
A Kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét 
és az eddig meghozott intézkedéseket, ennek alapján meg-
állapította, hogy az eddigi szabályok fenntartása mellett 
újabb védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé. 
A november 11-én életbe lépett új szabályok célja, hogy 
csökkentsék a koronavírus-megbetegedések számát és a 
kórházakra nehezedő terhet. 

Este 8 óra és reggel 5 óra 
között kijárási tilalom lépett 
életbe. Az éttermek vendéget 
nem fogadhatnak, vendégnek 
ott csak az étel elvitele céljából 
lehet tartózkodni. Az üzletek – a 
gyógyszertárak és a benzinkutak 
kivételével – este 7 óráig marad-
hatnak nyitva, és utána a kijárási 
tilalom lejártával nyithatnak ki. 
A szállodák turistákat nem, csak 
üzleti, gazdasági vagy oktatási 

célból érkezett vendégeket fo-
gadhatnak.

Minden gyülekezés tilos. Min-
dennemű rendezvény megtartása 
tilos. A vallási közösségek szertar-
tásai a vallási közösség döntése 
szerint tarthatóak meg. A sportmér-
kőzéseket zárt kapuk mögött kell 
megtartani. Az egyéni szabadtéri 
sportok gyakorlása engedélyezett. 

 A szabadidős létesítmények 
használata tilos. A bölcsődék, az 

óvodák és az általános iskolák a 
8. osztályig a megszokott rend 
szerint nyitva tartanak. Az isko-
lák a középfokú oktatásban 9. 
osztálytól digitális munkarend-
ben működnek. Az egyetemek, 
főiskolák is digitális munkarendre 
tértek át. 

Magán- és családi rendez-
vények 10 főig megtarthatóak, 
temetésen legfeljebb 50 fő vehet 
részt. Esküvők lakodalom nélkül 
tarthatóak meg, azonban az 
eseményen csak meghatározott 
személyek vehetnek részt. 

A kormány harminc napra ve-
zette be ezeket az intézkedéseket. 
Ez azonban a járványhelyzet vál-
tozásának függvényében szükség 
esetén meghosszabbítható.

Sárvár a kijárási korlátozás idején, amely este 8 órától reggel 5 óráig tart

Kötelező maszkhasználat Sárváron
A koronavírus-járvány elleni védekezés új kormányzati intéz-
kedések életbe lépése után Kondora István polgármester is 
tájékoztatót tartott a helyben bevezetett intézkedésekről.  
A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig beve-
zetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a tízezer főnél 
nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. 
A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység 
során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk 
viselése továbbra sem kötelező. Folytatás az 5. oldalon

Kitisztították a csapadékcsatornákat 
A nyári heves esőzések a város több részét is elárasztották, meg-
teltek vízzel az árkok, pincék, de volt, ahol az úton hömpölygött a 
víz. Minden kritikus – csapadékvízzel elárasztott – helyszínt meg-
vizsgáltak az önkormányzat szakemberei, ennek eredményeként 
már a nyár végén elkezdték a csapadékcsatornák tisztítását, 
amely november elején folytatódott. Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester folyamatosan figyelemmel kíséri a munkálatokat, és arra 
kéri a lakosságot, hogy működjenek együtt az önkormányzattal, 
figyeljenek az árkok tisztán tartására. Folytatás a 7. oldalon

LEGYEN ADVENT
a szívekben
Idén elmaradnak az adven-
ti programok a Posta téren 
a koronavírus-járvány miatt.  
Az advent azonban nem marad 
el, november 29-én kezdetét ve-
szi a Megváltó születésére való 
várakozás ideje. Talán még soha 
nem volt ilyen nagy szükség 
arra, hogy remény gyúljon az 
emberi szívekben, mint ezek-
ben a napokban. 

A Nádasdy Kulturális Központ 
és a Sárvár Tourist & TDM Nonpro-
fit Kft. nem szervezheti meg idén 
az adventi rendezvényeket és a 
vásárt. Nem lengheti be forralt 
bor illata, jóleső várakozás a Posta 
teret, hiszen az emberi egészség 
és élet védelme az elsődleges. 

Sárvár közterei azonban a ha-
gyományokhoz hűen az idei ad-
vent idejére újra ünnepi fényekbe 
öltöznek. Az adventi gyertya láng-
jai pedig a Nádasdy Ferenc Mú-
zeum dísztermében lobbannak 
fel. November 29-én, advent első 
vasárnapján 17 órakor a Sárvár 
Lendületben Facebook-oldalon 
láthatják az első gyertya fellob-
banását. Advent idején a város és 
intézményei közösségi oldalaikon 
és a Sárvári Televízióban számos 
ünnepi tartalommal jelentkeznek, 
hogy meghittebbé varázsolják 
Önök számára a várakozás idejét.

Áldott, meghitt készülődést, 
jó egészséget kívánunk minden-
kinek! 

SÁRVÁRI     HÍRLAP
ÉLETBE LÉPTEK 
AZ ÚJABB VÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEK! 
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A Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt polgári tago-
zata kitüntetést kapta az 
állami ünnep alkalmából 
Dr. Piros László nyugalma-
zott sárvári fogszakorvos. 

Az elismerést a fővárosban 
tartott ünnepségen vette át Sár-
vár legrégebbi idő óta praktizáló 
doktora. A kitüntetést Prof. Dr. 
Kásler Miklós, az emberi erőfor-

rások minisztere adta át, aki úgy 
fogalmazott, hogy Magyarország 
kizárólag Szent István államának 
értékeire támaszkodhat, ezek 

jelenthetik az egyetlen biztos 
pontot a jövőben.

Az ünnepség után Dr. Piros 
László azt mondta: amikor a kitün-
tetést átvettem, eszembe jutott, 
hogy ötven évig szolgálhattam a 
betegeket, és a családom segítsé-
gével talán még ezt folytathatom 
is. Az eltelt fél évszázad során 
egy-egy jól sikerült beavatkozás 
is tudott örömet és sikerélményt 
jelenteni. Pályafutásom során 

több elismerést is kaptam, ami azt 
jelenti, hogy figyelemmel kísérték 
a tevékenységemet – mondta el a 
korábbi sárvári szakfőorvos.

Újabb honfitársaink te-
hették le az állampolgár-
sági esküt a sárvári vá-
rosházán Kondora István 
polgármester és Jakits– 
Szabó Zsuzsanna, az ön-
kormányzati hivatal ál-
lampolgársági ügyekért 
felelős munkatársa előtt. 

– Büszke vagyok arra, hogy 
Sárváron az elmúlt hét évben 

118-an tehettek állampolgár-
sági esküt, és ezzel is megerő-
síthették Magyarországhoz, a 
hazájukhoz való tartozásukat. Tíz 
éve fogadta el elsöprő többség-
gel az állampolgársági törvény 
módosítását az országgyűlés, 
amely lehetővé tette a külhoni 
magyarság számára, hogy köz-
jogi értelemben is a magyar 
nemzet részévé váljon – mondta 
Kondora István.

Olyan népszerű volt, hogy 
lesz folytatása Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester 
online és telefonos foga-
dóórájának. 

Sárvár alpolgármestere a jár-
ványhelyzet miatt nem szemé-
lyes találkozó keretében tartotta 

fogadóóráját, hanem telefonon, 
e-mailben és közösségi olda-
lán üzenetben várta a sárváriak 
észrevételeit. Számos közérdek-

lődésre számot tartó kérdésben 
keresték meg Dr. Máhr Tivadart. 
Többen panaszkodtak arra, hogy 
a sárvári járóbeteg-szakrendelé-
sen a bejelentkezésre megadott 
telefonszámot nem veszik fel. 
Volt, aki akadálymentes parkolót 
szeretne a főutcán, voltak, akik 
járdafelújítás, fakivágás és a közvi-

lágítás javítása ügyében fordultak 
hozzá. Dr. Máhr Tivadar az igények 
összegyűjtése után hozzá is látott 
a megoldásukhoz.

