőkés Péter • A megyei LOGO
informatika versenyen 3. helyezést
ért el.
Bándli Ádám • A Zrínyi Ilona
matematika versenyen 2. helyezést
ért el.
A Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai
közül elismerő oklevélben
részesültek:

Kovács Fanni • Regionális Fuvolaversenyen ezüst minősítést
kapott.
Juranits Gergő • Regionális
Trombitaversenyen ezüst minősítést kapott.
Wächter Gyula • Regionális
Trombitaversenyen bronz minősítést kapott.
Sipos Réka • A Sistrum Regionális Furulyaversenyen nívódíjat
kapott.
Fliegler Janka • A Sistrum Regionális Furulyaversenyen arany
minősítést kapott.
Horváth Réka • Országos Szaxofonversenyen 3. helyezést ért el.
Takács Levente • Sistrum Regionális Trombitaversenyen nívódíjat
kapott.
A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi,
Vendéglátói Szakképző
Iskola diákjai közül elismerő oklevélben részesültek:
Gulyás Ferenc • Vas megyei
középiskolai fizikaversenyen 3. helyezést ért el. Irinyi János Országos
Középiskolai Kémiaversenyen 2.
helyezést ért el.
Király Panka • XIII. Országos
Középiskolai Földtudományi Diákkonferencián 3. helyezést ért el.
Horvát Lilla • A 4 for Europe
Regionális versenyen 1. helyezést
ért el.
Pup Dorina • A 4 for Europe
Regionális versenyen 1. helyezést
ért el.
Horváth Dalma • A 4 for Europe
Regionális versenyen 1. helyezést
ért el.
Neuliszt Áron • A 4 for Europe
Regionális versenyen 1. helyezést
ért el.
Haraszti Dorottya • Séta Aranytoll Pályázaton megyei 2. helyezést
ért el.
Petrányi Csenge • Vas megyei
német nyelvi versenyen 3. helyezést ért el.
Kiss Kata • Harry Potter verseny
angol nyelven című versenyen
országos 8. helyezést ért el.
Alapi Péter • Harry Potter verseny angol nyelven című versenyen országos 8. helyezést ért el.
Rabi János • Szakma Kiváló
Tanulója versenyen megyei 1.
helyezést ért el.
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Barabás György Műszaki
Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai közül
elismerő oklevélben részesültek:
Milkovics Dominik • Országos
Szakmai Tanulmányi Verseny
(automatikai technikus) szakmai
vizsga alól felmentést nyert.
Csilléry Patrik Béla • Szakma
Kiváló Tanulója Verseny (villanyszerelő) szakmai vizsga alól felmentést nyert.
Szerda Adrián • Szakma Kiváló
Tanulója Verseny (villanyszerelő)
szakmai vizsga alól felmentést
nyert.
Sárvár jó sportoló elismerésben részesült diákjai:
A Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola diákjai
közül:
Horváth Borka Liza • Megyei
úszás bajnokságon I. korcsoportban, 50 m-es gyorsúszás és
50 m hátúszás versenyszámban
2. helyezést ért el. Felkészítője:
Szummer Tamás.
A Sárvári Nádasdy Tamás
Általános Iskola diákjai
közül:
Al-Shamiry Heszna Amira
• Megyei úszás bajnokságon I.
korcsoportban, 50 m-es mellúszás
versenyszámban 2. helyezést, 50
m gyorsúszás versenyszámban
3. helyezést ért el. Felkészítője:
Szummer Tamás.
A Tinódi Sebestyén Gimnázium diákjai közül:
Sinka Benedek • Megyei asztalitenisz bajnokságon V-VI. korcsoportban 3. helyezést ért el.
Felkészítője: Haraszti Zsolt.
A Tinódi Gimnázium kézilabda fiú csapata a megyei kézilabda-bajnokságon 1. helyezést ért
el. Felkészítőjük: Kovácsné Kertész
Csilla. A csapat tagjai: Balogh
Martin, Bokor Bence, Bokor
László, Garray Barnabás Balázs,
Grúber Barnabás László, Horváth Dominik, Szabó Botond,
Török Bálint, Tóth Barnabás,
Vajda Mátyás, Vincze Mátyás.

8

SÁRVÁRI HÍRLAP

2020. október 23.

Az összefogás
cselekvésre épült

Harminc éve történt Sár

Három évtizede ment végbe hazánkban az a rendszerváltó folyamat, amelynek révén véget ért a kommunista
diktatúra és beköszöntött a demokrácia. Ez esélyt adott
minden közösség számára, hogy élni és gazdálkodni tudjon a lehetőségeivel. A természeti adottságok mellett a
város nyugodt, polgári légköre és biztonsága is az egyik
erőforrása Sárvárnak. Az összetartozás erős közösséggé
formálta a települést.
A gazdasági és politikai átalakulás első évei után, előremutató
módon a polgári erők együttműködése jutott Sárváron sikerre. Az
azóta eltelt időszakban ez a nem-

zeti összefogás tevékenykedhet a
sárvári polgárok bizalmából a város
fejlődéséért, és ennek ma sok-sok
eredményét láthatják és tapasztalhatják az itt élők. A rendszerváltozás
után Sárvár gazdasága nagy léptékű fejlődésnek indult, az ország
idegenforgalmi térképén pedig
megkerülhetetlen úti cél Sárvár.

