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A gyertyagyújtás résztvevői Kovács László, Lelovics Zsolt, Szabó Zoltán
és Géczi Attila, valamint
a Herpenyő együttes
tagjai: Süle László, Kovács Liliána, Nagy Attila
és Vajda Zsolt

LÁNGRA GYÚLT
az első GYERTYA!

November 29-én a Nádasdy-vár dísztermében lobbant fel a
város adventi koszorúján az első gyertyaláng, amelyet a Sárvári Mentőállomás dolgozói gyújtottak meg. A város ezzel is
szerette volna háláját kifejezni irántuk, hiszen hónapok óta, a
koronavírus-járvány közepette, áldozatos munkát végeznek
a város lakóiért.
Szabó Zoltán mentőtiszt, a
Sárvári Mentőállomás vezetője
köszöntötte a város polgárait.
– Elérkeztünk a 2020-as adventhez, ami az eddig átélt adventek
közül egyikhez sem hasonlítható.
A járványhelyzet megváltoztatta
az életünket, megváltoztatta az
ünnepeinket, ez alól pedig a legszentebb ünnepünk a karácsony
sem lesz kivétel. Nem lesznek
nagy családi találkozások, nem
fogják sokan körülülni az ünnepi

asztalt. Örök optimistaként viszont vallom, hogy minden helyzetben megtalálhatjuk a jót. Talán,
az elkövetkező hetek kedvezően
hatnak értékrendünkre. Bízom
abban, hogy háttérbe szorul a
bevásárlási láz, és előtérbe kerül
az egymásért való egészséges
aggodalom. Felértékelődnek
a családi, baráti kapcsolatok.
Mindezt úgy, hogy a személyes
találkozások lehetősége sokkal
korlátozottabb – mondta Szabó

Zoltán, majd hozzátette: kívánom, hogy ez a mostani ünnep
elsősorban a sárváriak lelkében
ragyogjon fel. Ehhez azonban
szükség van egy nagyon fontos
dologra, mégpedig az egészségre. Mi mentők – sokadmagunkkal
– nap mint nap azon dolgozunk,
hogy ezt az egészséget minél
több embernél megőrizzük, vagy
visszaszerezzük. Ebben a munkában Önök is tudnak segíteni,
mégpedig úgy, hogy mindenki
vigyázzon magára, vigyázzunk
egymásra! – zárta gondolatait
a mentőállomás vezetője, majd
meggyújtotta az első lángot.
Az ünnepélyes gyertyagyújtáson közreműködött a Herpenyő
együttes.

KÜZDELEM
A VÍRUS ELLEN!
Egész Európában, a szomszédos
országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek
száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt
megállítani nem lehet, a cél a
járvány lassítása és a kórházak
teljesítőképességének védelme.
November 27-én és 28-án, két
nap alatt, több mint 12 ezer ember betegedett meg hazánkban
a járvány következtében, ez olyan
mintha két nap alatt egy kisváros
teljes lakossága megfertőződne koronavírussal. November 29-én közel
hétezer új fertőzöttet azonosítottak,
és megdőlt a napi halálozás statisztika, 156 honfitársunk vesztette
életét a vírus következtében.
A veszélyhelyzettel kihirdetett
régebbi és újabb védelmi intézkedéseken a kormány – lapzártánkkor
– nem változtatott, így például
fenntartja a kötelező maszkhasználatot, a kijárási tilalmat, a 9. évfolyamtól a digitális oktatást.
Sárváron kötelező a maszk viselése a Rákóczi utcán, a Várkerület
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 parkolóiban
is maszkot kell hordani, valamint a
Sárvári Városi Piacon.

ÉLJÜK ÁT KÖZÖSEN AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ÖRÖMÉT!
Minden évben egymás után gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit!
A fellobbanó lángok jelképezik az ígéretet, a reményt, az örömöt és a szeretetet.
Idén nem lehetünk együtt a meghitt percekben, mégis átérezhetjük az ünnep hangulatát.
MINDEN VASÁRNAP 17 ÓRÁTÓL ÖNT IS VÁRJUK A GYERTYAGYÚJTÁSRA
A VÁROS HIVATALOS FACEBOOK-OLDALÁN, A SÁRVÁR LENDÜLETBEN OLDALON!
Sárvár Város Önkormányzata, Nádasdy Kulturális Központ, Sárvári Médiacentrum
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Mécsesekkel emlékeznek BALÁZS FECÓRA

Mécsesekkel emlékeznek Balázs
Fecóra a sitkei kápolnánál. A Kossuth- és Liszt-díjas énekes, zenész
69 éves korában hunyt el. A Korál
együttes alapítója két héttel ezelőtt
került kórházba, miután elkapta a
koronavírust. Az orvosok megfeszítve küzdöttek az énekes életéért,
akinek szervezete végül feladta
a harcot. Balázs Fecó különös
helyet foglal el a vasiak szívében,
hiszen 1986-ban ő volt az egyik
megálmodója és megvalósítója
a romos sitkei kápolna megmen-

téséért szervezett koncerteknek.
Ő volt az első elnöke a Kápolnáért
Kulturális és Sportegyesületnek.
Generációk nőttek fel az eltelt évtizedekben, akiknek a Sitkei Rockfesztivál a zenei élmény mellett a
szabadságot jelentette. Balázs Fecó
maga is sokszor fellépett a koncerteken. Megénekelte, kimondta
helyettünk, zenébe öntötte örömeinket, bánatainkat, gyászunkat.
Gyönyörű, szívbe markoló dalai itt
maradnak velünk örökre. Nyugodj
békében, Fecó!

Sárvár 3. sz. felnőtt körzet
dr. Császár Veronika
háziorvos, háziorvostan, foglalkozás-orvostan szakorvos
RENDELÉSI IDŐ
RENDELÉSRE ELŐJEGYZÉS SZÜKSÉGES MINDEN ESETBEN!!!
ELŐJEGYZÉST KÉRHETNEK RENDELÉSI IDŐBEN A
06 95 320 174 SZÁMON
Sárvár, Széchenyi u. 11.
hétfő
kedd
szerda

08.00–11.00
13.00–15.00
08.00–11.00

csütörtök 13.00–15.00
péntek
08.00–10.30

VÉNYÍRÁS
TELEFON: HÉTFŐN ÉS SZERDÁN 8–11 KÖZÖTT KÉRJÉK
A RECEPTJEIKET A 06 95 320 174 TELEFONSZÁMON vagy
E-MAIL: sarvar3szkorzet@gmail.com
RENDELÉSI IDŐN KÍVŰL SÜRGŐS ESETBEN HÍVHATÓ TEL.: (következő háziorvosi rendelésig nem halasztható esetben, pl.: hirtelen
rosszullét, haláleset): 06 30 237 8184

Óvjuk az időseket!

Telefonos akciót indított
Észak-Vas megyében is a
Fidesz, melynek célja az
odafigyelés, a figyelmesség és a segítségnyújtás.
„A járvány okozta mostani helyzetben különösen fontos, hogy
folyamatosan figyeljünk egymásra,
támogassuk azokat, akik életében
a jelenlegi rendkívüli körülmények
nehézséget, problémát okoznak
vagy okozhatnak. Ennek érdekében
munkatársaimmal folyamatosan
azon vagyunk, hogy minél több
65 év feletti honfitársunkat érjük
el, hogy felajánljuk segítségünket. Köszönjük bizalmukat!” – írta
Ágh Péter országgyűlési képviselő
Facebook-oldalán. Észak-Vas megye országgyűlési képviselője a
kezdeményezéssel kapcsolatban

elmondta: ebben a nehéz időben az
odafigyelésnek, a figyelmességnek
és a segítségnyújtásnak különös jelentősége van. Ezért a Fidesz–KDNP
képviselői és önkéntes segítői telefonon hívják azokat, akik megtiszteltek minket azzal, hogy hozzájárultak
a kapcsolattartáshoz, és életkoruk
alapján szükségük lehet segítségre
vagy csak néhány jó szóra.
– Vigyázzunk egymásra, és különösen figyeljünk oda az idősekre! – kérte Sárvár országgyűlési
képviselője.
Ágh Péter a napokban egy ózongenerátort is beszerzett, melyet
a számos telephelyen működő
Vas Megyei Egyesített Szociális
Intézménynek ajánlott fel. Ezzel
még hatékonyabb lehet a vírus elleni védekezése az időseket ellátó
szervezetnek.

