
MAGYARNAK LENNI JÓ!

Folytatódik a főutca felújítása!
A fürdőnél lévő lámpasortól egészen a Kossuth térig megújult a 
városon átvezető út burkolata mintegy 200 millió forintból. Március 
második felében folytatódik a főutca Kossuth tértől a Szombathelyi 
úti vasúti átjáróig terjedő szakaszának a felújítása. Várhatóan június 
végére a második szakasz is elkészül, és egy modern, XXI. századi út 
vezet majd át a városon. Addig azonban nem lehet majd a főutcán 
parkolni, félpályás útlezárások lesznek, zaj és por. De minden sárvári 
vágya teljesül ezzel az új úttal, ezért megéri a kellemetlenségeket 
türelemmel viselni.   Közlemény a 2. oldalon

Egyházi óvoda lesz a Csicsergő?   
A Szombathelyi Egyházmegye azzal a kéréssel fordult a sárvári 
önkormányzathoz, hogy amennyiben az óvodai nevelésben 
részt vevő gyermekek szüleinek a többsége támogatná, akkor 
a Sárvári Csicsergő Óvoda fenntartói jogát átvennék. A Petőfi 
utcai óvoda egyházi fenntartásba kerülését egyhangú döntéssel 
támogatta a képviselő-testület a februári ülésen. Azonban csak 
akkor kerülhet a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába 
2020. augusztus 31-gyel az óvoda, ha azzal a beíratott gyermekek 
szüleinek többsége egyetért. Folytatás a 9. oldalon

Ez a nemzeti ünnep más volt, mint a korábbiak: kevesebb 
kokárda, kevesebb ragyogó tekintet, kevesebb nemzeti szí-
nű zászló. A veszélyhelyzetben elmaradt a közös ünneplés, 
de a Sárvári Oratórikus Kórus műsora és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester emlékező beszéde ünnepi díszbe öltöztette 
március 15-ét és az emberek szívét a televízió képernyőjén 
és a közösségi médián keresztül is. 

A koronavírus miatt ország-
szerte elmaradtak a tömegeket 
megmozgató ünnepségek az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc 172. évfordulója al-
kalmából. Sárvár alpolgármestere 
és az oratórikus kórus azonban 
vállalta, hogy zárt ajtók mögött is 
lesz ünnepi beszéd és emlékező 

műsor, hogy a forradalom és 
szabadságharc üzenete ezekben 
a nehéz napokban is eljusson az 
emberekhez, és erőt adjon.  

Ragyogó napsütésben, ünnepi 
díszbe öltöztetett színpadon a 
Sárvári Oratórikus Kórus mintegy 
80 tagja, gyerekek és felnőt-
tek idézték meg ’48 szellemét 

versekkel, dalokkal, és tánccal 
Magyarnak lenni jó! című műso-
rukkal. – A nemzeti ünnepek a 
magyarságunkat erősítik, de ez 
ugyanolyan, mint egy szerelmi 
kapcsolat vagy egy családi kö-
telék, mindig ápolni kell. Ezért 
nagyon fontosnak tartom, hogy 
a gyermekek tisztában legyenek 
a magyar történelemmel, ismer-
jék a magyar kultúránkat, mert 
ez az, ami megtart bennünket 
nemzetként itt a Kárpát-meden-
cében – nyilatkozta a produkció 
szerkesztője és rendezője, Dr. Sza-
lainé Horváth Judit kórusvezető. 

Folytatás a 3. oldalon

Veszélyhelyzetet
rendeltek el 
hazánkban
„A kormány az élet- és va-
gyonbiztonságot veszélyez-
tető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány követ-
kezményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egész-
ségének és életének megóvá-
sa érdekében Magyarország 
egész területére veszélyhely-
zetet hirdet ki” – olvasható 
a március 11-én megjelent 
kormányrendeletben. 