A Tűzoltáshoz Felszerelést Alapítvány a tűzoltóság napja 
alkalmával ebben az évben is elismerte azon tűzoltók te-
vékenységét, akik a sárvári tűzoltóság feladatainak ellátá-
sához és a város tűzvédelméhez kiemelkedő munkájukkal 
járultak hozzá. 

A „Sárvár város és körzete tűz-
védelméért” címet és jutalmat 
Nagy István tűzoltó főtörzsőr-
mester (képünkön), valamint 
további jutalmakat Csóka 
József tűzoltó főtörzsőrmester 
és Nagy Ervin tűzoltó törzsőr-
mester hivatásos állományú 
tűzoltók részére Kondora Ist-
ván, Sárvár város polgármes-
tere, az alapítvány kuratóriu-
mának elnöke adta át a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon a közelmúlt-

ban szűk körben megtartott 
ünnepség keretében.

Népszerű volt az ONLINE FOGADÓÓRA 

TŰZOLTÓK elismerése

Újabb ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTELEK 
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Állnak már az új csoportszoba falai a sárvári bölcsődében, és 
készül a tetőszerkezet.  A Sárvári Cseperedő Bölcsőde fejlesz-
tésére 187 millió forintot nyert Sárvár Város Önkormányzata, 
ennek a kormányzati támogatásnak az eredményeként egy 
csoportszobával és az ahhoz tartozó kiszolgálóhelyiségekkel 
bővülhet az intézmény.

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde 
meglévő épületének energetikai 
korszerűsítése tavaly fejeződött be 
pályázati forrásból. Most a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Programnak köszönhetően egy 
14 fős csoportszobával, ehhez 
kapcsolódó akadálymentes mos-
dóval, fürösztővel, raktárral bővül 

a bölcsőde épülete. Új játszóudvar 
és játszóterasz is készül. 

– Ez beleillik abba a sorba, 
amelynek keretében nemcsak a 
bölcsőde, de az óvódák, az iskolák, 
a gondozási központ, az orvosi 
rendelők, a tűzoltóság, a rendőr-
ség épülete is olyan minőséget 
képviselnek a korszerűsítések 

után, hogy az elkövetkezendő 
15–20 évben ezek felújítására 
már pénzügyi forrásokat nem kell 
bevonnia az önkormányzatnak. A 
következő évtized az utak, a járdák, 

a csapadékcsatornák felújításáról 
szólhat, és valóban egy szép, él-
hető kisváros képe rajzolódhat ki a 
hozzánk látogatók előtt – mondta 
Kondora István. -fr-

Sárvár számára rendkívüli 
segítséget nyújtott Orbán 
Viktor miniszterelnök, illetve 
Magyarország Kormánya 1,8 
milliárd Ft értékben. A jó hírt 
Ágh Péter, Sárvár országgyű-
lési képviselője osztotta meg 
hivatalos közösségi oldalán.

Ágh Péter kérdésünkre elmond-
ta, hogy a fürdő 2009–2010. évi 
fejlesztései egy részét csak köt-
vénykibocsátásból tudta fedezni, 
melynek törlesztése a járvány 
okozta súlyos helyzetben egyre 
lehetetlenebbé vált, és oly mér-
tékű terhet jelentett, amelyet az 
önkormányzat sem tudott átvál-
lalni. Azért, hogy ez a turisztikailag 
fontos település és a fürdője se 

kerüljön nehéz helyzetbe – közve-
títésemmel – Orbán Viktor minisz-
terelnök úr segítő kezet biztosított 
Sárvárnak. A település támogatási 
kérelmet fogalmazott meg 1,8 
milliárd forint értékben a hitel 
kiváltása érdekében, amely össze-
get Magyarország Kormánya egy 
november 11-én megjelent hatá-
rozatban biztosított – mondta el a 
képviselő, aki hozzátette, ebben a 
nehéz pandémiás helyzetben ez 
óriási segítséget jelent, hiszen a 
városnak a törlesztésre nem kell 
újabb hiteleket felvennie. – Köszö-
nöm, hogy ismét számíthattunk a 
Kormányra! Bízom abban, hogy 
a járvány elmúltával Sárvár ismét 
betöltheti eddigi szerepét, hazánk 
egyik meghatározó turisztikai cél-
pontja lehet! – húzta alá Ágh Péter.

Kondora István polgármester 
örömmel üdvözölte, hogy Ma-
gyarország Kormánya 1,8 milliárd 
forint értékben rendkívüli segítsé-
get nyújt Sárvár számára a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő által fej-
lesztésre felvett hitel visszafizetése 
céljából. 

– Hatalmas segítség ez Sárvár 
számára a járvány közepette. 
Nagyon örülünk, hogy a kérésünk 
meghallgatásra talált, amiért 
szeretnék köszönetet mondani 
Orbán Viktor miniszterelnök úr-
nak, a Kormánynak és Ágh Péter 
országgyűlési képviselő úrnak. A 
kötvény kiváltásával esélyt kap a 
sárvári fürdő arra, hogy a járvány 
elmúltával újra a helyi turizmus 
zászlóshajója legyen – mondta el 
Kondora István.  -fr- 

1,8 MILLIÁRD forintos KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST kapott Sárvár

Orbán Viktor miniszterelnök és 
Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő a karmelita kolostorban

Jól halad a BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE
Kondora Ist-
ván polgár-
m e s t e r  d r . 
Bankits Lász-
ló aljegyzővel 
nézte meg a 
bölcsődénél 
zajló munká-
latokat
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A kormány döntésének megfelelve a Nádasdy Kulturális Köz-
pont valamennyi tagintézménye, a múzeum, a könyvtár, a 
képzőművészeti kiállítóterek, továbbá a klubok, szakkörök is 
harminc napra bezártak. A vár kapui továbbra is nyitva lesznek, 
de az épületekbe a vendégek nem léphetnek be.

A veszélyhelyzet idején alkal-
mazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló, novem-
ber 11-től hatályos kormányren-
delet kimondja, hogy az integrált 
kulturális intézmények látogatása 
tilos. Ebbe a kategóriába tartozik 
a Nádasdy Kulturális Központ is, 
így az intézmény december 11-ig 
zárva tart – jelentette be Takács 
Zoltán Bálint igazgató.

– Teljes bezárást jelent az intéz-
kedés, minden tagintézményünk, 

kiállítóhelyünk, a könyvtár, a mú-
zeum bezár legalább egy hónapra. 
A könyvtári könyvek kölcsönzési 
határidejét, a beiratkozások ér-
vényességi idejét automatikusan 
meghosszabbítjuk – fogalmazott.

A kulturális központ felfüggesz-
tette a klubtalálkozókat, a szakkö-
röket, az egyesületi üléseket, és a 
már meghirdetett programokat is 
elhalasztotta.

Takács Zoltán Bálint elmondta, 
a tavaszi helyzethez hasonlóan a 

Nádasdy Kulturális Központ nem 
engedi el követői kezét, a virtu-
ális térben folytatja működését. 
Az intézmény munkatársai a 
tervek szerint heti rendszeres-
séggel bejelentkeznek a közös-
ségi médián.

A zárás a rendelet értelmében 
december 11-ig tart. Ha nem 
hosszabbítják meg, a múzeum 
december 12-én, szombaton nyit, 
a könyvtár és a galériák december 
14-én, hétfőn.

sii

Magyarország Kormányának bejelentése értelmében a 
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, a VitalMed Hotel Sárvár 
és a Thermal Camping Sárvár november 11-től minimum 
30 napra ideiglenesen felfüggesztette a vendégfogadást. A 
fürdő-, uszoda- és fitneszbérletek felhasználhatósági idejét 
meghosszabbítják.