A városért történő összefogás
nem ideológiákra, hanem a gyakorlati cselekvésre épül. Sárvár
sikeresen folytatja azt a városfejlesztő politikát, amely találkozik a
sárváriak elvárásaival, igényeivel.
Elégedettségre
adhat okot, hogy
egy nagyon
szép, rendezett
kisváros polgárai
lehetünk.
Ennek a fejlődésnek az alapjait dr. Dénes Tibor
polgármestersége teremtette
meg. Számomra
külön megtiszteltetés, hogy immár egy évtizede
vezethetem tovább ezt a várost.
A három évtizede visszakapott
szabadság lehetőségével éljünk
a jövőben is. Mi, a város lakói,
ápoljuk, védjük és dolgozzunk
együtt Sárvárért!
Kondora István
polgármester

1990-ben tartották az első szabad önkormányzati
Harminc éve, 1990. szeptember 30-án és október 14-én
tartották Magyarországon az első szabad önkormányzati
választást, amellyel egyben megszűnt hazánkban a közigazgatás tanácsi struktúrája. A rendszerváltozás utáni
helyhatósági választások közül az 1990-es volt az egyetlen,
amelyen két fordulóban dőlt el az önkormányzati képviselői
mandátumok sorsa.
1990-ben először és utoljára a
képviselő-testület tagjai választották a polgármestert, Sárváron
ez harmadszori nekifutásra sikerült. Először Hompok István volt a
jelölt, de nem kapta meg a többség támogatását, ezt követően,
miután 14 fő javasolta, felvették

a szavazólapra Szabó Imrét, a
tanács megbízott elnökét, de
végül csak kilencen voksoltak rá.
Újabb színfalak mögötti tanácskozás kezdődött, és a harmadik
fordulóban Hompok István és
Szabó Imre neve is felkerült a szavazólapra. Végül 12:7 arányban

Szabó Imrét választották meg
polgármesternek. Az alpolgármesteri posztra Dr. Dénes Tibort
és Szabó Lajost jelölték, 12:7
arányban Dr. Dénes Tibor lett az
alpolgármester.
1994-ben a FIDESZ, FKGP, MDF,
KDNP és több társadalmi szervezet támogatásával az első
direkt választáson polgármesterré választották Dr. Dénes Tibort, aki 2010-ig – nyugdíjba
vonulásáig – állt a város élén.
Polgármesteri tisztsége legfontosabb feladatának Sárvár
város gazdasági fejlődésének

előmozdítását tekintette. Az ipar
és az idegenforgalom is hatalmas
fejlődésen ment keresztül, több
százmilliós adóbevételt jelentve
az önkormányzatnak és biztos
munkahelyeket a sárváriaknak.
A gazdasággal párhuzamosan
fejlesztették az oktatási rendszert,
az egészségügyet, és jelentős
infrastrukturális beruházások
valósultak meg.
2010-től Kondora István vezeti
a várost, aki immár harmadik
ciklusban tölti be a polgármesteri tisztséget, előtte két cikluson
keresztül alpolgármester volt,
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A város útja a sikerhez
Sárvár az 1990-es rendszerváltozás után emelkedett ki a
vasi kisvárosok sorából. Bár, a megye második legnépesebb
városa volt addig is, és sok területen rendelkezett kedvező
adottságokkal, azokat kihasználni azonban csak az elmúlt
harminc esztendőben sikerült.

A Sárvári Hírlap 1990 októberi száma – alakuló ülés és polgármesterválasztás a Sárvári Városi Tanács nagytermében (Archív fotók a Nádasdy
Ferenc Múzeum fényképgyűjteményéből, Novák Zsuzsanna felvételei.)

A rendszerváltozás jól érzékelhető változásokat hozott a
város életében is. Megváltozott
a gazdasági és a társadalmi
struktúra, megszűnt a korábbi
kettős – tanácsi és pártbizottsági
– irányítás is. Az 1990 őszén lezajlott helyhatósági választások
során az újonnan alakult pártok
meghatározó szerepet vállaltak,
s ezt a pozíciójukat azóta is
megtartották. A pártstruktúrán
belül jelenleg a szocialista, a
liberális és a konzervatív keresztény értékek egyaránt képviselve vannak Az önkormányzati
városirányítás ezáltal tekinthető
jelenleg kollektívnak. (Dr. Dénes
Tibor Átalakulás Vas megyében
– Sárvár, 1996)
Az elmúlt két évtized lényeges
jellemzője az a változás, mely
a városirányítás terén lezajlott:
a rendszerváltás átalakította a
helyi közigazgatást. Az önkormányzati törvény a települések
számára nagyfokú önállóságot
biztosított, így Sárvár jövőjének
alakítása is a itt élők kezébe
került. A megalakult, választott
képviselőkből álló, polgármester
vezette települési önkormányzat
a korábbiaknál nagyobb legitimitást és mozgásteret kapott,
egyszersmind közvetlenebb fe-