A MEGSZOKOTT REND SZERINT MŰKÖDIK ÚJRA
DR. LASCSIK EDIT HÁZIORVOSI PRAXISA!
A 6. számú háziorvosi körzet, Dr. Lascsik Edit rendelése ismét a
megszokott rend szerint működik a Kinizsi Pál utca 13. szám alatt.
A rendelés igénybevételéhez azonban minden esetben telefonos
előjegyzés szükséges. Előjegyzés rendelési időben a 06 95 320 193as telefonszámon kérhető. Elérhetőség még: lascsik@globonet.hu
Rendelési idő:
hétfő
08.00–11.00
szerda
08.00–11.00
15.00–16.00
csütörtök 08.00–12.00
kedd
15.00–16.00
péntek 08.00–11.00
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Jövőbe mutató KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
Sárvár számára rendkívüli
segítséget nyújtott Orbán
Viktor miniszterelnök, illetve
Magyarország Kormánya 1,8
milliárd Ft értékben a sárvári
fürdő hitelének kiváltása
céljából. A döntést sajtótájékoztató keretében értékelték
a város és a fürdő vezetői Ágh
Péter országgyűlési képviselővel együtt.
– Sárvár Város Önkormányzata
ahogy eddig, úgy a jövőben is ott
fog állni a fürdő mögött, hiszen a
város, a városban élők a haszonélvezői annak a turizmusnak,
amely a fürdőnek köszönhetően
Sárváron kialakult. De az önkormányzatnak és a városnak is van
teherbíró képessége, és ez a hitel
most ebben a járványhelyzetben olyan tehernek bizonyult,
amelyet nem tudott a város
viselni. Ezért kértünk kormányzati együttműködést, hogy a jövő
érdekében meg tudjuk ettől a
tehertől szabadítani a várost és

Ágh Péter, Kondora István, Dr. Máhr Tivadar és Kántás Zoltán a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő előtt
a fürdőt. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak elmondtam ezt a
problémánkat, és az ő személyes
támogatásával tudott megjelenni az a kormányrendelet, amely
Sárvár számára 1,8 milliárd forintos támogatást biztosított a fürdő

hitelének kiváltására – mondta
Ágh Péter.
Kondora István polgármester
köszönetet mondott Orbán Viktor
miniszterelnöknek, Magyarország
Kormányának és Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, hogy
1,8 milliárd forint értékben rendkívüli segítséget nyújtottak Sárvár
számára a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő által fejlesztésre felvett
hitel visszafizetése céljából. – Ha
nincs ez a járványügyi helyzet,
akkor tudtuk volna törleszteni ezt
a hitelünket, de most egy „nagy
léket kapott” a törlesztés, és nem
volt semmilyen menekvés, hiszen
ebben az évben már a negyedik
hónapja áll a fürdő, és nincs bevétele, állandó költségei viszont
vannak. A fürdő végérvényesen
megszabadult a hitelállományától, így ez egy életmentő segítség
volt – húzta alá Kondora István.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
úgy látja, hogy mivel a kormányzati hitelkiváltás révén hosszú
távon itt marad közel 2 milliárd
forint Sárváron, ez újabb fejlesztési lehetőségek előtt nyitja meg
az utat.
– A következő időszak a szorgos
tervezés időszaka lesz, tekintettel
arra, hogy nem rég derült ki,

hogy Bük–Sárvár térsége kiemelt
turisztikai térség lett, és ez valós
fejlesztési lehetőségek előtt nyitja meg az utat. Az a feladatunk,
hogy a következő évek fejlesztési
terveit összeállítsuk, megalkossuk
a koncepciókat, a fő fejlesztési irányokat. Ez pénzügyileg is komoly
kérdés, és azzal, hogy ez a hitel kiváltásra került, és nem kell a jövőben törleszteni, a fejlesztéseknek
egyfajta önereje vagy az önálló
építkezés lehetősége teremtődik
meg – mondta Dr. Máhr Tivadar.
Kántás Zoltán fürdőigazgató
is köszönetet mondott minden
résztvevőnek, hogy ebben a
pandémiás helyzetben segítő kezet nyújtottak a sárvári fürdőnek.
– Több hónapos előkészítő munka
áll a mögött, hogy egy november
11-én megjelent kormányhatározat alapján visszavásárolhatjuk a
gyógyfürdő kötvényeit. Ez nemcsak a fürdő, hanem az egész
város turizmusa szempontjából
is nagyon fontos. A közeljövőben
a sárvári gyógyfürdő rekonstrukciója elkerülhetetlen lesz, az az
adósságszolgálat azonban, ami a
kötvény mögött volt, ellehetetlenítette volna a fejlesztési lehetőségeket – szólt Kántás Zoltán.
-fr-
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ELINDULT a célzott, csoportos TESZTELÉS

Vas megyét három körzetre osztották, a kormány által meghirdetett, célzott, csoportos
tesztelési akció végrehajtása során, és Sárvár lett az egyik központ. A sárvári és a celldömölki
járásokban az általános iskolák, óvodák és bölcsődék tesztelését végző csoport eligazításán
részt vett Harangozó Bertalan kormánymegbízott, valamint Dr. Galántai György és Gecse
József járási hivatalvezetők.
A Sárvári Járási Hivatalban tartott megbeszélésen elhangzott,
hogy a tesztelés célja a megyében
drasztikusan emelkedő koronavírus második hullámának a
mérséklése. – A Covid-19 járvány
kitörése óta a Vas Megyei Kormányhivatal teljes apparátusa

nagy erőfeszítéseket tesz a népegészségügyi szervezetre háruló
munka elvégzésében – jelentette
ki Harangozó Bertalan.
A sárvári körzet összesen öt, kétkét fős covid-tesztelő csoportja a
Semmelweis, a pécsi és a szegedi
tudományegyetemek hallgatói-

ból állt össze. Többen a környéken
laknak, a más térségekből érkezettek számára szállást biztosítottak.
A kormánymegbízott a szűrés
elvégzésében részt vevő egyetemistáknak megköszönte, hogy
részt vesznek a tesztprogram
végrehajtásában. Amihez azt kí-

vánta, hogy elsősorban önmaguk
egészségére vigyázzanak, mert
ezzel vállnak képessé arra, hogy
szolgálatukat elvégezhessék.
Ennek érdekében munkájuk megkezdése előtt a csoportok tagjai
naponta önmagukon is antigén
gyorstesztet végeznek.
Vas megyében huszonöt bölcsőde 279, százhuszonhét óvodai
helyszín 1295, és százhetvenhárom iskola 3396 munkatársának
biztosítják a teszt önkéntes alapon
történő elvégzését. Az érintett
intézményekben közel nyolcvan
százalékos volt a teszteken a
részvételi arány.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott arra biztatta a gyermekgondozókat, pedagógusokat
és az intézmények összes munkatársát, hogy éljenek az országos
tesztelési kampány kínálta lehetőséggel. Ha esetleg érintettek
lennének a koronavírussal, az
minden várakozási idő nélkül
kiderül. A kötelező távolmaradás
idejével pedig megvédik a rájuk
bízott fiatalokat és kollégáikat a
további fertőzéstől.
p-ás