A veszélyhelyzettel kapcsolat-
ban számos rendkívüli intézke-
dést vezettek be, ideiglenesen 
visszaállították a határellenőr-
zést a magyar–szlovén, vala-
mint magyar–osztrák határon. 
Beutazási tilalmat rendeltek el a 
nem magyar állampolgároknak 
Olaszországból, Kínából, Dél-
Koreából, Iránból és Izraelből. 
A hatóság nemcsak kórházi 
karanténra, hanem hatósági 
házi karanténra is kijelölhet po-
tenciális fertőzötteket. A magyar 
állampolgárok Magyarország 
területén hatályos, lejáró hiva-
talos okmányai a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 15 napig 
érvényesek. Tilos a felsőoktatási 
intézmények hallgatók általi 
látogatása. Március 16-tól bezár-
tak a közoktatási intézmények, 
digitális oktatási munkarend 
lépett életbe.   

Folytatás a 4. oldalon

Győzött a forradalom! – Táncsics Mihályt (Molnár Csaba Mátyást)
kiszabadították börtönéből – A Sárvári Oratórikus Kórus műsora
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Az életünk már sosem lesz olyan, mint azelőtt…
Péntek 13-án megváltozott minden, és talán meg is könnyez-

tem azt a régi életünket…
A koronavírus terjedése karanténba zár bennünket, ha akarjuk, 

ha nem. A világ lassan leáll körülöttünk. Minden irányból özönle-
nek ránk a hírek és álhírek. Figyeljük a számokat, hol és hány beteg 
van, hallgatjuk, hogyan is kell kezet mosni, gyanakodva figyeljük 
a szomszédokat, ismerősöket és barátokat, hol is jártak az utóbbi 
napokban, hetekben, már nem tervezünk semmit. Aggódunk, 
vagy lehet, hogy félünk is.

Veszélyhelyzetet hirdettek, már maga a szó is ijesztő volt. Aztán 
jöttek az intézkedések: határellenőrzés, hatósági házi karantén, 
beutazási tilalom, rendezvények leállítása.

 Először a nagyfiam érkezett haza az egyetemről telepakolt bő-
rönddel és hátizsákkal, határozatlan időre bezártak az egyetemek. 
Március 13-án kiderült, hogy az általános iskolás fiamra is itthonlét vár, 
bezártak az iskolák, digitális oktatási munkarend lépett életbe. Döb-
benten ülünk, most mi lesz. De hány és hány család üli még körbe 
a konyhaasztalt, és próbálja értelmezni 
a rájuk váró heteket, 
hónapokat…

Fegyelmezettnek 
és szabálykövető-
nek kell lennünk, 
hogy a vírus ter-
jedésének gátat 
vessünk. Ez az idő-
szak próbára teszi a 
kereszténységünket, 
a közösségünk erejét és összetartását, az emberségünket és a 
bajtársiasságunkat is. Segítsünk egymásnak, törődjünk a másikkal, 
figyeljünk az elesettekre! 

A digitalizáció most segítheti a társas kapcsolatokat is, nem 
szigetelődünk el, ha nem is megyünk közösségi terekbe, mégis 
tudunk egymásról és figyelünk egymásra.

Na, és a családok! Itt az idő! Olyan kevés idő jut egymásra, olyan 
keveset látjuk egymást, most összezárva „rendezhetjük sorainkat”. 
Sok-sok türelem, odafigyelés, szervezés kell, de a szeretet minden 
nehézségen átsegít, hiszen egy család vagyunk, nem tudnánk 
egymás nélkül élni.

Gyerekként azt hittem, 2020-ban már mindannyian az űrbe 
repülünk, és legyőzzük a rákot, erre most, tessék, bezárva ülünk 
itthon, és gyakoroljuk a kézmosást.

Mit tanít nekünk ez a vírus? Hogy nem vagyunk legyőzhetetle-
nek, hogy egy pillanat alatt összeomolhat az életünk, hogy nem 
vagyunk halhatatlanok. De megtanuljuk azt a leckét is, hogy a 
legfőbb érték az egészség és a szeretet.