A november 11-én hatályba 
lépett korlátozó intézkedések ki-
mondják, hogy a szabadidős létesít-
mények használata tilos, beleértve 
az edző- és fitnesztermeket, fedett 
uszodákat, közfürdőket. A szállodák 
turistákat nem, csak üzleti, gazda-
sági vagy oktatási célból érkezett 
vendégeket fogadhatnak. A Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. a szigorítás után 
úgy döntött, 30 napra ideiglenesen 
felfüggeszti a vendégfogadást a 
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, 
a VitalMed Hotel Sárvár és a Ther-
mal Camping Sárvár tekintetében 
egyaránt. A döntést Kántás Zoltán 
ügyvezető igazgató jelentette be.

– Miniszterelnök úr bejelenté-
se közvetlenül is érinti a Sárvári 

Gyógyfürdő Kft. működését. Úgy 
döntöttünk, hogy az előírt 30 nap-
ra felfüggesztjük a fürdőlétesítmé-
nyek, beleértve a gyógyászatot, a 
szálloda és a kemping működését 
is – részletezte.

Az igazgató elmondta, a fog-
lalások szálláshelyeiken későbbi 
időpontra átfoglalhatók, a für-
dő-, uszoda- és fitneszbérletek 
felhasználhatósági idejét pedig 
meghosszabbítják. A megkez-
dett gyógykúrák újranyitás után 
folytathatóak.

Az igazgató azt is leszögezte, a 
rendkívüli helyzet ellenére – csak-
úgy, mint tavasszal – szeretnék 
valamennyi munkavállalójukat 
megtartani. sii

A SÁRVÁRFÜRDŐ visszavárja vendégeit

A zárás a rendelet értelmében december 11-ig tart, ha nem hosszab-
bítják meg, a múzeum december 12-én, szombaton nyit

A kultúrát NEM LEHET BEZÁRNI

Ideiglenesen bezárt a MOZI, kötelező a maszk a PIACON
A fokozódó járványhelyzet és az új kormányzati intézkedések 
miatt a Sárvár Arénában is korlátozó intézkedéseket vezettek 
be. Vámos Zoltán, a Sárvári Sportfólió Kft. ügyvezetője el-
mondta, hogy sok olyan szolgáltatása van a Sárvár Arénának, 
amely a szabadidős és a versenysporthoz kapcsolódik. 

– November 9-én zártuk be 
a Kabos László Filmszínházat, 
egyelőre a veszélyhelyzet ki-
hirdetésének idejére, 30 napra. 
Közben várjuk, hogy lesz-e va-
lamilyen döntés a kormányzati 
oldalon, vagy a forgalmazók 
részéről. Bízunk abban, hogy 
minél előbb túl leszünk ezen 

a vírushelyzeten, és újra lehet 
majd mozizni Sárváron – mond-
ta el Vámos Zoltán. 

Az arénában zajló sporttevé-
kenységek közül azokat a sport-
foglalkozásokat, amelyek nem 
versenysport jellegű szervezés-
ben történnek, a rendeletnek 
megfelelően beszüntették.

– A kormányrendelet értelmé-
ben az igazolt versenysportolók-
nak van lehetőségük sporttevé-
kenységet folytatni, és zártkapus 
mérkőzésen részt venni a Sárvár 
Arénában. Ez három csapat-
sportot érint a mi esetünkben.  
A Sárvár FC utánpótlása, aki télen 
beköltözik az arénába a kisebb 
korosztályokkal, egyelőre nem 
folytatja az edzéseket. A Sárvári 
Futsal csapat szeretné az edzé-
seket folytatni és a bajnokságot 
elkezdeni. A kézilabdázók is foly-
tatják, amennyiben a vírushelyzet 

engedi – tájékoztatott Vámos 
Zoltán, aki hozzátette, mindenki-
nek be kell tartania a járványügyi 
szabályokat sportolás közben is. 

Az önkormányzat a pandé-
miás helyzetre tekintettel új 
szabályozást léptetett életbe a 
piac vonatkozásában. Novem-
ber 15-től a sárvári piacon is 
kötelező a szájmaszk használata 
az árusítóknak és a vásárlóknak.  
– A mellett, hogy tájékoztatunk 
a maszkhasználatról, ellenőrizni 
is fogjuk azt a piacon – szólt az 
ügyvezető.

4 2020. november 20. SÁRVÁRI    HÍRLAP



Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester 

rendeletben szabályozta a közterü-
leti maszkhasználatot. November 
12-től kötelező a maszk viselése 
Sárváron a Rákóczi utcán, a Várke-
rület Rákóczi utca és Kossuth tér 
közötti szakaszán, a Kossuth téren, 
a Batthyány utca Kossuth tér és 
Hunyadi utcai körforgalom közötti 
szakaszán. Továbbá a nagyobb 
bevásárlóközpontok, a Spar, a Lidl, 
az Aldi, a Tesco és a Penny parkoló-
iban is maszkot kell hordani.  

A kormányrendelet értelmé-
ben a helyi kutyafuttatókról is 
rendelkezhet az önkormányzat. A 

Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport 
Egyesülettel egyeztetve a városi 
kutyafuttatót nem zárja be az 
önkormányzat. További jó hír a ku-
tyásoknak, hogy kutyát sétáltatni 
a kijárási tilalom idején is lehet, a 
lakóhely 500 méteres körzetében.

2020. november 11-től decem-
ber 31-ig nem kell közterülethasz-
nálati díjat fizetni a közterületen 
értékesítendő egyes élelmiszerek 

esetében (zöldség, gyümölcs, ás-
ványvíz, üdítőital, büfétermékek) 
függetlenül attól, hogy az árusítás-
ra alkalmi árusítás, mozgóárusítás 
keretében, árusító fülkében vagy 
pavilonban kerül sor. Ugyancsak 
mentes a díj alól ezen időszak alatt 
a karácsonyfa-árusítás.

A települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik a háziorvosi, a házi 
gyermekorvosi ellátásról, a fog-
orvosi alapellátásról és az orvosi 
ügyeletről. A járvány idején még 
fontosabb, hogy zökkenőmen-
tes legyen az ellátás, mindenki 
a gyógyszereit fel tudja íratni. 
Amennyiben valamelyik házior-
vos, házi gyermekorvos, fogorvos 
nem tudja ellátni a körzetét, akkor 
a helyettesítő orvos elérhetősége-
it közzéteszi az önkormányzat a 
város Facebook-oldalán, a Sárvár 
Lendületben oldalon és a városi 
weboldalon is. 

A Sárvári Városi Piacon az árusí-
tók és a vevők is kötelesek 2020. 
november 15-től maszkot viselni.

– Kérem, hogy szigorúan 
tartsuk be azokat a szabályo-

kat, amelyeket nekünk előírtak! 
Mindenkit kérek, hogy viselje a 
maszkot! Együtt újra sikerülni 
fog – zárta tájékoztatóját Kon-
dora István. 

KÖTELEZŐ MASZKHASZNÁLAT Sárváron

A járvány idején is fogad ügyfeleket
az ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban személyes meg-
jelenésen alapuló ügyfélfogadás a koronavírus-járvány idején is 
működik, de erre csak előre egyeztetett időpontban van lehe-
tőség egy erre a célra kialakított ügyféltérben. Az anyakönyvi, 
hagyatéki és egyéb ügyekben a 95/523-100-as telefonszámon kell 
időpontot egyeztetni, vagy az onkormanyzat@sarvar.hu  e-mail 
címen, továbbá a hivatali kapun és az e-önkormányzati portálon 
is folyamatosan biztosított a kapcsolat az ügyfelekkel. A személyes 
ügyfélfogadásra a sárvári hivatalnak a Kossuth tér 1. szám alatti bejá-
ratából nyíló ügyféltérben van lehetőség. Az időpont foglalás révén 
elkerülhető a zsúfoltság a hivatali helyiségben, az ügyfélfogadás 
alkalmával kötelező a kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata.