lelősséget visel a városban zajló
folyamatokat illetően.
Sárvár, mint nemzetközi
gyógyhely: az egészségturisztikai szolgáltatás nemzetközi
versenyképessége, a város által
nyújtott komplex idegenforgalmi kínálati csomagnak az egyre
intenzívebb és magasabb követelményeket támasztó nemzetközi versenyben való tartós
helytállása; Lakható város:
ahol a turizmus, mint zászlóshajó elsődlegesen a vendégek
igényei szerint formálja a környezetet, de ezzel a helybéliek,
a sárvári polgárok megelégedettségének magasabb rendű
célját szolgálja.
E kiemelt szempontok mögött
kimondatlanul is ott van mindaz, ami a múltban és jelenben
értékként képződött: a helyi
hagyományok, a megőrzött
adottságok, az elért eredmények, a kiépült rendszerek, a
létrejött kapcsolatok, a felhalmozott tudás, melyekből semmi
fontosat fel nem adva, ezeket
megújítva, folyamatosan újraépítve képzelhető csak el az az
út, mely Sárvár sajátja. (Sárvár
fejlődése a rendszerváltozástól
napjainkig – Szerkesztette: Dr.
Csapó Tamás, 2010)

következő évek ismét a munkáról
szólnak majd, ez nem hatalmat,
hanem lehetőséget ad arra,
hogy mindig egy kicsivel többet
tegyünk a városunkért. Kiemelte,
hogy a Sárvár érdekében végzett
szolgálat értékét és milyenségét
nem az abban eltöltött évek száma, hanem annak a minősége és
a mélysége fogja meghatározni.
A 2019-es önkormányzati választáson a Fidesz–KDNP jelöltjei
a 8 egyéni mandátumból 7-et
szereztek meg. 2019 decemberében, a polgármester javaslatára
Szabó Zoltánt a testület társa-

dalmi megbízatású alpolgármesternek választotta. Az ellenzéki
összefogás egy egyéni és három
listás mandátumot szerzett.
– A választási eredményünk
nemcsak a sikeres kommunikációnak, de az elmúlt években elvégzett munkánknak is
nagymértékben köszönhető.
Ez a választás egy állomás, egy
megmérettetés volt, a következő
öt évben újult erővel folytatjuk a
feladatainkat – értékelte a tavaly
októberben tartott nyolcadik
helyhatósági választást Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester.

választást
és már 1994-től képviselő. 2010
után 2014-ben is nagy többséggel választották meg polgármesternek, a Fidesz–KDNP jelöltjeként közel 70%-os felhatalmazást
kapott. Kondora István azt vallja,
hogy mind a város működtetése, mind fejlesztése terén a
minőségre kell törekedni. Sárvár,
mint nemzetközi gyógyhely, az
itt élő sárvári polgárok és az ide
látogató vendégek számára egy
lakható és mind magasabb életszínvonalat és szolgáltatásokat
kínáló, ötcsillagos várossá kíván
válni. Kondora Istvánt a polgárok

közel 70%-ának támogatásával,
3330 szavazattal 2014-ben választották újra polgármesterré.
2019-ben pedig a szavazatok
67,54%-ával választották harmadszor is polgármesterré ismét
öt évre 3830 szavazattal, félezerrel többel, mint öt éve.
A sárvári képviselő-testület
2010-ben választotta meg Máhr
Tivadart alpolgármesternek, aki
2006 óta egyéni képviselőként
tagja az önkormányzatnak. Alpolgármesteri tisztségét 2014-ben
és 2019-ben is folytatta. Dr. Máhr
Tivadar úgy fogalmazott, hogy a
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Szent László