Vigyázzunk egymásra!
dr. Fonyó Roberta

felelős szerkesztő
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Jegyzet

Sárvárról a kiállításon

Magyarország legnagyobb 
turisztikai seregszemléjén, a 
43. Utazás Kiállításon a Magyar 
Egészségturizmus Marketing 
Egyesület szervezett Tradíció 
és innováció címmel konferen-
ciát, amelynek egyik előadója 
Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpol-
gármestere volt. A konferencia 
két téma köré szerveződött, az 
egyik a különleges termékek 
az egészségturizmusban, a 
másik pedig a legjobb gya-
korlatok az egészségturizmus 
menedzsmentjében. A sárvári 
alpolgármester a város turisz-
tikai sikereiről beszélt.

Letörte a visszapillan-
tó tükröt

Egy sárvári nő letörte vita-
partnere kocsijának mindkét 
visszapillantó tükrét, ezzel 
megoldottnak tekintette a 
konfliktust. A rendőrök Sárvár 
belterületén elfogták, és a 
Sárvári Rendőrkapitányságra 
előállították – írta a police.hu. 
A nyomozók a személyt gyanú-
sítottként kihallgatták, és vele 
szemben garázdaság vétség 
elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt büntetőeljárást 
indítottak.

Vers- és prózamondó 
verseny

Eredményesen szerepeltek 
a sárvári általános iskolások az 
országos Arany János Vers-, 
Énekelt Vers- és Prózamondó 
Versenyen. A vasvári Kardos 
László Általános Iskola és a 
városi zeneiskola felhívással 
fordult az ország valamennyi 
általános iskolás diákjához, to-
vábbá a hazánkkal szomszédos 
országok magyar tannyelvű 
általános iskolás tanulójához 
az Arany János versenyen való 
részvételre. A nagy hagyomá-
nyú verseny előtt beszédet 
mondott Fodor István, szom-
bathelyi tankerületi igazgató. A 
versenyen hét sárvári diák ért 
el kimagasló teljesítményt. A 
Szent László Katolikus Általános 
Iskola két tanulója, Sipos Dorina 
és Fliegler Ábel kapott arany 
minősítést. A Gárdonyi Géza 
Általános Iskolából Tóth-Varga 
Zoé, Németh Annabella és 
Pintér Kitti Petra szerzett arany 
minősítést, a Nádasdy iskolából 
pedig Pápai Stefánia és Páli Dá-
vid ért el arany fokozatot.

Tájékoztató
A Strabag Általános Építő Kft. a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

megbízásából az állami tulajdonban és a Zrt. kezelésében lévő 
88100 jelű, Sárvár III. számú bekötő út 

Kossuth tértől a Szombathelyi úti vasúti átjáróig 
terjedő szakaszának felújítását várhatóan 

2020. március 16. napját követően megkezdi.
Az útfelújítás befejezésének tervezett végső időpontja 2020. 

június 30. napja.
A felújítási munkákkal természetszerűleg együtt járó, így 

elkerülhetetlen kellemetlenség, hogy az érintett szakaszokon 
forgalomkorlátozásra, esetlegesen forgalomterelésre kerül sor.

A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó forgalomkorlátozás 
keretében várhatóan félpályás útlezárásra lesz szükség, mely 
értelemszerűen lassítja, nehezíti a közlekedést.

Kérjük, hogy a forgalomkorlátozások, forgalomterelések 
időtartama alatt az érintett útszakaszon közlekedve számolja-
nak a megnövekedett menetidővel, illetve, ha módjukban áll, 
elsősorban a rendelkezésre álló kerülő, illetve terelő útvonalakat 
szíveskedjenek igénybe venni.

A felújítás időtartama alatt kérjük szíves türelmüket, megértésü-
ket, együttműködésüket, hiszen az érintett útszakasz felújítása – a 
várható kellemetlenségekkel együtt is – valamennyi sárvári lakos 
közös érdeke.  Sárvár Város Önkormányzata

Ez az időszak 
próbára teszi a kereszténysé-

günket, a közösségünk erejét és 
összetartását, az emberségün-

ket és a bajtársiassá -
gunkat is.
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Az alpolgármester szerint mai 
felgyorsult világunkban egyre 
inkább jelentőségüket vesztik az 
ünnepek, ám, ha emlékezünk a 
172 évvel ezelőtti eseményekre, 
akkor tudatosan vagy a mélyben 
hátul eszünkbe jutnak Márai sza-
vai. Tudjuk jól történelmünket, de 
mégis, szeretett kötelességünk, 
hogy újra meg újra átéljük ezeket 
a pillanatokat.