Intézkedések a KORMÁNYHIVATALI
ügyfélszolgálatokban

A Vas Megyei Kormányhivatal közleményben arról adott tájékoz-
tatást, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. novem-
ber 11-től (szerdától) minden kormányhivatali ügyfélszolgálatra 
(kormányablak, földhivatali, munkaügyi ügyfélszolgálat stb.), így a 
Sárvári Kormányablakra vonatkozóan az alábbi korlátozó intézke-
dések kerülnek – országosan is – bevezetésre:

1. Az ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpontfoglalással (online 
vagy telefon) lehetséges. A kormányablakokba a Központi Időpont-
foglaló Alkalmazáson keresztül történő időpontfoglalásnál nem 
lesz szükség ügyfélkapu-regisztrációra (ez alól kivételt képeznek 
– a korábbi gyakorlatnak megfelelően – a gépjármű-ügyintézéssel 
kapcsolatos ügykörök).

2. Az elkészült okmányok (pl. személyazonosító igazolvány) 
további rendelkezésig kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre.

3. A kormányablak-busz és a települési ügysegédek működése 
teljes körű felfüggesztésre kerül.

4. A járvány tavaszi hulláma idején elrendelt intézkedésekhez 
hasonlóan a kormány ismét meghosszabbítja a személyi okmá-
nyok érvényességét annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány 
miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt minél kevesebb személyes 
ügyintézésre legyen szükség. A vonatkozó kormányrendelet 
értelmében a mostani veszélyhelyzet ideje alatt, azaz november 
4. után lejáró okmányok – beleértve a gépjármű forgalmi engedé-
lyekbe bejegyzett műszaki érvényesség idejét – a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 60 napig érvényesek maradnak. Ugyanez a 
határidő vonatkozik azokra az igazolványokra is, amelyek a tavaszi 
veszélyhelyzet idején, 2020. március 11. és július 3. között jártak le, 
de automatikusan meghosszabbodott az érvényességük.

A szabályozás kizárólag a magyar hatóság által kiállított, Magyar-
ország területén hatályos okmányokra terjed ki. A lejárt érvényes-
ségű okmányok csak hazánk területén maradnak használhatók, 
azokat külföldön nem fogadják el.

Kondora István min-
denkit arra kér, hogy 
viselje a maszkot!

Sárváron a főutcán és a nagyobb bevá-
sárlóközpontok parkolóiban kötelező a 
maszk használata. Ezeket a helyeket piros 
színnel jelöltük a térképen
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Két évvel a Hegyközségbe vezető út mellett közösségi ösz-
szefogással helyreállított Fekete-kereszt felújítását követően 
újabb adománygyűjtő kezdeményezést indítanak sárvári 
civilek az 1846-ban felállított Tizenháromvárosi kereszt 
megmentéséért.

 Az időjárás viszontagságai 
erőteljesen megrongálták a 174 
éves feszületet. Ahogy a Tesco 
parkoló mellé felállított Hergo-
vics-féle keresztnél, ez alkalom-
mal is a felújítás előtt közösségi 
gyűjtést kezdeményeztek a 
szervezők a korpusz megmenté-
séért. A kereszt felújítását Burka 
Zoltán helytör téneti  kutató 

kezdeményezte. Remélve, hogy 
elég anyagi támogatást kapnak 
ahhoz, hogy elkezdődhessen a 
felújítási munka.

1902-ben több, addig a vár 
környékén lévő, de közigaz-
gatási szempontból különálló 
települést csatoltak a városhoz. 
Ekkor lett a Vármellékkel együtt 
Tizenháromváros is a nagyköz-

ség, a későbbi Sárvár 
város szerves részévé. 
Az azóta eltelt hosszú 
évek alatt szinte min-
dig volt virág a feszület 
előtt, azonban a kereszt 
anyaga és környezete 
megérett a felújításra. 
Az összefogás élére állt 
ismét, a hagyományok-
ra is figyelő Sárvári Ke-
rékpár Egylet.

–  A z  adak ozó 
segítőket kérjük, 
h o g y  p é n z a d o -
mányaikat a Sár-
vári Városszépítő 
Egyesület által az 
előző gyűjtés alkal-
mával létrehozott 
alszámlaszámára 
utalják – mondta 
Wawrzsák Zsolt, a 
Sárvári  Kerékpár 
E g y l e t  e l n ö k e .  
A kereszt  felúj í -
tásáva l  k apcso -
latban már több 
helyi  vállalkozás 
jelezte, hogy ezút-
tal is részt vállal a 
kivitelezési mun-
kákból. Az össze-
fogás célja, hogy 
a felújított kereszt 
2021. ápri l is  13-
ára méltó díszben 
álljon, a feszület 
felállításának 175. 
évfordulójára.

Tizenháromvárosi közösségi kereszt 
megmentéséért

Sárvári Városszépítő Egyesület 
11747037-20006417

Gyűjtés a KÖZÖSSÉGI KERESZT megmentéséért

UTOLSÓ LEHETŐSÉG!

7 ÜLÉSES, BENZINES FORD S-MAX 
2,5 MILLIÓ FORINTOS  ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL! 
KÉSZLETRŐL AZONNAL ELVIHETŐ!

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

A kép illusztráció. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot, kérjen ajánlatot. Vegyes üzemanyag fogyasztás: 7,2–10,4 l/100km Vegyes CO2 kibocsátás: 164–238 g/km

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035
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Folytatás az 1. oldalról
A Petőfi Sándor utcában, a 

bölcsőde előtti Szaput árok felé 
vezető zárt csapadékcsatorna-sza-
kaszt november 4-én tisztították 
a szakemberek.  Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármesterrel ezen a mun-
katerületen találkoztunk. Mint 
mondja, a nyári esőzések után a 
város teljes csapadékvízelvezető-
rendszerét áttekintették a szak-
emberekkel. Élére állt a probléma 
megoldásának, és már augusztus 
végén elkezdték a legkritikusabb 
részek kitisztítását. 

– A csapadékcsatorna tisztítása 
is egy végeláthatatlan folyamat, 
hiszen mire végzünk mindenhol, 
szinte kezdhetjük elölről. Az idei 

évben azért fókuszáltunk erre 
jobban, mert azok az extrém 
esőzések, amelyeket nyáron ta-
pasztaltunk, nemcsak a csator-
narendszert tették próbára, de az 
emberek türelmét is. Az önkor-
mányzatnak kiemelt figyelmet 
kell fordítania egy problémára, 
ha az a lakosságot olyan módon 
érinti, hogy a privát tulajdon is 
sérül. Most ennek a folyamatnak 
még csak az elején járunk, né-
hány kritikus pontot orvosoltunk, 
ezek azok, amelyek a lakossági 
visszajelzések alapján fontosnak 
bizonyultak. Köszönjük azt a sok 
segítő észrevételt, amelyeket az 
erre kijelölt e-mail címre küldtek 
nekünk. Mennünk kell előre, a 

vége még nem is látszik, de remé-
lem, hogy sokak megelégedésére 
szolgál, amit eddig elvégeztünk – 
mondta Dr. Máhr Tivadar.  

A város tíz pontján mosatták 
át a zárt csapadékcsatorna-rend-
szert, és több helyen a gépjármű 
bejárók alatti átereszek is kitisztí-
tásra kerültek.  