Óvintézkedések a JÁRÁSI HIVATALBAN
A Sárvári Járási Hivatal
kormányablakánál és az
ügyfélszolgálatokon szigorodtak a koronavírusjárvány miatt az igénybevételi lehetőségek. Az új
szabályokról Dr. Galántai
György járási hivatalvezető
adott tájékoztatást.
A Várkerület utca 3. szám alatti
Sárvári Járási Hivatal kormányhivatali ügyfélszolgálatain kizárólag
időpontfoglalással fogadják az
ügyfeleket. A járvány terjedésének, valamint a személyes
kontaktusok számának csökkentése érdekében csak előzetes
időpontfoglalással lehet ügyeket
intézni a kormányablakokban
és az okmányirodákban. – Az
óvintézkedések a megbetegedés
kockázatának mérséklését, és
a járvány további terjedésének
csökkentését célozzák – mondta el Dr. Galántai György járási
hivatalvezető.

Hozzátette: időpontfoglalásra
az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.
hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van
lehetőség. Az interneten elérhető
központi időpontfoglaló alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu
regisztráció nélkül is foglalhatnak
majd időpontot. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű-ügyintézéssel
kapcsolatos ügykörök.
– A tavaszi – március 11. és
június 18. közötti – veszélyhelyzet
idején és a mostani veszélyhelyzet alatt lejárt és lejáró okmányok érvényessége 60 nappal
meghosszabbodik a jelenlegi
veszélyhelyzet megszűnése után
– hívta fel a figyelmet Dr. Galántai
György. Ha valaki most cserélihosszabbítja meg az iratait, az
elkészült okmányok személyes
átvételére nincs lehetőség, azokat postai úton, levélküldemény
formájában kézbesíti a kormányhivatal.

Nem közlekednek a kormányablakbuszok és a települési ügysegéd szolgálatok működését
is felfüggesztették. Az ügyfelek
az elérhető online ügyintézési
lehetőségeket, illetve az e-papír
szolgáltatást is igénybe vehetik.
– A járvány elleni védekezésben eddig jól vigyáztunk, hisz
elvégeztük minden feladatunkat.
Azonban az eredmények eléggé
elgondolkodtatóak, mert tovább-

ra is terjed a járvány. A hétvégi
napokat is beleértve, naponta
százasával adjuk ki a karanténdöntéseket. Ezért hangsúlyozni
szeretném, hogy a fertőzés megállítását csakis az emberi kontaktusok számának csökkentésével
lehet elérni. Emellett elengedhetetlen az arcot eltakaró maszk és a
kézfertőtlenítő használata – hívta
fel a figyelmet a tennivalókra a
hivatalvezető.
p-ás
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SÁRVÁR JÖVŐJÉRŐL egyeztettek a kormánybiztossal
Sárvár fejlesztési koncepciójáról egyeztettek a város
vezetői Navracsics Tiborral,
az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési
Zóna kormánybiztosával
Veszprémben. A találkozót Ágh Péter térségünk
országgyűlési képviselője
kezdeményezte.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester mutatta be egy prezentáció keretében Sárvár fejlesztési
programját. Vas megye második
legnépesebb városa, Sárvár rendszerváltást követő példaértékű
fejlődésének első pillére a város
iparának a fejlesztése, melyhez
szükség volt a korábbi gyárak,
üzemek sikeres struktúraváltására (pl.: RÁBA-gyár, SÁGA-üzem),
valamint a város nyugati szélén
egy új ipari park kiépítésével új
gyárak, üzemek letelepedésére
(pl.: Flextronics-üzem). A prosperáló gazdaság és jelentős pályázati
források, állami támogatás igénybevételével egy új, a 21. század követelményeinek megfelelő fürdő
épülhetett Sárváron, mely 2002
decemberében nyitotta meg
kapuit, majd 2010-ben – mind a
létesítmény befogadó méreteit,
mind a szolgáltatási palettát
tekintve – jelentősen kibővült.
A fürdőfejlesztés és a párhuzamosan zajló szálloda- és egyéb

Középen Navracsics Tibor kormánybiztos, mellette balra Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester, jobbra Ágh Péter képviselő és dr. Kondora Bálint megyei alelnök

szálláshely-bővítések, -építések,
és a kapcsolódó szolgáltatások
minőségi fejlesztése révén a város
fejlődésének második pillére az
idegenforgalom lett, mely a fürdő
mellett a Nádasdy-vár köré koncentrálódó kulturális-történelmi
és az elsősorban a gyógyhely területekben megmutatkozó természeti erőforrásokra támaszkodik.
– A Sárvár Fejlesztési Program
ennek a két pillérnek – az idegenforgalomnak és az iparnak – a
potenciálját erősíti mindösszesen
nyolc nagy, tematikus, egymással
szinergikus kapcsolatban lévő,

egymást erősítő programmal,
melyek jelen évtizedben történő
megvalósítása esetén városunk
bizonyosan tovább javítja az idegenforgalomban kivívott hírnevét
itthon és a világban, valamint
tovább erősíti a térség, és ezzel
hazánk gazdaságát – foglalta
össze a fejlesztési terv lényegét
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester.
A gyógyhelyi terület és a gyógyfürdő további fejlesztése, a Nádasdy-vár turisztikai célú fejlesztése
és egy környezettudatos ipar- és
infrastruktúra-fejlesztés szerepel a
város távlati tervei között.

JÁRVÁNY MIATTI INTÉZKEDÉSEK A POSTÁKON!
Ismét elsőbbséget biztosít a Magyar Posta
az idős ügyfeleknek az ügyfélkiszolgálásban a postákon a nyitás első órájában,
és ezzel párhuzamosan visszaállította a
tavaszi várakozási rendet.
A postai szolgáltatások működtetésének
biztonsága, valamint a munkatársak és az ügyfelek egészségének megőrzése érdekében
újabb intézkedéseket vezetett be a Magyar
Posta november 26-tól.
A társaság az ország összes postáján a nyitást követő egy órában elsőbbséget biztosít
a kiszolgálásban a 65 év felettieknek. Hasonlóan a tavaszi, első hullámban meghozott
intézkedéshez, a reggeli nyitást követően a
postai munkatársak a 65 év feletti ügyfeleket
előre veszik a kiszolgálásban. Az időseknek
javasolják, hogy közvetlenül nyitás után ér-

kezzenek, többi ügyféltől pedig türelmet és
megértést kérnek.
Szintén a koronavírus-járvány miatt, a fertőzésveszély csökkentése érdekében a Magyar
Posta újra bevezette az egyedi várakozási
rendet, ami annyit jelent, hogy egyszerre csak
annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben,
ahány kiszolgáló pult működik. A többi
várakozót kérik, hogy a bejárat előtt várjon,
egymástól javasoltan legalább 1,5 méterre.
Az ügyfelek beléptetését, irányítását – ahol
szükséges – egy postai munkatárs segíti.
A Magyar Posta továbbra is megtartja a
korábban meghozott védőintézkedéseket.
Jelenleg is érintésmentes kézbesítéssel adják
át a postai munkatársak a személyes átvételt
igénylő küldeményeket. A postákon, kézbesítéskor, az üzemekben és az irodákban is
kötelező a maszk használata.