Szent László
Plébánia

Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● Október 23-án, pénteken a 19
órakor kezdődő szentmisén emlékezünk meg az 1956-os forradalom
hőseiről és Abai Imre egykori sárvári
plébánosról, aki a forradalom napjaiban megmutatta, mit jelent Jézusi
módon szeretni. Az egyházat bántó
és rágalmazó ellenséggel is jót tett.
A „jutalma” börtön lett. Azok a sárvári
kommunisták juttatták börtönbe, akiket megmentett a lincseléstől.
● Minden héten szeretettel hívunk
felnőtt katekézisre, szerdán a Sári
plébánián, csütörtökön a Szent Lászlótemplom sekrestye feletti hittantermébe az esti szentmisék után.
● Pénteken esténként az esti szentmise után a Szent László-templomban
csendes szentségimádásra hívunk.
● Pénteken esténként 19.30 órától
a városi plébániára hívjuk a fiatalokat ifjúsági közösségbe. Nagyon jó lenne, ha
hasonló gondolkodású fiatalok baráti
közösséget alkotnának, akik példaadó
keresztény életükkel meghatároznák
városunk identitását és világi keresz-
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tény emberként majd részt vennének
a város jövőjének alakításában is úgy,
hogy közéleti szerepet is vállalnak. Szeretettel várják az érdeklődő fiatalokat.
● A téli óraállítástól az esti szentmisék a Szent László-templomban 18
órakor, a Szent Miklós-templomban
17.30 órakor kezdődnek.
● November 1-jén, vasárnap, Mindenszentek ünnepén a Szent Lászlótemplomban szombaton előeste 18
órakor, vasárnap 7, 9 és 11 órakor,
valamint 18 órakor, a Szent Miklóstemplomban szombaton előeste 17.30
órakor, vasárnap 8 és 10 órakor lesznek
ünnepi szentmisék. Az esti szentmiséken lucernáriumot, azaz fényliturgiát
tartunk az összes megholtakért.
● November 2-a, hétfő Halottak
napja. A Szent László-templomban 8
órakor és 18 órakor, a Szent Miklóstemplomban 10 órakor és 17.30 órakor
lesznek gyászmisék az összes megholtakért. A temető kápolnában 9 órakor
lesz gyászmise, ami után szívesen
megáldjuk a síremlékeket.
● November 5-én, csütörtökön
Szent Imrének, a magyar ifjúság védőszentjének az ünnepe lesz.
● Mindenszentekre készülve, mindkét templomban a szentmisék alatt
van gyónási lehetőség. Nyerjünk
teljes búcsút felajánlva meghalt szeretteinkért.
● Előre jelezzük, hogy azok a fiatalok, akik nem voltak megkeresztelve,

vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók, valamint 2021-ben a Szent
László- vagy a Szent Miklós-templomban szeretnének házasságot kötni,
november 7-én, szombaton 9 órakor
jelentkezzenek a Szent László-templom sekrestye feletti hittantermében.
Szeretettel várjuk Őket!
● A plébánia részletes programjait a www.ladislas.hu vagy a www.
sarvarsari.hu honlapon figyelemmel
kísérhetik.
● A Mária Rádió értéket közvetítő
műsorait a sárváriak szerető figyelmébe ajánlom. FM 95.2
● „Amikor egy társadalomban
hiányzik Isten, még a jólétet is szörnyű
lelki szegénység kíséri.” Ferenc pápa

Evangélikus
Egyházközség
● Október 31-én, reformáció ünnepén, szombaton 10 órakor szabadtéri ünnepi megemlékezést tartunk
a sárvári parókia udvarán. Ezen az
alkalmon leplezi le Szemerei János
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke a Zvonarics
Mihály és Ráhner Máté, egykori
sárvári lelkészek tiszteletére állított
emléktáblákat.
A református testvérekkel közös
ünnepi megemlékezést november

1-jén, vasárnap 10 órai kezdettel tartjuk a sárvári református templomban.
Igehirdetéssel az evangélikus lelkészek szolgálnak. Az istentiszteletet koszorúzás követi a Sylvester-szobornál.
Az evangélikus templomban 9.30-kor
ezen a vasárnapon nem tartunk
istentiszteletet.
November 1-jén, vasárnap 17
órakor a városi temető evangélikus
kápolnájában emlékezünk meg
előrement szeretteinkről. Ezen a
vasárnapon nem tartunk délutáni
istentiszteletet a sárvári templomban.
Egyházközségünk főbb híreiről közösségi oldalunkon, a facebook.com/
SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● November 1-jén, vasárnap 10
órai kezdettel a reformáció ünnepe
alkalmából tartunk hálaadó istentiszteletet az evangélikus testvérekkel
közösen. Istentisztelet után Sylvester
János emlékművét koszorúzzuk meg.
● Minden páros héten szerdán
este hat órakor Bibliaórát tartunk,
melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
● Gyülekezetünk a Sárvári Református Egyházközség Facebook-oldalon is elérhető. Telefonos elérhetőség:
95/830067, 30/6786645.
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ÚJRANYITOTT A RÁBASÖMJÉNI KÖNYVTÁR
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából újranyitott a rábasömjéni könyvtár, ahol új kínálattal várják az olvasókat. A
könyvtár a városi bibliotéka fiókkönyvtáraként a város, a Nádasdy Kulturális Központ támogatásával folytatja működését.
Október 2-án újra megnyitott
az olvasók előtt a könyvtár a rábasömjéni kultúrházban. Az újra
indulást Ódorné Molnár Mónika
könyvtáros, Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester és Takács Zol-

lesz, és működni fog a könyvtárközi kölcsönzés is – számolt be
a részletekről az új könyvtáros.
A sömjéni könyvtár újra nyitását Dr. Máhr Tivadar alpolgármester is üdvözölte, mint