– Még az idén ki fogjuk mé-
lyíteni a Kiss János altábornagy 
utcában a nyílt árkokat is, ez egy 
mintajellegű projekt lesz. Meglát-
juk majd, hogy ez mennyire vezet 
eredményre. Megnézzük, hogy 
képes lesz-e nagyobb esőzéskor 
a víz elvezetésére. Az önkormány-
zatnak is megvan a feladata, de 
a lakosság segítségére is szüksé-
günk van. Kérem, hogy az árkokat 
ne temessük be, tisztítsuk ki és a 
füvet nyírjuk le benne – húzta alá 
Dr. Máhr Tivadar.

Szabó Zoltán alpolgármester is 
figyelemmel kísérte a csapadék-
csatorna-tisztítási munkálatokat. 

– Nagyon örülök, hogy ez a 
projekt létrejött, hiszen a kert-

városi csapadékvíz-elvezetésre 
is ráfér ez a tisztítás. Az Ungvár 
utcában és a Nádasdy utcában 
végeztek a szakemberek, az Ung-
vár utca végén még egy más 
típusú beavatkozásra van szük-
ség, ezt is megrendelte már az 
önkormányzat. Remélem, hogy 
ez jelentősen javítja a jövőben 
bekövetkező nagyobb esőzések 
esetén a vízelvezetést. Az Eperjes 
utcában pályázati pénzből teljes 
útfelújítást valósítunk meg korsze-
rű vízelvezető-rendszerrel. Örülök, 
hogy teljesül végre ez a vágyunk 
is – mondta el Szabó Zoltán.

A sárvári önkormányzatnak 
hosszú távú fejlesztési tervei is 
vannak a csapadékvíz-elvezetés 
problémájának a megoldásá-
ra, de ezek megvalósítását a 
járványhelyzet miatt egyelőre 
későbbi időpontra halasztotta. A 
lakossági bejelentéseket a csapa-
dékvíz-elvezetés problémájával 
kapcsolatban továbbra is várják az 
onkormanyzat@sarvar.hu címre.

-fr-

A Csónakázó-tónál zajló 
fejlesztéseknél tartott be-
járást Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármesterrel. 
A kézilabdapálya már elké-
szült, és jól halad a kerék-
párút, a játszótér, a futókör 
építése is, a tó két hídja is 
már szinte elkészült. 

A Csónakázó-tó körüli területen 
három önkormányzati és egy ma-
gánberuházás zajlik. A három pro-
jektre mintegy 600 millió forintnyi 
kormányzati támogatást nyert 
a sárvári önkormányzat, többek 
között Ágh Péter képviselő lobbi-
tevékenységének köszönhetően. 

– Nagyon jó érzés körbesétálni 
a Csónakázó-tó területén, hiszen 
kezd valóra válni egy álom. A mos-
tani beruházás arra az időszakra 

készül, amikorra a koronavírus-jár-
vány elmúlik. Abban bízunk, hogy 
Sárvár ismét egy vonzó helyszín 
lesz, amelyet szívesen fedeznek fel 
az ideérkező vendégek, a sárváriak 
pedig egy olyan életérzést tudnak 
itt nyerni, amellyel a városhoz 
való kötődésük tovább erősödik. 
Hálás vagyok Révész Máriusz és 
Kocsi Máté képviselőtársaimnak, 
akik a futókör és a kézilabdapálya 
terveit támogatták, és a megyei 
vezetésnek is, hogy ők is Sárvár 
mellé álltak, és a területi operatív 
program keretében egy komoly 
összeget biztosítottak a Kormány 
döntése révén, amely megala-
pozta az itt zajló fejlesztéseket 
– mondta Ágh Péter.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
arról szólt, hogy évekkel ezelőtt 
elindította az önkormányzat a 
gyógyhelyfejlesztési programot 

Sárváron, ezzel a tó körül zajló 
több száz milliós fejlesztéssel 
pedig a következő évtized fejlesz-
téseinek első lépését tette meg az 
önkormányzat. – Köszönjük Ágh 
Péter képviselő úrnak, a megyei 
önkormányzatnak és a Kormány-
nak, hogy újabb beruházásokkal 

gazdagodhat a város – húzta alá 
az alpolgármester.

A Csónakázó-tó körüli terület 
továbbra is munkaterület, így oda 
belépni, nemcsak tilos, de bal-
esetveszélyes is. Ezért a lakosság 
türelmét kérik a kivitelezés idejére.

-fr-

Kitisztították a CSAPADÉKCSATORNÁKAT a város több pontján 

Ágh Péter és Dr. Máhr Tivadar a megújult kézilabdapálya előtt (Fotó: MM)

Szabó Zoltán és Dr. Máhr Tivadar 
a Petőfi utcai munkaterületen

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

JÓ HALAD a Csónakázó-tó körüli építkezés 
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Szent László

Szent László és

 

● November 22-én, Krisztus Király 
vasárnapján véget ér az egyházi év. 
Ezen a vasárnapon Szent Erzsébet 
segítő szeretetét követve a Karitász 
javára lesz templomi gyűjtés. Le-
gyünk nagylelkűek.

● Mint minden hónap 25-én, így 
szerdán este 18 órakor is imádko-
zunk templomunk Prágai Kis Jézus 
szobránál boldogabb családokért és 
a templomban körmenetet tartunk.

● Ugyancsak november 25-én, 
Rábasömjén Szent Márk-templomá-
nak kapuja 11–17 óra között nyitva 
lesz: szentségimádásra. „Eljöttünk, 
hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2) „Lebo-
rultak és hódoltak előtte.” (Mt 2,11) 
Szentségkitételi szentmise délelőtt 
11 órakor. Szentség eltételi litánia 
17 órakor.

● November 29-én, Advent 
1. vasárnapjával elkezdődik az új 
egyházi év.

● Adventben minden szombaton 
este a vasárnap előesti szentmisék-

ben ünnepélyes adventi gyertya-
gyújtást tartunk, mindkét temp-
lomban. (November 28., December 
5., 12. és 19.)

● November 30-tól advent min-
den hétköznapján – hétfőtől pén-
tekig a Sári templomban, hétfőtől 
szombatig a Szent László-templom-
ban 6 órakor hajnali misét éneklünk. 
Az ének szavával buzdítjuk a Híveket: 
„Ébredj ember mély álmodból!” Min-
den hétköznap a hajnali misék alatt 
lesz gyónási lehetőség. Éljünk vele! 
A hajnali misék 6.30 órakor befeje-
ződnek, így a nem korán munkába 
indulók is el tudnak jönni. Az elmúlt 
évek meghatóan nagy buzgóságára 
hívjuk a jó Híveket! Ápoljuk ezt a szép 
hagyományt, akár áldozatok árán is!

● „Szent és üdvös dolog a halot-
takért imádkozni, hogy feloldozást 
nyerjenek bűneiktől” (2Makk 12,46). 
A Szent László Plébánián munka-
napokon 9–12 óra és 16.30–17.30 
óra között lehet szentmisét elője-
gyeztetni.

● A járványügyi rendelkezéseket 
betartva, a templomi szertartásokon 
kívüli alkalmak, felnőtt katekézis, 
ifjúsági hittan, családcsoport össze-
jövetelei 30 napig elmaradnak.

● A Püspöki Kar rendelkezése 
szerint a templomokban is kötelező 
a védőmaszk viselése.

● A sárváriak szerető figyelmébe 
ajánljuk a plébániák internetes hon-
lapját, ahol a plébániai közösségek 
életéről és a templomi liturgikus 
programokról tájékozódhatnak. www.
ladislas.hu és www.sarvarsari.hu.

● Mária Rádió Sárváron FM.95.2 
frekvencián hallgatható.

● Az egyházunk Püspöki Taná-
csának újabb pásztorlevele, vala-
mint gyülekezetünk elnökségének 
döntése alapján hétközi gyülekezeti 
alkalmainkat, úgymint Nőegylet, 
Férfikör, Házaspáros kör, énekkar szü-
neteltetjük. A konfirmációi oktatást 
online formában tartjuk meg.