Kondora István polgármester
és Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke pedig a
város jelenlegi helyzetéről adott
tájékoztatót. – Bízunk abban, hogy
a következő években további fejlesztési lehetőségek nyílnak meg
városunk előtt – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban Kondora
István polgármester, aki egyben
meg is köszönte a lehetőséget.
„A holnap sikereiért már most
dolgozunk!” – írta közösségi oldalán Ágh Péter képviselő a veszprémi megbeszéléssel kapcsolatban.
-fr-

VÉDETT SÁVOT
KAPTAK AZ IDŐSEK
AZ ÜZLETEKBEN!
A 65 éven felüliek hétfőtől péntekig
9 és 11 óra között védett sávban vásárolhatnak egy új kormányrendelet
alapján az élelmiszerüzletekben, a
drogériákban és a gyógyszertárakban.
Ebben az időszakban csak ők lehetnek
a boltokban. Hétvégén, szombaton és
vasárnap pedig 8 és 10 között érvényes
ugyanez. Az idősek bármikor vásárolhatnak, tehát ezen időszakon kívül is.
A járvány statisztikáiból jól látszik,
hogy az idősek a legveszélyeztetettebbek, ezért ez a rendelkezés őket védi.
A kormányrendelet a kihirdetést követő
napon lépett hatályba, tehát november
24-étől érvényes.
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Kedves Sárváriak!

Minden évben megemlékeztünk arról, hogy
advent a várakozás időszaka, a megváltó születésének ünnepére előkészítő időszak, lelkünket
az öröm befogadására felkészítő időszak, a várakozás méltóságát megvalósító időszak.
Egy évvel ezelőtt meg sem fordult a fejünkben, hogy a várakozás fogalmához új jelentés
társul. Hogy Krisztus születésétől nemcsak a
sötétség, hanem egy kór megszűnését is reméljük és várjuk.
Egy éve még vidám sokaság gyűlt össze a
Posta téren. Ma csöndes a tér! 2020 adventjében
elmaradnak a rendezvények, a fények azonban
emlékeztetnek az ünnep várására.
Emlékezzünk és reménykedjünk! Reménykedjünk, hogy a legnagyobb keresztény ünnep ereje,
hitünk ereje megóv bennünket a betegségtől!
Megerősíti mindannyiunkban a szeretet képességét, ami ellenállóvá tesz, türelmessé és bátorrá
tesz egymás segítésében és a bajok leküzdésében.

Tegyük hát még meghittebbé a családi és
személyes ünnepünket! Gyújtsunk eggyel több
gyertyát! Telefonáljunk minden rokonunknak,
barátunknak! Hangozzék még több jókívánság!
Fogalmazzunk megvalósítható, szeretetteli
ígéreteket! Hívjuk elő magunkból a gyöngédséget, a figyelmességet, amihez sokszor
egy biztató tekintet, egy mosoly, egy kedves
szó, egy gesztus is elég. Legyünk bizakodók,
derűsek és higgyünk! Hogy jövőre újra együtt
ünnepelhetünk!

Kedves Sárváriak!

Sebeket gyógyító, egymás iránti türelemmel
és szeretettel teli adventet és ünnepet kívánok!
A költő szavaival éve: „A szívekben legyen
karácsony!”
Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző

A HEGYKÖZSÉGBŐL érkezett a VÁROS FÁJA
A város karácsonyfája
idén is a Posta téren áll.
A közel 10 méter magas
Nordmann-fenyőt a Bödei
család ajándékozta a város
számára, amely ezekben
a nehéz hetekben melegséget, örömet visz majd a
sárváriak szívébe.
Bödei Istvánné lányával, Bödei
Zsuzsannával a Hegyközségben
él. Tavaly elhunyt férje mindig
azt szerette volna, hogy az udvarukon álló pompás fenyőfa sok
örömet okozzon advent idején
az embereknek. Ezért döntött
úgy a család, hogy a városnak
adományozzák a fát.
November 17-én érkeztek meg
a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal városgondnokai, hogy
kivágják a fenyőfát és elvigyék a
Egy óriási fenyőtartóba helyezték
el a város fáját (Fotó: FR)

Bödei Istvánné és Bödei
Zsuzsanna adományozók (Fotó: FR)
Posta térre, ahol egy óriási fenyőtartóba helyezték el, amely biztos
alapot jelent az elkövetkezendő
hetekben a fának.
– A Vörös és Társa Kft. ajánlotta fel a darus autóját, ennek
a segítségével sikerült az óriá-

si fenyőt a
Hegyköz
ségből a városközpontba szállítani.
A biztonsági kíséretet

a Sárvári Rendőrkapitányság
munkatársai adták. A fa kivágásához és felállításához Tibold Zoltán
vállalkozó nyújtott még segítséget – mondta el Pataki Krisztián
városgondnok.
Az idei esztendőben az adventi
rendezvények elmaradnak a Posta téren a járványhelyzet miatt,
így még fontosabb, hogy ez a
pompás fa és az ünnepi fények
beragyogják az emberi szíveket,
és reményt adjanak ne csak az
adventi várakozás idejére, de a
hétköznapokra is.

Közel 10 méter magas
az idei városi karácsonyfa, igazi dísze a
Posta térnek (Fotó: FR)
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RÁBASÖMJÉN is készül az ünnepre
Rábasömjén karácsonyfája
a Szent Márk-templom
mellett áll, amelyet idén
Tischler Balázs sárvári vállalkozó adományozott a
városrésznek. Felállították
a betlehemet, és idén is
készült adventi koszorú,
amelynek az első lángja
már fel is lobbant.
Nagy volt a sürgés-forgás a
rábasömjéni templom mellett egy
héttel advent kezdete előtt. Varga

Károly, Rábasömjén önkormányzati képviselője és Tamics Ibolya,
a Rábasömjénért Egyesület Sárvár
elnöke szervezésében készült az
adventi díszítés.
A templom mellé felállított
pompás ezüstfenyőt Tischler
Balázs sárvári vállalkozó adományozta a városrésznek. – Tizen
nyolc éve költöztünk be Sárvárra,
és ez volt az első olyan fák egyike,
amelyet elültettünk a Kertváros
végén. Most már akkorára nőtt,
hogy veszélyeztette a mellette
Varga Károly képviselő szállította
a betlehem bábjait a templom
melletti térre (Fotó: MM)

Tischler Balázs sárvári vállalkozó adományozta Rába
sömjén karácsonyfáját (Fotó: MM)
lévő épületeket, és szerettük volna
olyan helyre felajánlani, ahol méltó módon képviseli az ünnepet.
Roland atyának, a Szent Miklósés a Szent László-templomba is
ajándékoztunk fenyőt. Nagy öröm
a családom számára, hogy a mi
fáink is hozzájárulhatnak az ünnep
emelkedettségéhez – mondta el
Tischler Balázs.
A betlehemet és az adventi
koszorút önkéntesek segítségével
állították fel a templomdombon.
Varga Károly önkormányzati kép-

viselő szerint másképp készülnek
az idei ünnepvárásra, mint a korábbi években.
– A járvány miatt más lesz ez az
ünnep, mint a korábbiak, de így
is méltóképpen tudunk készülni
a karácsonyra. A betlehemet
évről évre sokan megcsodálják, a
bábukat a Rábasömjéni Foltvarró
Kör tagjai készítették Molnár Vilma
néni vezetésével. Az adventi koszorú lángjai a vasárnapi szentmisék után lobbannak fel – mondta
el Varga Károly. 
Berta

VIRTUÁLIS lesz az ADVENTI PROGRAMSOROZAT
A Nádasdy Kulturális Központ az elmúlt években ünnepi programsorozattal készült a Posta téren advent idején, az idén csendesebb lesz a várakozás időszaka a járvány miatt. A karácsonyfa
azonban már áll a Nádasdy-vár dísztermében, ahol hétről hétre
fellobban majd az adventi láng.
A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal városgondnokai vágták
ki a Nádasdy utcában élő Kovács
családnál azt az ezüstfenyőt,
amely a Nádasdy-vár dísztermében kapott helyet. Kovács Tibor
és felesége nagyon örül annak,
hogy nagy gonddal nevelt fenyőjük a múzeum karácsonyfája
lett idén.