Dr. Máhr Tivadar, Takács Zoltán Bálint és Ódorné
Molnár Mónika a könyvtár megnyitóján (Fotó: CSz)

tán Bálint, a Nádasdy Kulturális
Központ igazgatója jelentette
be a helyszínen.
– Nagyon örömteli esemény
Rábasömjén életében, hogy
egy hosszabb kihagyás után
újraindul a könyvtár itt a kultúrban. Várjuk az óvodásoktól
a nyugdíjasokig a régi és az új
tagokat – fogalmazott Ódorné
Molnár Mónika.
A könyvtár pénteken 16:00–
18:00 és szombaton 15:00–17:00
között tart nyitva, és több mint
ezer könyvvel várja az olvasóit.
– A könyvtárban megtalálható minden: a mesekönyvek, az
ifjúsági regények, szépirodalom,
szakirodalom és természetesen
a tanulóknak a kötelező olvasmányok is. A belépés ingyenes

tos volt, és a közösségek szerepe
most talán még fontosabb, mint
a korábbi időszakokban. Én
nagy tisztelettel és szeretettel
üdvözlöm a kezdeményezést –
hangsúlyozta az alpolgármester.
Takács Zoltán Bálint elmondta, a rábasömjéni könyvtár a
városi bibliotéka fiókkönyvtáraként fog működni.
– A kapcsolatokat ápolni kell,
és egyre szorosabbá kell fűzni.
Ez egy újabb alkalom volt arra,
hogy megerősítsük, hogy jó és
működő a kapcsolat a könyvtár,

a vár, a kulturális központ és a
rábasömjéniek között – hangoztatta az igazgató.
Majd arról is hírt adott, hogy
hamarosan elindul egy igényfelmérés, melynek célja, hogy
újabb, az olvasók érdeklődését
kielégítő könyveket vásároljanak a könyvtár számára.
– Természetesen ez anyagi
támogatást jelent, hiszen a
kulturális központnak a költségvetéséből szerezzük be az új
könyveket – tette hozzá.
sii

kiemelte, ez fontos szelete a
közösségépítésnek.
– Épp megtaláltuk a községi
könyvtárnak a tábláját, amely
azt is mutatja, hogy ez egy régi
tradíció itt a településrészen.
Azt gondolom, hogy a könyvtár
szerepe mindig mindenkor fon-

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Traﬁk – Lottózó

Laktanya u. 2.
Hétfőtől szombatig 6.00–20.00
Vasárnap: 7.00–12.00

Tinódi u. 34.
Hétfőtől vasárnapig: 7:00–17.00
Szombaton: 7.00–14.00
Vasárnap zárva

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó

Alkotmány u. 4.
Hétfőtől szombatig 6.00–22.00
Vasárnap: 7.00–18.00

Hirdetésfeladás:
06 30 45 75 035

VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!
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85-ösök a GALÉRIÁN

A Képzőművészeti Főiskolán
1985-ben végzett csoport tagjainak közös kiállítása nyílt meg a
Galeria Arcisban. A nyolc kiállító
művész között van Kondor János, a sárvári galéria vezetője
is. Köszöntőt Kondora István
polgármester mondott, a megnyitón közreműködött Vajda
András ütőművész vibrafonon.
A tárlatot a szintén kiállító Szalay
József festőművész, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének
elnöke nyitotta meg. Kiemelve:
ez az első ilyen kezdeményezés,
amelyen a főiskola egykori végzősei közösen mutatkoznak be 35
év múltán. A tárlat kiállítói: Dévényi

HOZZÁNK MINDIG
MINDIG HAZATÉRHET!
HOZZÁNK
HAZATÉRHET!
• ALVÁZVÉDELEM 40.000 Ft-tól

• ALVÁZVÉDELEM 40.000 Ft-tól
• SZÉLVÉDŐCSERE ÖNRÉSZMENTESEN

HOZZÁNK MINDIG HAZATÉRHET!

SZÉLVÉDŐCSERE
ÖNRÉSZMENTESEN
••BIZTOSÍTÓ
ÜGYINTÉZÉS
A HELYSZÍNEN
• ALVÁZVÉDELEM
40.000 Ft-tól
(GENERALI, GROUPAMA, ALLIANZ, UNION)

• BIZTOSÍTÓ
ÜGYINTÉZÉS
A HELYSZÍNEN
• SZÉLVÉDŐCSERE
ÖNRÉSZMENTESEN
• JÉGKÁR JAVÍTÁS
• BIZTOSÍTÓ
ÜGYINTÉZÉS
A HELYSZÍNEN
• KÜLÖNFÉLE
KAROSSZÉRIAÉS
(GENERALI, GROUPAMA, ALLIANZ, UNION)

•LAKATOSMUNKÁK
JÉGKÁR JAVÍTÁS

(GENERALI, GROUPAMA, ALLIANZ, UNION)

• JÉGKÁR JAVÍTÁS

• KÜLÖNFÉLE KAROSSZÉRIA- ÉS
• KÜLÖNFÉLE KAROSSZÉRIAÉS
S

ZERV
IZ
LAKATOSMUNKÁK
LAKATOSMUNKÁK

Strauss Autószalon

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

További részletekről érdeklődjön márkaszervizünkben!

Strauss Autószalon
Strauss
Szombathely, Autószalon
Zanati u. 58.