● Istentiszteleti alkalmainkat 
éneklés és úrvacsoraosztás nélkül 
rövidített formában tartjuk meg 
vasárnaponként 9.30-kor és 15 
órakor a sárvári templomban. Az 
istentiszteletekkel párhuzamosan 
gyerekfoglalkozást nem tartunk.

● A járványügyi helyzet alakulása 
szerint alkalmaink megtartásában 
is lehetnek változások, ezért kérjük 
gyülekezeti tagjainkat, hogy egyház-
községünk közösségi oldalán tájéko-
zódjanak: facebook.com/SarvarEv.

● Kérjük, látogassák meg rend-
szeresen egyházunk honlapját: 
https://www.evangelikus.hu/, amely 
keresztény tartalmak, műsorok, áhí-
tatok egyre bővülő kínálatával várja 
az érdeklődőket. 

● A koronavírus második hulláma 
miatt hozott kormányzati intézkedé-
sekkel összhangban a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának 
Elnöksége arra kérte az egyházköz-
ségeket, hogy november 11-től 
szüneteltessenek minden közvetlen 
érintkezéssel járó egyházi alkalmat, 
így az istentiszteletet, áhítatot, bib-
liaórát, konfirmáció-előkészítést 
és egyéb csoportos foglalkozást, 
közösségi alkalmat. A döntés a 
Sárvári Református Egyházközség 
működését is érinti. A vasárnap 10 
órai istentiszteletet már a Sárvári Re-
formátus Egyházközség YouToube-
csatornáján kísérhetik figyelemmel 
a hívek, illetve vasárnap 10 órakor a 
Sárvári Televízió csatornáján.

● Gyülekezetünk a Sárvári Re-
formátus Egyházközség Facebook-
oldalon is elérhető. Telefonos elér-
hetőség: 95/830 067, 30/678 6645.

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia
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A reformáció hónapjának zárásaként a sárvári evangélikus és 
református gyülekezet a hagyományok szerint közös isten-
tiszteletet tartott, ez alkalommal a református templomban, 
majd megkoszorúzták a Hild parkban Sylvester János szobrát.

Október utolsó napját, a refor-
máció emléknapját arra emlékez-
ve tartják, hogy Luther Márton 
német Ágoston-rendi szerzetes 
1517-ben ezen a napon szögezte 
ki téziseit a wittenbergi vártemp-
lom kapujára. A Luther vezette 
új irányzat lett az evangélikus, 
míg a Kálvin genfi reformátor 
vezette irányzat a református 
vallás alapja.

A két sárvári gyülekezet közös 
istentisztelettel emlékezik min-
den évben az évfordulóra. Idén 
a református templom adott 
otthont a közös szertartásnak. – A 
reformáció félezer éves gyökerei 
Sárváron is erős alapot adnak a 
mai gyülekezetek számára – fo-

galmazott igehirdetésében Pethő 
Attila evangélikus lelkész.

Az istentisztelet után a gyüleke-
zetek tagjai közösen koszorúzták 
meg az Új Testamentum sárvári 
fordítójának, Sylvester Jánosnak 
a szobrát a Hild parkban. A város 
nevében Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester helyezte el az emléke-
zés babérjait. – Sárvár a reformáció 
európai városa, ez kötelezettséget 
jelent a településnek – mondta el 
Dr. Máhr Tivadar.

– A reformáció, a keresztény-
ség értékeit ezekben a nehéz, 
koronavírusos időkben is meg 
kell őrizni – emlékeztetett Szent-
györgyi László református lelkész 
az ünnepségen.  p-ás

A Sárvári Evangélikus Egy-
házközség október 31-én, 
a reformáció ünnepén 
szabadtéri ünnepi meg-
emlékezést tartott a sár-
vári parókia udvarán. Ezen 
az alkalmon leplezték le 
Ráhner Máté és Zvonarics 
Mihály, egykori sárvári 
lelkészek emléktábláit.

Az evangélikus templom ud-
varán Horváth Zsolt gyülekezeti 
felügyelő és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket. Az alpolgármes-
ter beszédében kiemelte, nagy 
hibát követnénk el akkor, ha nem 
emlékeznénk azokra az emberek-
re, akik közösségi szolgálatukkal 
formálták a város múltját.

A köszöntő gondolatok után 
Pethő Attila lelkész szólt az ün-
neplő gyülekezethez. Jeremiás 
próféta könyvéből hirdetett igét.

A reformáció ünnepén Szeme-
rei János, a Nyugati (Dunántúli) 
Evangélikus Egyházkerület püs-
pöke megemlékezett Zvonarics 
Mihályról, aki 1570-ben született 
Sárváron, és a hitvallási viták kor-
szakának kiemelkedő teológiai 
személyisége volt. Az evangéli-
kus püspök 1605 és 1625 között 
szolgált Sárváron.

– Sárváron, a hazai reformáció 
indulásának egy kiemelkedő 
fontosságú városában két lel-

kész elődre emlékeztünk, és azt 
a közös kincset kerestük, amely 
összeköt velük, ami számunkra 
és a jövő nemzedékeknek is re-
ményforrást nyújt – fogalmazott 
Szemerei János.

Ráhner Máté életéről V. Mol-
nár Zoltán szerkesztő, a sárvári 
könyvtár nyugalmazott igazga-
tója tartott előadást. Elhangzott, 
az evangélikus lelkész 1836 és 
1850 között szolgált Sárváron, 
1848/49-ben a szabadságharc 
mellé állt, ezért később buj-
dosóvá vált,  majd fogságba 

került. Életútját egy könyvben is 
megörökítették a Sárváron eltöl-
tött éveire fókuszálva. A kötetet 
Fónyad Pál István írta és V. Molnár 
Zoltán szerkesztette, Sárvár Város 
Önkormányzata és a Sárvári Evan-
gélikus Gyülekezet adta ki. Bár a 
könyv elkészült, a járványhelyzet 
miatt az ünnepélyes bemutatását 
el kellett halasztani.

Az ünnepség fénypontjaként 
Szemerei János püspök, Pethő At-
tila és Pethő-Udvardi Andrea lelké-
szek leleplezték a két lelkipásztor 
emléktábláját, melyek a gyüle-

kezeti ház falán kaptak helyet. A 
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerület Zvonarics Mihály 
születésének 450., püspöki szolgá-
lata kezdetének 400. évfordulója, 
Ráhner Máté születésének 210. 
évfordulója alkalmából készítte-
tett emléktáblát. A leleplezés után 
Szemerei János Isten áldását kérte 
az elődök emlékére.

A szabadtéri istentiszteleten 
közreműködött a Keresztény 
Kortárs Kórus is, még ünnepé-
lyesebbé téve a megemlékezést.

sii

A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA Sárváron 

Pethő-Udvardi Andrea lelkésznő, Szemerei János püspök, 
Horváth Zsolt gyülekezeti felügyelő, Pethő Attila lelkész  és 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester az ünnepségen (Fotó: CSz)

SÁRVÁRI LELKÉSZEKRE emlékeztek 

Szentgyörgyi László, Dohi Zsolt, Dr. Máhr Tivadar, Horváth Zsolt és 
Pethő Attila Sylvester János szobránál
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Az idei évben második alkalommal szervezett faültetést a 
városban a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egye-
sület, október végén 100 fát ültettek el a város négy pontján.