– A feleségemmel megbeszéltük már régen, hogy kivesszük
a fát, mert sűrűn álltak a fenyők.
Kondora István polgármester
úrnak mutattuk meg először, aki
örömmel fogadta a felajánlásunkat – mondta el Kovács Tibor.
A sárvári gyermekek által korábbi években készített díszek, üveggömbök, fényfüzérek kerültek a

Pataki Krisztián városgondnok és
munkatársai vágták ki
a múzeum
fenyőfáját
(Fotó: FR)

Kovács Tibor és felesége Takács Zoltán
Bálint igazgatóval (Fotó: FR)
díszterembe állított ezüstfenyőre,
amely méltó hátteret ad majd az
elkövetkezendő hétvégéken az
adventi gyertyagyújtáshoz.
– Elkészült a városnak, a várnak
és a múzeumnak a karácsonyfája,
amely most egy és ugyanaz. Vasárnaponként a vár dísztermében
lobban fel a városi adventi koszorú újabb és újabb lángja, amelyet
a város és a kulturális központ
közösségi oldalain láthatnak az
érdeklődők. A munkatársaink

gőzerővel dolgoznak, érkeznek
a kulturális központ által kiírt
karácsonyi novellaíró pályázatra
a pályaművek, feldíszítettük a fát,
minden együtt áll ahhoz, hogy a
következő hetekben közösen készüljünk a karácsonyra. Mindenkit
szeretettel várok, kövessenek
bennünket a közösségi oldalainkon, és kövessenek bennünket
a szívükben is! – mondta Takács
Zoltán Bálint igazgató.
-fr-
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Szent László

Szent László
Plébánia

Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● Adventben minden hétköznap
6 órakor hajnali misét éneklünk mindkét templomban. Gyónási lehetőség
minden hajnali szentmise alatt lesz. A
hajnali szentmisék reggel 6.30 órára
befejeződnek, ezért a nem korán
munkába induló Híveket is szeretettel
elvárjuk! Ébredj ember mély álmodból!
● Adventi szombatokon ünnepélyes adventi gyertyagyújtást tartunk a
Szent László- és a Sári templomban az
előesti szentmiséken.
● Advent 2. vasárnapján, december 6-án tartjuk Plébániánk hittanos
gyermekei számára a katekumenátus
2. szakaszát az „Átadás I”-et. Kérem,
hogy a gyermekek szüleik kíséretében
jöjjenek mindkét templomba a családnak is megfelelő időpontban kezdődő
szentmisére. A hittanulókat a szentmise keretében Szent Miklós nagylelkűségét követve megajándékozzuk. Ezen
a napon lesz a Szent Miklós-templom
búcsúja. Várjuk a Sáriban lakó Híveket
és onnan elszármazottakat!

SÁRVÁRI HÍRLAP
● December 8-án, kedden Szeplőtelen fogantatás ünnepén az ünnepi
szentmisék a Szent László-templomban 6 órakor és 18 órakor lesznek.
● A Sári templomhoz tartozó hittanosok és a felnőttek nagy gyóntatása
karácsonyra december 19-én, szombaton 16 órakor kezdődik.
● A Szent László-templomhoz
tartozó hittanuló gyerekek karácsonyi
gyónása december 19-én, szombaton
10 és 11 óra között lesz. Jöhetnek
felnőtt hívek is.
● Házhoz kötött betegeket karácsonyi gyóntatásra és áldoztatásra
jelentsék a Plébániákon, vagy a szentmisék után a sekrestyében! Hozzátartozóknak legyen lelkiismeretbeli
kötelessége az idősekről és betegekről
így is gondoskodni. Telefonon is lehet
jelenteni: 95/320-051 vagy 95/320-918.
● A plébániák részletes programjai
és a szertartások időpontjai a www.
ladislas.hu és a www.sarvarsari internetes honlapokon olvashatók.
● „Szent és üdvös dolog a halottakért imádkozni” (2Makk 12,46). A
városi plébánián, munkanapokon 9-12
óra és 16.30-17.30 óra között lehet
szentmiseszándékot előjegyeztetni az
új egyházi évre.
Az egyházközségi képviselő-testület
tagjai advent 2. vasárnapján újítják
meg esküjüket mindkét templomban.

A Szent László-templomban este 18
órakor, a Sári templomban 10 órakor.
Imádkozzunk értük, hogy nagylelkű
segítői legyenek a sárvári lelkipásztoroknak.
● Minden jó szándékú sárvári Testvéremnek szép adventi lelki készületet
kívánok.

Evangélikus
Egyházközség
● A Püspöki Tanács pásztorlevelének ajánlása értelmében gyülekezetünk elnöksége azt a döntést hozta,
hogy a járvány lassítása érdekében a
sárvári és rábapatyi templomainkban
az adventi vasárnapokon nem tartunk
nyilvános istentiszteleti alkalmakat.
Hétközi alkalmaink szüneteltetéséről már korábban döntöttünk. Ezen
határozatok mindaddig érvényben
maradnak, amíg regionálisan vagy
országosan nem enyhül a járványügyi
helyzet.
● A továbbiakban vasárnap 9.30-tól
követhetik istentiszteletünket a Sárvári
Televízióban, amely hétfőn és kedden, 18.30-kor kerül megismétlésre,
továbbá elérhető a televízió YouTubecsatornáján is.
● A járványügyi helyzet alakulása
szerint karácsonyi alkalmaink meg-

tartásában is lehetnek változások,
ezért kérjük gyülekezeti tagjainkat,
hogy egyházközségünk közösségi
oldalán tájékozódjanak: facebook.
com/SarvarEv
● Kérjük, látogassák meg rendszeresen egyházunk honlapját: https://
www.evangelikus.hu/, amely keresztény tartalmak, műsorok, áhítatok
egyre bővülő kínálatával várja az
érdeklődőket.

Református
Egyházközség
● A koronavírus második hulláma
miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának Elnöksége arra kérte az egyházközségeket,
hogy november 11-től szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel
járó egyházi alkalmat. A döntés a
Sárvári Református Egyházközség
működését is érint. A vasárnap 10 órai
istentiszteletet a Sárvári Református
Egyházközség YouTube-csatornáján
kísérhetik figyelemmel a hívek, illetve
vasárnap 10 órakor a Sárvári Televízió
csatornáján.
● Gyülekezetünk a Sárvári Református Egyházközség Facebook-oldalon
is elérhető. Telefonos elérhetőség:
95/830 067, 30/678 6645.
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Tegyünk OTTHONUNK BIZTONSÁGÁÉRT!
A fűtési szezonban is tenni kell az otthonok biztonságáért,
meg kell előzni a tűzeseteket – hangsúlyozta Kovács Levente, a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
sajtótájékoztatóján. A tűzoltó alezredes felhívta a figyelmet
a tüzelő- és fűtőberendezések, valamint a kémények karbantartásának fontosságára, a füst- és szén-monoxid-érzékelők
hasznosságára.
Kovács Levente tűzoltó alezredes elmondta, ebben az évben
már közel 5400 lakástűz volt az
országban, és csaknem 640 szénmonoxid-mérgezéses esethez
hívták a tűzoltókat. A szén-monoxid-mérgezés 7, a lakástüzek kb.
250 halálos áldozatot követeltek,
fontos tehát beszélni a témáról.
– A tüzelő-, fűtőberendezéseket
minden évben tartsuk karban.
Nagyon fontos, hogy vegyes tüzelésnél, szilárd tüzelésű kályháknál
megfelelő, jó minőségű tüzelőanyagot használjunk. Ezzel nemcsak a
biztonságunkat tudjuk szavatolni,
hanem jobb lesz a komfortérzetünk
is – sorolta a tanácsokat.
A koszos, megrongálódott,
vagy rosszul szerelt kémények