Tel.: +36 94/512-860
Szombathely,
Zanati u.• www.strauss.hu
58.
További részletekről érdeklődjön márkaszervizünkben!
Tel.:
+36 94/512-860 • www.strauss.hu

További részletekről érdeklődjön márkaszervizünkben!
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János, Kondor János, Merényi
György, Molnárné Riskó Erzsébet,
Kelemen Marián Éva, Rumi Rózsa,
Sávai Márta és Szalay József.
Az osztály indulásakor is ritkaság
volt, hogy már a tanári diploma
után kezdték meg tanulmányaikat
a képzőművészeti főiskolán. Az
ország minden tájáról érkeztek
hallgatók, így a sokszínűség akkor
is jelen volt. Úgy, ahogy a most
kiállított művek is szerteágazó
művészeti ágakat jelenítenek
meg. Viszont minden alkotásban
jelen van az a pedagógusi felfogás,
hogy a művész feladata nemcsak
az önkifejezés, hanem a nézők
élményhez juttatása is – szögezte
le Szalay József.
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A Sárvári Televízió tervezett műsora

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár

2020. október 23. és november 7. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: Október 24., 31. és november 7.
(szombat) 19.00. Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

OKTÓBER

Pénteki Mozaik: Október 23. és 30. (péntek) 19:00 30 éves az önkormány22. Cs
zatiság – Vendég: Szibler Gábor történész / Németh Ernő, a Gárdonyi
23. P
iskola igazgatójának ünnepi beszéde a nemzeti ünnepen
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40 24. Szo
25. V
26. H
27. K
28. Sze
29. Cs
30. P

OKTÓBER
NOVEMBER

Szennyeződésmentes,
veg
NOVEMBER
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék

azon
utcákban,
14.
azonSzo
utcákban, ahol a kommunális
hulladék
gyűjtése

22. Cs
14. Szo
23. P

15. V

24. Szo

16. H

25. V

17. K

15. V
16. H
17. K

26. H

18. Sze

27. K

19. Cs

28. Sze

20. P

29. Cs

ahol a ko
HÉTFŐI napon történik.

HÉTFŐI napon történik.

Szennyeződésmentes, veg

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
azon utcákban, ahol a ko
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
KEDDI napon történik.
18. Sze
KEDDI napon történik.
19. Cs

Szennyeződésmentes, veg
ahol a ko
azonSzo
utcákban, ahol a kommunális
hulladék gyűjtése
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
21.

Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék
20.
P
azon utcákban,
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

30. P21. Szo

22. V

22. V
31. Szo

23.
H
rendszeresített
Növényi
eredetű hulladék a közszolgáltató
által

31. Szo

23. H
24. K
NOVEMBER

Növényi eredetű hulladék
zsákból, va
24.
K
ahol aazon
kommunális
hulladé
rendszeresített
zsákból, vagy edényből,
utcákból
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
25.
aholSze
a kommunális hulladék szállítása
KEDDI,

NOVEMBER 1.

V25. Sze

26.
Cs
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI napon történik.

1. V

2.

H26. Cs

27. P

2. H

3.

3. K

4.

K27. P
Sze

5.

Cs

6.

P

7.

Szo

8.

V

9.

H

4. Sze
5. Cs
6. P
7. Szo

DR. GOMBAY CSONGOR
8. V

INSUMED táplálkozási tanácsadó belgyógyász
9. H

28. Szo
29. V
30. H

31. K

10. K
11. Sze

Növényi eredetű hulladék
rendszeresített
zsákból, va
Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató
által
28. Szo
ahol a kommunális hulladé
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból
történik.
29. V
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon
Üveg gyűjtés azon utcákb
30. H
történik.
hulladék gyűjtése HÉTFŐI n
31. K

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

hulladék gyűjtése KEDDI, C

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol
a kommunális
napon
történik.
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
Építési törmelék maximum
napon történik.
3

István utca 1. elé kihelyeze

között
10. K
12. Cs
Építési törmelék maximum 1m /háztartás/év;
Kemény
INSUMED TERÁPIÁS ZSÍRLEÉPÍTÉS IZOMTÖMEGE MEGŐRZÉSÉVEL
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hull
13. PNOVEMBER
OKTÓBER
• ajánljuk szépészeti célú alakformázásban,
11. Sze
István
utca 1. elé kihelyezett konténerben
10-16
óra
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gy
22. Cs
14. Szo
• cukorbeteg vagy túlsúlyos terheseknek és szoptató
anyáknak,
között
12. Cs
HÉTFŐI napon történik.
• PCOS-ban, változó korban jelentkező súlygyarapodásban,
23. P
15. V
13. P
• inzulin rezisztenciában, 2-es típusú cukorbetegségben,
24. Szo
16. H
A házhoz menő
lomtalanítás
Ügyfélszolgálat
Sárvár.
TájékoztatSzennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
Ügyfélszolgálat
Sárvár hull
• szív-és érbetegségekben, kóros zsíranyagcserében.
előzetes egyeztetést
követően
az
25. V
17. K
hogy
a személy
azon
utcákban,
aholügyfeleinket,
aakommunális
hulladék
gy
juk
ügyfeleinket,
hogy
személyes
INSUMED TERMÉKEINK túlsúlyosoknak, túlsúlyos diabéteszeseknek,
idei évre az alábbi időpontokra
viselése kötelező.
KEDDI
napon
történik.
26. H
18. Sze
ügyintézés
során a szájmaszk
viseA házhoz menő lomtalanítás
kérhető: november
24., 25.
hiányos tápláltságúaknak, sportolóknak!
Ügyfélszolgálat
Sárvár
Tájékoztatjuk csütörtök 0
kedd: 10:00-17:00,
27. K