A Sárvári Környezetvédő és 
Természetbarát Egyesület az 
idei évben második alkalommal 

szervezett faültetést a város 
elöregedő fáinak pótlására, vala-
mint az újonnan bevont területek 
fásítására. Október 24-én reggel 
9 órára várták a tó mellé a vállal-
kozó szelleműeket a megvásárolt 
fák elültetésére. A szép számmal 
megjelent civil szervezeteket Sár-
vár Város Önkormányzata nevé-
ben Szabó Zoltán alpolgármester 
köszöntötte, és nagy örömének 
adott hangot, hogy a fennálló 
helyzetben is ennyien kiállnak e 
nemes cél mellett. 

Az aktivistákat a Környezetvé-
dő egyesület nevében Bokorné 
Csonka Judit készítette fel az 
előttük álló feladatra, és ismer-
tette a beosztást. A fákat a Flex 
Foundation pályázatán elnyert 
pénzösszegből finanszírozta az 
egyesület. Három fafajta került 
elültetésre a város négy pont-
ján. Az elkövetkező években 
a Téglagyári-tó, a Katalin utcai 

árok, az Ipartelep és a városi 
temető területén élvezhetjük a 
juhar, kőris és hársfák jótékony 
élettani hatásait.  A fák helyének 
kijelölését Kulcsár László, az ön-
kormányzat környezetvédelmi 
referense végezte el. 

A faültetésben a környezetvé-
dő egyesület mellett részt vettek 
a Sárvári Kinizsi Horgász Egyesü-
let, a Sárvári és Vidéke Méhész 
Egyesület, a Sárvári Kerékpár 
Egylet, a Mosoly Asztaltársaság, a 
Stop and Go Tánccsoport tagjai, 
valamint a Tinódi gimnázium 
diákjai Vígh Viktor tanár úr ve-
zetésével.  

A fák bolygónk éltetői, óvjuk, 
védjük őket közösen, ha egyet 
kivágunk, legalább egyet ültes-
sünk helyette. 

(TRG)VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!

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

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Laktanya u. 2.
Hétfőtől szombatig 6.00–19.00
Vasárnap: 7.00–12.00

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Alkotmány u. 4.

Hétfőtől szombatig 6.00–19.00
Vasárnap: 7.00–18.00

FÁT ÜLTETTEK EGYÜTT a civilek
Szabó Zoltán alpolgármester és Bokorné Csonka Judit 
egyesületi elnök köszöntötte a résztvevőket (Fotó: TRG)

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 

A fák egy részét a Katalin utcai árok mellett ültették el (Fotó: TRG)
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A kedvezményt kizárólag a MySuzuki Hűségprogram regisztrált tagjai vehetik igénybe. A regisztráció feltételeiről, menetéről, valamint a kedvezmény pontos összegéről és érvényesítésének módjáról tájékozódjon márkakereskedéseinkben vagy online. Suzuki Vitara – Felsze-
reltségtől függő üzemanyag-fogyasztása vegyes használat mellett, NEDC-szabvány: 4,2-5,5 l/100 km, WLTP-szabvány: 4,939-7,31 l/100 km, és CO2-kibocsátása vegyes használat mellett: NEDC-szabvány: 96,36-124,53 g/km, WLTP-szabvány: 111,5-165,24 g/km. Suzuki SX4 
SS-Cross – Felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztása vegyes használat mellett, NEDC-szabvány: 4,2-5,5 l/100 km, WLTP-szabvány: 4,907-7,241 l/100 km, és CO2-kibocsátása vegyes használat mellett: 
NEDC-szabvány: 95,77-123,73 g/km, WLTP-szabvány: 110,75-163,3 g/km. 

Az általános garancia 3 évig (vagy 100 000 km-ig) érvényes, a kiegészítő Hybrid Pro (motor, turbófeltöltő, váltószerkezet, hibrid rendszer) garanciaajánlat +7 évig (vagy 200 000 km-ig) érvényes. A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk. 
A garancia és a kedvezmény további részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben. 

*Az akció minden új, készletünkön lévő Vitara és S-Cross gépjármű vásárlása esetén érvényes, 2020. november 5-30. között.

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

*1 FtTéligumi garnitúra              Navigáció      =+

több 
mint
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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 70/933-7925E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

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

HŰTŐRAKTÁROS  –  targonca jogosítvánnyal
hétfőtől péntekig többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ 
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

ÉLŐÁLLAT FÜGGESZTŐ  –  kiemelt bérezéssel!
hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től

alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is!

ÜZEMI TAKARÍTÓ
hétfőtől péntekig délutános vagy éjszakás munkarendben

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

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «

» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

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

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

Akciós téli gumik
már 12.800 Ft/db-tól

Minőségi autószerelés Sárváron!
A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket! 
A higiéniai szabályok betartására figyelünk!

Nálunk az ügyfél az első!

AJÁNLATUNK

STANDARD

KOMPLETT SZEMÜVEGRE

20.000Ft

Részletek az üzletben!

Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse 
látásvizsgálat • szemüvegtok

mikroszálas törlőkendő 

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2020. november 20. és december 7.  között Folytatódik a KÉZILABDA

Az Ön Opticnet optikája:
Az akció időtartama:
2020. november 1. - 

2021. január 31.

30% KEDVEZMÉNNYEL!

HOYALUX iD SZEMÉLYRE SZABOTT 
MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉK

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Somos Optika 
Sárvár, 

Rákóczi u. 5.

A TEKE is leállt
A Sárvári Kinizsi Kékgolyó NB I-es tekecsapatunk Facebook-ol-

dalán értesítette a szurkolókat,  a sportbarátokat, hogy a  kialakult 
járványhelyzetre és a meghozott védelmi intézkedésekre tekin-
tettel teke szakosztályuk elhalasztja mind a négy őszi fordulóból 
hátralévő mérkőzését. „A folytatásról és az aktuális helyzetről 
folyamatosan tájékoztatjuk szurkolóinkat, követőinket! Vigyázzunk 
magunkra, vigyázzunk egymásra!” – olvasható a közleményben.

A VASIVÍZ ZRT. SÁRVÁRI FIÓKIRODÁJÁBAN 
SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS! 

 A VASIVÍZ ZRt. a COVID-19 vírusveszély terjedésének lassítása ér-
dekében és munkavállalóik, felhasználóik egészségének megóvása 
céljából fiókirodáit visszavonásig bezárta. November 9-től a sárvári 
fiókirodában is szünetel a személyes ügyfélfogadás.  

Az ügyfelek ügyeiket telefonon, online vagy e-mailben az irodák 
eredeti nyitvatartási ideje szerint tudják elintézni az alábbi elérhe-
tőségeken: Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 94/516-255.

E-mail: vasiviz@vasiviz.hu, info@vasiviz.hu
Online ügyfélszolgálat: www.vasiviz.hu/online ügyfélszolgálat 

(regisztrációhoz kötött).
Hibabejelentés elérhetőségei: +36 80 201 232 (zöld szám)  +36 

30 827 4849, hibabejelentes@vasiviz.hu
A Szombathely, Légszeszgyár u. 15. sz. alatti ügyfélszolgálati iroda 

személyesen kizárólag az alábbi időpontokban érhető el, előzetes 
időpontfoglalást követően.

Hétfő: 14.00–18.00, Csütörtök: 08.00–12.00.
Időpontfoglalás: https://www.vasiviz.hu/ügyfélszolgálat/idő-

pontfoglalás. Jelen intézkedést a vírushelyzet alakulása bármikor 
felülírhatja, melyről azonnal tájékoztatják a felhasználókat. A fenti 
intézkedések visszavonásig érvényesek.

Az egyre súlyosbodó jár-
ványhelyzet, valamint a 
COVID-19 miatti jogsza-
bályváltozások a Sárvári 
Kinizsi Kézilabda Szakosz-
tályának mindennapjaira 
is rányomták bélyegüket. 
Ha a járvány nem szól 
közbe, akkor a felnőttek 
november 21-én zárt ka-
puk mögött folytathatják 
a bajnokságot a Sárvár 
Arénában. 