balesetveszélyesek, ezért fontos
gondoskodni a rendszeres tisztításról, ellenőrzésről.
– Sárváron a kéményseprő-ipari
közszolgáltatást a Vas Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai
Kft. végzi. A szolgáltatás a lakossági fogyasztók részére ingyenes, a
családi házakba igénybejelentést
követően érkezik a kéményseprő.
Nagyon szeretném kérni, hogy
mindenki éljen ezzel a lehetőséggel – hangsúlyozta Kovács
Levente.
Tökéletlen égés esetén fennáll
a szén-monoxid-mérgezés veszélye, de a tragédia megelőzhető.
– Szellőztessünk, hogy megfelelő
mennyiségű friss levegő kerüljön
a lakásba. Gyakran a konyhai pá-

Kovács Levente tűzoltó alezredes hangsúlyozta, hogy a tüzelő-, fűtőberendezéseket minden évben tartsuk karban (Fotó: MM)
raelszívók működtetése okozza a
problémát, mert elszívják az oxigént a lakásból. A szén-monoxid
érzékelők ma már széles körben
beszerezhetőek, javaslom, hogy
a katasztrófavédelem oldalán
tájékozódjanak, hogy melyiket
célszerű megvásárolni – fogalmazott a Sárvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség vezetője. Kitért arra
is, hogy a lakástüzek esetében
sokszor nem a lánghatás, hanem a
füstmérgezés követel áldozatokat.

Itt is van lehetőség a megelőzésre,
füstérzékelők beszerzésével.
A tűzoltó alezredes emlékeztetett, a társasházak tűzbiztonsága
érdekében a katasztrófavédelmi
kirendeltségek minden év novemberében megtartják a Társasházak
Tűzbiztonsága Napokat. Idén, a
pandémiás helyzetre tekintettel,
elsősorban elektronikus vagy telefonos úton várják a társasházak
kezelőinek érdeklődését.
sii
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A világhálóra kerül a MŰVÉSZ HAGYATÉKA

Az idén tavasszal elhunyt Lakatos József sárvári képzőművész
hagyatéka felkerül a világhálóra. Az erre a célra létrehozott
Facebook-oldalra folyamatosan töltik fel a művész életművének legismertebb darabjait. Festett, faragott nagy méretű
művei az ősi magyar motívumvilágot idézik meg.

A koronavírus-járvány első
hulláma miatt csak szűk körben
kerülhetett sor a művész temetésére. Ezért a veszélyhelyzet
elmúltával a nyáron szerveztek
megemlékezést Lakatos József
műteremlakásában a barátok,
ismerősök számára. Ekkor lakáskiállítást is rendeztek a művész
gazdag hagyatékából. Emellett
számos, a művész családja által
sem ismert grafika és rajz is
előkerült. Ezután merült fel a
gondolat, hogy a világhálón is
közkinccsé tegyék Lakatos József
festményeit és szobrait.
– Hetente szeretnénk néhány
újabb művet közzétenni édesapánk örökségéből. Magunk
fotózzuk, szkenneljük, másoljuk
a különböző alkotásokat – szólt

az online tárlat létrehozásáról
a művész fia, Lakatos Botond
festőművész. (Facebook: Lakatos
József képzőművész 1938-2020).
Lakatos József kutatóként is
tevékenykedett, többek közt
Sárvár múltjával, a magyarság
őstörténetével és a Szent Korona
működésével kapcsolatos írásai
kéziratos formában maradtak
fenn. A művész hagyatékából
könyv kiadását is tervezik.
A művész otthonának jövőbeni sorsa még nem dőlt el
végleg, mely jelenleg részben a
művészeti alap jogutódjának a
tulajdonában van. Lakatos József
gyermekei egy kiállító- és emlékház, valamint a képzőművész
szellemisége szerint működő
alkotóhely kialakítását tervezik.

A NÁDASDY ISKOLA versenyeredményei
A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola diákjai minden
évben részt vesznek a Bolyai
Anyanyelvi Csapatversenyen,

az idei tanévben online került
megrendezésre a megyei forduló. A felkészített csapatok
átlagon felüli eredményekkel
5. évfolyam • Szóban
forgatók – 1. hely – országos döntősök – 5.a:
Bíró Ádám, Nagy Ádám,
Grádvohl Kristóf, Varga
Noel.

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése,
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés,
ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése,
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés,
ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

+36 30 267 59 27

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

9600 Sárvár,
Hunyadi
9.
+36 30
267 59u.27

allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

(Szolgáltató ház alatt)

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

Irodánkban mindent megteszünk
ügyfeleink egészségének védelme érdekében,
a szájmaszk használata kötelező!

7. évfolyam • Nyelv
erők – 1. hely – országos döntősök – 7.b:
Baldauf Zalán, Grádvohl
Péter, Pónácz Liza, Povázsai Lilla.
Iskolánk abban az
örömben is osztozhat
diákjaival, hogy Márffy
Bence tanár úr elnyerte
a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny felkészítő tanári fődíját, mivel diákjai
nagy arányban értek el
eredményes helyezést
a megyei forduló során!
* * *
A Sár vári Nádasdy
Tamás Általános Iskola
diákjai minden évben
részt vesznek a Bolyai
Matematika Csapatversenyen is, mely az idei
tanévben online került

igazolták rátermettségüket
és tudásukat! Az iskolából 13
csapat 47 fővel vett részt. Egy
ötödikes és egy hetedikes
megrendezésre. A felkészített
csapatok nagyon szép eredményeket értek el a megyei fordulóban! Az iskolából 13 csapat 51
fővel képviselte iskolánkat. Egy
hetedikes csapatunk bejutott az
országos döntőbe. Több csapatunk a megye tíz legjobbja között
végzett. Gratulálunk tanulóink
szép eredményeihez és felkészítőiknek!
Felkészítő tanárok: Molnár Erika
tanárnő, Kovácsné Töreki Ildikó
tanárnő és Szijártó Zsolt tanár.

T Á R S A SH

csapatunk bejutott az országos döntőbe, illetve többen
a megye tíz legjobbjai között
tudhatják magukat.
7. évfolyam • Matokosok – 1.
hely – országos döntősök – 7.b:
Baldauf Zalán, Grádvohl Péter,
Pónácz Liza, Páli Dávid.
8. évfolyam • Nyolccé – 2. hely
– 8.c: Horváth Patrik, Kapui Barnabás, Sima Márkó, Tóth Trisztán.
* * *
Németh Kolos a Kaán Károly
Országos Természet- és Környezetismereti Versenyen megyei
1. helyezést, majd országos 16.
helyezést ért el. Felkészítő tanár:
Martonicz Ferenc.

ÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft.