INSUMED SÁRVÁR, Rákóczi Ferenc u. 10. (Lidl-parkoló 28.
felől)Sze
Rendelési idő: pénteken 14:00-16:00
29. Cs
Bejelentkezés: +36-20/512-2052, +36-20/323-1040,
30. P
E-mail: rendelak@gmail.com • Honlap: https://meduniv.hu/insumed-sarvar/
31. Szo
Facebook: https://www.facebook.com/medunivbt/

19. Cs követően az
előzetes egyeztetést
idei évre20.
az alábbi
időpontokra
P
kérhető:
24., 25.
21.november
Szo
22. V
23. H
24. K

NOVEMBER

25. Sze

1.

V

26. Cs

2.

H

27. P

3.

K

28. Szo

4.

Sze

29. V

5.

Cs

30. H

6.

P

31. K

7.

Szo

8.

V

9.

H

október 29-én és november
5-én,
10. K
11.
Sze
csütörtökön 17 órakor
12. Cs

SÁRVÁRON a Batthyány 13.
u. 9.P sz. alatt.

lése
kötelező.
Szennyeződésmentes,
vegyes
hull
ügyfeleinket,
hogy a személyes ügyintézés
soránutca
acsomagolási
szájmaszk
Szatmár
45.
azon
utcákban,
a kommunális
hulladékhét
gy
Nyitvatartás:
kedd:ahol
10:00-17:00,
csü-tartás:
Telefonos
ügyfélfogadás:
viselése
kötelező.
Nyitva
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
kedd 10:00-17:00
kedd:
10:00-17:00,
csütörtök
08:00-14:00
címünk:
Sárvár,
törtök
08:00-14:00.
Címünk:
Sárvár,
Szatmár utca
45. 45. Telefonszám:
telefonszám: 95/200-240
Szatmár
utca
Növényi
eredetű hulladék a95/200közszolgáltató álta
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00-14:00;
240.rendszeresített
Telefonos ügyfélfogadás:
hétfő,
zsákból, vagy edényből,
azon ut
kedd 10:00-17:00
aholcsütörtök
a kommunális
hulladék szállítása
szerda,
08:00-14:00;
kedd KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.
10:00-17:00.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató álta

Arendszeresített
házhoz menő
lomtalanítás
zsákból, vagy edényből, azon ut
előzetes
egyeztetést
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI na
történik.
követően az idei évre
Üveg
utcákban, ahol a kommuná
az gyűjtés
alábbiazon
időpontokra
hulladék gyűjtése
HÉTFŐI24.,
napon
kérhető:
november
25.történik.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommuná
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉN
napon történik.

Bőrgyógyászat Sárváron!
3

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Építési törmelék maximum 1m /háztartás/év; Ke
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16
között

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
A házhoz menő
lomtalanítás
Ügyfélszolgálat Sárvár
Tájékoz
• Elektrosebészeti
beavatkozások
előzetes egyeztetést
követően
az
ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés során a s
• Kozmetológiai
kezelések
idei évre az alábbi
időpontokra
viselése kötelező.
N

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

www.ritmo.hu

kérhető: november 24., 25.

kedd: 10:00-17:00, csütörtök 08:00-14:00
Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

címünk
Szatmár utca 45.
telefonszám: 95/20
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08
kedd 10:00-17:00

Tel.: (+36) 30 4912 043

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu
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Új képzés a BARABÁSBAN
Iskolabejáró sorozatunk utolsó állomásaként a Barabás
iskolába látogattunk el. Az intézmény egy technikumi
és kettő szakképző osztályt indított a 2020/2021-es tanévben, az iskolába összesen 346 diák jár. Az intézmény
továbbra is aktívan kiveszi a részét a járvány elleni védekezésből, tavasz óta összesen 230 arcpajzsot gyártottak le.
A szakképzési törvény változása a Barabás iskolát is érintette, az intézmény elnevezésére
és képzési kínálatára is hatással
volt – tájékoztatott Lakatné
Mester Éva intézményvezető.
– Július 1-től a Vas Megyei
Szak k épzési Centrumnak a
Barabás György Műszaki Szakképző Iskolája lettünk . Egy
technikumi osztály indult automatikai technikus képzéssel

Az intézmény továbbra is
aktívan kiveszi a részét a járvány
elleni védekezésből, tavasz óta
összesen 230 darab arcpajzsot
gyártottak már le.
– Augusztusban újra elkezdtük a gyártást, több városi és
vidéki intézmény is kért már
belőle. Megkezdtük a saját
iskolánkban is használni, mivel
könnyebb alatta beszélni, áttetsző, könnyen fertőtleníthető