A Sárvári Kinizsi Sportegyesület 
Kézilabda Szakosztályának edzői, 
vezetői és játékosai között is 
voltak tüneteket mutatók, illetve 
pozitív teszttel rendelkezők, ezért 
a Celldömölk elleni november 7-i, 
valamint a Mosonmagyaróvár 

U22 elleni november 14-i felnőtt 
NB II-es mérkőzés is halasztásra 
került. Ugyancsak későbbi idő-
pontban játsszák le a Bősárkány 
elleni ifjúsági III. osztályú mérkő-
zést és elhalasztották az U14-es 
korosztály répcelaki fordulóját is.

Az újabb védelmi intézkedé-
sekről szóló november 11-én 
hatályba lépett kormányrendelet 
szerint és a Magyar Kézilabda 

Szövetség ez ügyben kiadott 
állásfoglalása alapján a verseny-
szerű sport folytatódhat, amatőr 
és hivatásos szinten egyaránt, 
így az MKSZ által kiírt országos 
bajnoki és kupasorozat is.

 A versenyszerűen sportolók 
20.00 óra után is részt vehetnek 
edzésen, de ehhez igazolásra van 
szükségük.

A versenyszerűen sportoló, 
amatőr és hivatásos sportolók 
sportlétesítményben, szabadté-
ren és edzőtermekben is edz-
hetnek.

A mérkőzéseket azonban né-
zők nélkül lehet megrendezni, 
további halasztásuk csak nagyon 
indokolt esetben lehetséges.

 Ennek megfelelően a Sárvár 
Aréna vezetőségével egyeztet-

ve, egynapos átmeneti leállást 
követően, november 12-én, a 
járványügyi szabályok szigorú 
betartásával folytatódtak a kézi-
labdaedzések.

 A jelenlegi állapot szerint, 
november 21-én, szombaton, a 
VKLSE Győr ellen lép pályára az 
NB II-es felnőtt, a III. osztályú ifjú-
sági és serdülő csapat is a Sárvár 
Arénában, zárt kapuk mögött. 

A Sárvár Arénában a következő 30 napban csak zárt kapuk mögött 
játszhatnak a kézilabdázók (Fotó: MM)

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: November 21., 28. és december 
5. (szombat) 19.00. Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00.
Áldás, békesség – református percek: November 22., 29. és december 
6. (vasárnap) 10:00 
Ismétlés: hétfő és kedd 18.00
Evangélikus percek: November 23., 30. és december 7. (hétfő) 18:30. 
Ismétlés: kedd és szerda 18.00.
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LEÁLLT a labdarúgás

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

műanyag/fa nyílászárók forgalmazása, beépítése |  árnyékolástechnika

bútorasztalos-munkák |  épületasztalos-munkák |  gipszkartonozás…

12 ÉV
tapasztalat!

M I T  VÁ L L A LU N K ?

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

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.

INSUMED TERÁPIÁS ZSÍRLEÉPÍTÉS IZOMTÖMEGE MEGŐRZÉSÉVEL
• 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 TERMÉKEINK túlsúlyosoknak, túlsúlyos diabéteszeseknek, 
hiányos tápláltságúaknak, sportolóknak!

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

A koronavírus-járvány egyre 
gyorsuló terjedése miatt a kor-
mány újabb védelmi intézke-
déseket vezetett be, amelyek a 
Sárvár FC csapatainak további 
bajnoki szerepléseire és edzéseire 
is hatással vannak. A részletekről 
Kovács Balázs, a Sárvár FC megyei 
I. osztályban szereplő felnőtt 
csapatának vezetőedzője adott 
tájékoztatást. 

– November 9-én a Magyar 
Labdarúgó Szövetség arról tájé-
koztatta a csapatokat, hogy felfüg-
geszti az amatőr csapatsportokat. 
Majd két nappal később úgy 
pontosított, hogy a verseny-
szerűen működő labdarúgást 
tovább lehet folytatni megfelelő 
egészségügyi intézkedések betar-
tásával. Ugyanakkor lehetőséget 
ad a csapatoknak a mérkőzések 
akár többszöri elhalasztására, vagy 
több mérkőzés elhalasztására is. 
Nem fog szankcionálni, nem fog 
három pontot elvenni attól a csa-

pattól, amelyik egyoldalúan nem 
akar kiállni a mostani vírushelyzet 
miatt. A Sárvár FC vezetősége, 
szakosztálya a játékosokkal együtt 
úgy döntött, hogy nem kíván 
élni ezzel a játéklehetőséggel, 
tehát 2020-ban az SFC már nem 
lép pályára, nem játszik bajnoki 
mérkőzést sem a felnőtt, sem az 
utánpótlás szinten. Úgy gondol-
juk, hogy az egészség a legfonto-
sabb, és az MLSZ által kínált lehe-
tőség révén bőven lesz módunk 
bepótolni a négy meccsünket 
tavasszal, mivel május végi be-
fejezéshez nincs kötve a bajnok-
ság, és hétköznapokon is lehet 
játszani. Felelősségteljes döntést 
hoztunk, felesleges kockázatnak 
nem tesszük ki a játékosainkat, 
most az egészség megőrzése 
a legfontosabb. Bízunk abban, 
hogy normalizálódik a helyzet, és 
másfél-két hónap múlva gyako-
rolhatjuk szeretett sportágunkat 
– mondta Kovács Balázs. 

(F
ot

ó:
 M

M
)

A Sárvár FC a Vas megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 
legutóbbi fordulójában 4–0-s győzelmet aratott a Schott 
Lukácsháza SE csapata ellen, és a 17 csapatos tabella élén 
áll. A járványhelyzet miatt azonban idén már nem lépnek 
pályára a sárvári labdarúgók. 
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Tel.: 06 95/312-280 vagy 06 70/363 7260
www.izesplatan.hu vagy faceboook/platansarvar

Számíthat ránk, és mi is számítunk Önre!
Nincs ideje főzni? Semmi baj, ne legyen gondja, 

a Platán-ételfutár megoldja!

PLATÁN AZ ÍZES ÉTTEREM

SEMMI FLANC, CSAK AZ ÍZ!

Napi menü, otthonmaradós ajánlat, vagy csak vinne egy tálat?
A PLATÁN A TELITALÁLAT! 

Platán – minőség, Platán – mennyiség, Platán – gyorsaság!
Megbízható, gyors és precíz!

Hiányoznak a megszokott ízek? Semmi gond, helybe visszük mindennap 11-20-óráig!
Fizethet bankkártyával, szépkártyával, készpénzzel!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Rendeljen tőlünk egyénre szabott hideg- vagy meleg tálaink választékából!

A BL-mérkőzések napjain esténként válasszon pizza- és ételkínálatunkból, 
minimum 2  étel mellé egy jéghideg sör az ajándék.

Hétfőtől péntekig napi és stayhome menüvel állunk rendelkezésükre.
Szombat-vasárnap ebédre stayhome menü.  

Étel- és pizzaexpress: 12.00-21.00, Tel.: 95/320-475, 06 30/600-7234
Ne feledje, szépkártyával vagy bankkártyával is fizethet kiszállításkor.

Figyelem, pizzáinkra mindenkor 10% kedvezmény!!
Gyűjtse a 10x fizet, 1x ingyen kuponokat a dobozról.

37. éve az Önök szolgálatában!

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

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

SZO.: 9.00–12.00

www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer Ak
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Aranyozd be velünk az ünnepeket!
Karácsonyi akciók

Arany és ezüst ékszerek.
Karikagyűrűk, eljegyzési gyűrűk, 

igazgyöngy ékszerek, órák.

Ajándék díszcsomagolás
20.000 Ft fele�  AjÁNDÉKot adunk!

20éve
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