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.
Mobil: 06-20/936-1574
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Pályázat segíti a RÁBASÖMJÉNÉRT EGYESÜLET működését
Sikeresen pályázott a Rábasömjénért Egyesület Sárvár 2020.
és 2021. évi rendezvényeinek és működésének támogatására a
Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen
Gábor Alapkezelő közös pályázatán. A maximálisan elnyerhető
4 millió forintos támogatást kapta meg a szervezet.
Tamics Ibolya, a Rábasömjénért Egyesület Sárvár elnöke
arról adott tájékoztatást, hogy
már 2019-ben is pályáztak, akkor várólistára kerültek, és nem
is sikerült nyerniük. De most
örömmel mutatja a rábasömjéni
kultúrházban lévő irodájukban
elhelyezett új eszközöket. így
például az asztali számítógépet,
a nyomtatót, az új székeket és az
egyesületi pólókat.
– Ebben az évben egyedi
elbírálás útján pályáztunk, amit
személyesen Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak nyújtottunk be. A pályázati összeg felső határa 4 millió

„Zöld Szálloda”
díjat nyert el
a Park Inn
A Park Inn by Radisson
Sárvár Resort & Spa a Magyar
Szállodák és Éttermek Szövetsége által meghirdetett „Zöld
Szálloda 2021–22” pályázaton arany fokozatot nyert el.
Ez volt a pályázaton elérhető legmagasabb elismerés. Az elbírálása során sok
egyéb kritérium mellett a
kiírók vizsgálták a szálloda
hatékony energiafelhasználását, a víztakarékosságot, a
környezetkímélő tisztítószerek használatát, valamint a
közvetlen környékről történő
árubeszerzés gyakorlatát is.
„Nagyon büszkék vagyunk
elért eredményeinkre, a jövőben is a fenntarthatóság
jegyében keressük a további
zöld megoldásokat szállodánkban.” – írta a hotel közösségi oldalán a díjat kommentálva. Bár a nagyobb hotelek
többsége bezárt a városban,
a Park Inn hotel nyitva tart,
és továbbra is várja az üzleti,
gazdasági, oktatási céllal érkező vendégeket.

forint volt, ehhez készítettük el a
benyújtott költségtervet. A támogatási programunkat két részre
osztottuk, közel 2 milliós összegben tárgyi eszközök szerepeltek:
nyomtató, számítógép, projektor,
hangfal, sörpad garnitúrák, pingpongasztal, rendezvényszékek.
A fennmaradó részt éves programjaink megvalósítására kértük,
mint a farsang, a húsvétváró, a
falunap, a télapóváró, egy kirándulás, és egyenpóló készítése az
egyesületi tagoknak. Örömünkre elnyertük a teljes összeget,
amihez Ágh Péter országgyűlési
képviselőnk, Kondora István polgármester úr és Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester úr segítsége is
hozzájárult. Ezúttal is nagyon

Tamics István és Tamics Ibolya elnök mutatják a nyereményt
tanúsító táblát és az új egyesületi pólót (Fotó: MM)
köszönjük. A tárgyi eszközbeszerzések már meg is történtek,
szeptemberben pedig egy szép
kirándulásunk volt Szentendrére
és Székesfehérvárra. Sajnos, a
vírus miatt sok programunk elmaradt, de 2021 év végéig kaptunk
halasztást az elszámolásra. Remélem, lesz lehetőségünk a kitűzött
célokat megvalósítani – mondta
el Tamics Ibolya, a Rábasömjénért

Egyesület Sárvár elnöke, aki nagyon agilisan és lelkesen szervezi
a közösség életét.
Bár most csendes a kultúrház,
nincsenek rendezvények, és valószínűleg a karácsonyi ünnepség,
az év végi programok is elmaradnak, de tele vannak az egyesületi
tagok tervekkel, akik a járvány
elmúltával újjászervezik majd a
közösség életét.

Országos elismerés
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete díját a családokért
végzett rendkívüli, áldozatos munkáért adományozza a szervezet
elnöksége. A díjat idén a sárvári Bognár Józsefné is megkapta, aki
kezdetektől a Sárvári Nagycsaládos Egyesület tagja, és jelenleg a
civil szervezet titkára. Méltatásában kiemelték pozitív hozzáállását,
nyitottságát a nagycsaládosok ügyéhez, és azt, hogy szeretettel fordul az emberek felé. A díjnak nagyon örül. Az elismerés a vezetőség
és a tagság bizalmát is tükrözi számára. – A munkát a jövőben is
intenzíven folytatom a nagycsaládosok érdekében – nyilatkozta
a díjazott Bognár Józsefné.

Hirdetésfeladás:
06 30 45 75 035

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

Vegyeskereskedés – Lottózó
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 6.00–19.00
Vasárnap: 7.00–18.00

VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!
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Amit kínálunk:

Saját állományú munka
visz
magyar tulajdonú csa ony
vállalkozásban. Dolgo ládi
zói
termékeinkből. 100%-b vásárlás
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
– targonca jogosítvánnyal
Hűtőraktáros
hétfőtől péntekig
többműszakos
munkarendben
Targoncás
jogosítvánnyal,
kiemelt
bérezéssel!
(hétfőtől péntekig többműszakos munkarend)

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Baromfi-feldolgozó segédmunkás
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

ÉLŐÁLLAT FÜGGESZTŐ

élőállat függesztő munkakör, kiemelt
bérezéssel!
– kiemelt
bérezéssel!
(hétfőtől
péntekig
egy
munkarend,
munkakezdés:
hétfőtől
péntekig
egyműszakos
műszakos munkarend,
munkakezdés:
3:403:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

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

és egyszerűsített,
alkalmi foglalkoztatásban
is!
kézialkalmazottként
csomagoló
és termelési
munkatárs

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

ÜZEMI TAKARÍTÓ

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.
Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén
E-mail: hr@taravis.hu Tel.: 06 70/933-7925

@amicsirkenk.gallus

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

ERŐT ADUNK A TÉLHEZ
TÉLI ÁTVIZSGÁLÁS
MÁR 5990 FT-ÉRT

Érdemes felkészülni a télre, mielőtt
a fagy beköszönt. Kérje átfogó,
19 pontos biztonsági ellenőrzésünket.

Strauss Autószalon

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

A feltüntetett javasolt bruttó fogyasztói ár a Ford márkaszervizekben igénybe vehető 19 pontos téli átvizsgálás szervizszolgáltatásra vonatkozik.
A 19 pontos téli átvizsgálás részletes tartalmáról további információért forduljon kollégáinkhoz a Ford márkakereskedésekben!
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Halasztás az NB III-as TEKECSAPATNÁL is

Tavasszal folytatják a TEKÉSEK

Listavezetőként várja az újonc sárvári NB III-as tekecsapat a
tavaszi folytatást, mivel a Vas Megyei Tekézők Szövetségének
Versenybizottsága felfüggesztette a szövetség által szervezett
csapatbajnokságot.

A Magyar Teke Szakági Szövetség a veszélyhelyzetre
tekintettel felfüggesztette
a 2020/2021. évi Nemzeti
Csapatbajnokságokat és
minden egyéni versenyt
eltörölt. A döntés értelmében az NB I-ben szereplő
Sárvári Kinizsi Kék Golyó
tekecsapat idén már nem
lép pályára.
– A kormányrendeletek, illetve
a sporttörtvény lehetővé tette
volna a folytatást, viszont nagyon
sok csapat úgy döntött, hogy a
veszélyhelyzetre való tekintettel
nem vállalja a bajnokság további
folytatását. A szövetség ezért

Az idén alakult és első alkalommal az NB III-as férfi tekebajnokság
nyugati csoportjában szereplő
sárvári Fülöp Borozó Zöldfa Italker
TSE csapatát is érintette a döntés.
November elején a bajnokság
7. fordulójában hazai pályán fogadták volna a nárai Néró Teke
és Szabadidő SK együttesét. A
vendégcsapat kérésére azonban
a találkozót elhalasztották, mivel
a nárai együttesben már több
beteg volt.