A Barabás iskolában nemcsak a folyosón, de a
tantermekben is kötelező a szájmaszk (Fotó: CSz)

1tap2asztaÉlaVt!
és kettő szakképző osztály, a
kereskedelmi értékesítő és a
CNC gépi forgácsoló. Ebben a
tanévben 346 diákunk tanul az
intézményben, ebből 67 fő az
újonnan beiratkozó, 55 fő pedig
az esti tagozatos diákunk – ös�szegezte az igazgató.
A város többi iskolájához hasonlóan, a szakképző iskolában
is nagy figyelmet fordítanak a
járványügyi szabályok betartására.
– Mi is az országos járványügyi előírásoknak megfelelően
tartjuk a rendet. Nagyon igényesek a technikai dolgozónők,
a diákok nagyon fegyelmezetten fogadták a szabályokat, a
kollégák pedig mindent megtesznek azért, hogy a tantermi
oktatás folytatódhasson. Valamennyiüknek köszönöm a példás együttműködést – emelte
ki Lakatné Mester Éva.

és fontos, hiszen a védekezést
szolgálja – hangsúlyozta az
igazgató.
Végezetül emlék eztetett,
megkezdődött a pályaválasztás időszaka. A Barabás iskola
a már megszokott szak mák
mellett egy új képzéssel is várja
a nyolcadikosokat a következő
tanévben. Az országban harmadik vidéki iskolaként elindítja a
postai üzleti ügyintéző képzést.
– Iskolánkban ez egy teljesen
új képzés, nemcsak a helyi postahivatallal leszünk majd kapcsolatban, hanem Vas megye
összes hivatalával. Az országos
postaközpont nagy örömmel
fogadta az indításunkat – fogalmazott az intézményvezető,
és reményének adott hangot,
hogy az iskola kibővült képzési
kínálata vonzó lesz a pályaválasztás előtt álló diákok számára.
sii
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Őszi akciónk keretében a német Kömmerling profilú műanyag nyílászáróink árából
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK minden új megrendelőnknek!
Az akció 2020. november 30-ig leadott rendelés esetén érvényes.

FE L M É R É S | T E R V E Z É S | K I V I T E L E Z É S
 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio

SÁRVÁRI HÍRLAP

2020. október 23.

Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Tel.: 06 30 974 6655
Nyitvatartás: H.-P.: 9.00–17.00,
SZO.: 9.00–12.00
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ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!
Ünnepeljük
együtt a

születésnapunkat!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

KÖSZÖNJÜK AKCIÓK %
MINDEN HÓNAPBAN MÁS-MÁS AKCIÓ!
Részletek az üzletben!

Érdemes lesz benézni hozzánk!
Ne hagyd otthon a vásárlói kártyádat se!

ÖKNEK!
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!
apata biztosítja
cs
és
li
o
Z
r
ne
rá
K
Keresd
a kínálatunkban
10.24-től!
Ki ne hagyd!

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

Rendelés:
hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig
vasárnap: 15:00-től 22:00-ig
INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS DOBOZ SÁRVÁRON BELÜL!
Tel.: 06 95 32 38 32 • +36 30 8 876 876
Web: szanchopizza.hu • Facebook: szanchopizza

PLATÁN, AZ ÍZES ŐSZ!!!

Elmarad a Simon–Júdás-napi vásár?!
Ez még ne szegje kedvét!
A környék legnagyobb
rántott húsa és
a legfinomabb forralt rosébora
várja, mint minden vásári napon,
az ünnepi hétvégén október 23-25-ig!

Október 29-től november 1-ig pedig
egy kis év végi „vadulás” várja
a PLATÁN, AZ ÍZES VADNAPOKKAL!
Finomabbnál finomabb, őrültnél
őrültebb vadállatias ételek várják!
Szarvastól a zebráig, fácántól a lámáig!
November 6-11-ig pedig az elnyűhetetlen
MÁRTON-NAPI LIBANAPOKRA
várjuk foglalásaikat!
Ne feledjék: Platán,
semmi flanc csak
az Íz….+ az őrült Ősz!
…és még sok minden van
a tarsolyunkban!
Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu
https://www.facebook.com/
platansarvar/

CSOPORT

Amit kínálunk:

Saját állományú munka
visz
magyar tulajdonú csa ony
vállalkozásban. Dolgo ládi
zói vásárlás
termékeinkből. 100%-b
an térí
Volán busz vagy vonatb tett
érlet.
Céges buszjáratok: Vas
várról,
Jánosházáról és Celldö
mölkről.

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:

Hűtőraktáros

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

Baromfi-feldolgozó segédmunkás

élőállat függesztő munkakör, kiemelt bérezéssel!
(hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

kézi csomagoló és termelési munkatárs

(hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től)
alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásba is várjuk
jelentkezését.

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.
Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén
Tel.: 06 70/938-8711

E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

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

629882

16