A halasztott mérkőzés fordulója után született a koronavírusjárvány korlátozása érdekében
hozott intézkedések nyomán a
bajnokság felfüggesztése. A Fülöp
Borozó és Zöldfa Italker csapata az
első helyről várja a folytatást, mivel
kevesebb mérkőzéssel és azonos
pontszámmal is maga mögé utasította a második helyezett Rum és
a harmadik helyezett Olajmunkás
SE Gellénháza együttesét.
p-ás

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2020. december 4. és 20. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
December 5., 12. és 19. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Evangélikus percek
December 6., 13. és 20. (vasárnap) 9:30. Ismétlés: hétfő és kedd 18.30
Áldás, békesség – református percek
December 6., 13. és 20. (vasárnap) 10:00
Ismétlés: hétfő és kedd 18.00

Hozzátette, a koronavírus-járvány miatt nemcsak a bajnokság,
de az edzésmunka is felfüggesztésre került.
Az eredményközlő szerint a Sárvári Kinizsi Kék Golyó a felfüggesztés pillanatában az NB I. nyugati
csoportjának 9. helyén áll. A szakosztályvezető felhívta a figyelmet
arra, hogy a tabella csalóka képet
mutat, hiszen a csoportban több
mérkőzés is elmaradt, volt amelyik
félbeszakadt.
– A tavalyi év hasonló szakaszában is 50 százalékos eredménnyel
álltunk. Látva az edzésmunkát, a
fiúk motiváltságát, az idei évben
is az NB I. közepére szeretnénk
odaérni – értékelt Farkas Imre.

A Sárvári Kinizsi Kék Golyó a felfüggesztés pillanatában az NB I.
nyugati csoportjának 9. helyén áll
arra a döntésre jutott, hogy a
2020/2021-es bajnokságot december 31-ig felfüggeszti – számolt be az okokról Farkas Imre, a
Sárvári Kinizsi SE Teke Szakosztályának vezetője.

A szövetség a csapatbajnokságokat nem megszüntette, nem
érvénytelenítette, hanem felfüggesztette. Amint meglesz a tavaszi
játékrend, a Kék Golyó hírt ad róla
közösségi oldalán.
sii

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

DR. GOMBAY CSONGOR

INSUMED táplálkozási tanácsadó belgyógyász
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/
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Folytatják a KÉZILABDÁZÓK
Az NB II-es kézilabda-bajnokság 9. fordulójában a
vasi csapatok közül csak
a Sárvár lépett pályára és
magabiztos győzelmet
aratott a VKLSE Győr ellen
november 21-én.
A Sárvárfürdő Kinizsi SE–VKLSE
Győr mérkőzést zárt kapuk mögött játszották a Sárvár Arénában.
A hazaiak – főleg remek védekezésüknek köszönhetően – az
első perctől kezdve irányították a
mérkőzést, így végül magabiztos
győzelmet arattak. 30–21-re győzte le a Sárvár a Győrt. Csonka László kézilabda szakosztályvezető
értékelte a felnőttek mérkőzését.

akkor a Magyar Kézilabda Szövetség gyors döntéseket hozott.
Engedélyezték a versenyszerű
sportolást, viszont a koronavírushelyzetre tekintettel mindenféle
engedély nélkül le lehet mondani
a mérkőzéseket.
– Első lépcsőben lemondtuk az
utánpótlás kisebb korosztályainál
a bajnoki mérkőzéseket erre az
évre, az elmúlt héten pedig lemondtuk az ifi és a serdülő csapatok bajnoki mérkőzéseit is az idei
esztendőre. A SZSE otthonában
mi sem léptünk pályára Győrben
november utolsó vasárnapján,
nem akartunk ebben a vírushelyzetben kockáztatni, hiszen nem
tudjuk, hogy idegenben mennyire

2020. december 4.
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Nyelvvizsgára
van szükséged?
Megoldás:
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s!
s tanácsadá
é
s
é
r
é
lm
e
f
zint
• Ingyenes s
i oktatás!
n
é
y
g
e
t
t
o
b
sza
• Személyre
r!
magántaná
a
t
in
m
n
o
r
• Fele á
!
időbeosztás
s
a
lm
a
g
u
R
•
a garancia!
• Nyelv vizsg

TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
Hívj most! 06-20/424-3553
www.piros-pont.hu

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés Sárváron!

A sárvári lányok december 5-én lépnek
újra pályára az arénában (Fotó: MM)
– Kicsit kaotikus a helyzet az
egész NB II-es csoportban, hiszen azt látom, hogy nincs olyan
hétvége, amikor kettő-három
mérkőzésnél többet játszanának
a hatból. A legutóbbi fordulóban
pedig csak mi léptünk pályára
négy hét szünet után a VKLSE
Győr ellen. A legfontosabb az volt,
hogy a lányok végre tétmeccsen
játszhassanak, szerencsére ezzel
a győzelemmel sikerélményt is
szereztek, bár egy hiányzónk volt,
Jenőfi Katalin személyében, de a
többiek ügyesen oldották meg a
feladatot, jó kedvvel játszottak, a
keret minden játékosa lehetőséget kapott – mondta el Csonka
László, a Sárvári Kinizsi Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának
vezetője.
Amikor a szigorító intézkedéseket meghozta a kormány,

tartják be a járványügyi szabályokat – húzta alá Csonka László.
Az elmaradt mérkőzéseket júniusig kell pótolni, az elhalasztott
meccsek időpontját december
3-ig kell a szövetséggel közölni.
– December 5-én szeretnénk
kiállni a szombathelyi Student
Comforts SKFT csapata ellen a Sárvár Arénában. A zárt kapus mérkőzést 18 órától közvetítik a Sárvár
Aréna Facebook-oldalán az aréna
munkatársai. Ha lehetőségünk
lesz még decemberben, akkor
legalább egy elmaradt mérkőzést
is szeretnénk pótolni, de ehhez az
kell, hogy a járványügyi helyzet
ezt lehetővé tegye – mondta a
szakosztályvezető.
A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es
felnőtt női kézilabdacsapata a
tabella 3. helyéről várja a folytatást.
-fr-

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
A higiéniai szabályok betartására figyelünk!
Nálunk az ügyfél az első!
» 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 «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Akciós téli gu
mik

már 12.800

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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Karácsonyi akciók

VÁLOGASS
KEDVEDRE
KÖZEL 60 FÉLE

Aranyozd be velünk az ünnepeket!

PIZZÁNKBÓL!
Pizzáinkat már
s,
tejfölös-mustáro
l
pa
ap
al
os
és spenót
!
is kérheted

Arany és ezüst ékszerek.

Karikagyűrűk, eljegyzési gyűrűk,
igazgyöngy ékszerek, órák.

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

20
éve

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

Akciók: 2020. nov. 20–dec. 31.
Részletek az üzletben!

Ajándék díszcsomagolás
20.000 Ft felett AjÁNDÉKot adunk!

KÖZKÍVÁNATRA
ATÓ
GYROS TÁL KAPH
JOGHURTOS, VAGY
L!
CSÍPŐS ÖNTETTE
l,
-tó
Ft
50
11
PIZZÁK
GYROS TÁL, illetve
,
SALÁTÁK 1450 Ft
NK
EI
HAMBURGER
óak.
1150 Ft-ért kaphat

: 12:00-től 22:00-ig
hétfőtől - szombatig
l 22:00-ig
vasárnap: 15:00-tő
TÁS ÉS DOBOZ
INGYENES KISZÁLLÍ
L!
LÜ
SÁRVÁRON BE
+36 30 8 876 876
06 95 32 38 32
szanchopizza
szanchopizza.hu

STANDARD
AJÁNLATUNK

20.000Ft

KOMPLETT SZEMÜVEGRE
Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse
látásvizsgálat • szemüvegtok
mikroszálas törlőkendő
Részletek az üzletben!

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685