Majd Dr. Máhr Tivadar felidéz-
te a március 15-i eseményeket, 

és mint mondta, joggal tartjuk 
legnagyobb nemzeti ünnepünk-
nek, mely nap minden korban a 
magyar szabadság szimbóluma 
maradt. Aztán rávilágított arra, 
hogy március 15-e a fiatalok érzel-
mi megmozdulása volt, a nemzeti 
egység ígérete. 

Az alpolgármester beszédében 
a fiatalokhoz szólt, és arra a kérdés-
re kereste a választ, hogy menő-e 
körükben még a hazaszeretet. A 
kérdésre meg is adta a feleletet, 
hogy igen.

„Érdekessé, személyessé kell 
tenni a történetmesélést. Modern 
köntösbe csomagolva megtalál-
hatjuk a hangot. Nincs minden 
veszve. Hatalmas a tanítók, tanárok 
felelőssége, ugyanakkor lehetősé-
ge is: formálják a következő nem-

zedéket, aki a kesze-kusza világban 
még magyarnak vallhatja magát. 
Erősítheti a magyar identitást és 
pozitív nemzettudatot építhet fel 

a fiatalokban. Vannak hagyomány-
őrzőink, kórusaink, zenekaraink 
kiváló magyar indulókat játszva, a 
népviseletet büszkén vállaló tán-
cosok, akik energiát, időt és pénzt 
áldozva összejönnek, dolgoznak 
úgy, hogy kulturális szimbóluma-
inkat büszkén viselve történelmet 
játszanak, és ezzel történelmet 
írnak. Itt vannak a múzeumok, a 
történelmi emlékhelyek, a múlt 
bástyái – építhetünk azok értékei-
re. Sárváriak, magyarok, akik tudják 
mi a magyar virtus! Akik életet visz-
nek a szürkeségbe és kinevetik a 
lassú nemzethalált, mert van hitük! 
Mint ahogy az 1848-asoknak is ott 
volt a hite. Igazán csak a hitük volt! 
Ezek az emberek az igazi örökösei 
48-nak. Nem kötelességtudatból 
kell ünnepelnünk, érezni kell, ez a 

fontos. Jó érzéssel pedig azt tudjuk 
ünnepelni, ami igaz” – szólt Dr. 
Máhr Tivadar, aki felidézte a 100 
évvel ezelőtti trianoni békedik-

tátumot, a szovjet megszállást is, 
amelyek mind-mind cselekvésre 
sarkallták a magyarokat. 

„Mi magyarok sokat adtunk a 
világnak: példamutatást, hitet, 

kiváló tudósokat, Nobel-díjasokat. 
És még fogunk is adni, mert Ma-
gyarország egy csodálatos ország. 
Gyönyörű helyen, egyedi kultúrá-
val, fantasztikus emberekkel. Mert 
mindenki tud valamit adni a ha-
zának. És tudunk adni egymásnak 
is. Nézzünk csak körül, mindenki a 
saját kis környezetében. Büszkék 
vagyunk hazánkra és a hitünkre. 
Szeretjük Magyarországot, mert 
ez a mi földünk, a mi örökségünk. 
Boldog idők, biztonság, gyarapo-
dás, munka, hit, egymás tanítása, 
a generációk közötti szakadékok 
eltüntetése, a magyar – és benne 
a sárvári- identitás építése, az 
élmény – a magyarok egymásra 
találásának élménye –, ezek le-
gyenek céljaink. Mi magyarok nem 
azért vagyunk a világban, hogy 
elszenvedjük az életet és leéljük 
napjainkat, hanem hogy megéljük 
azt, és értelmet adjunk neki. Itt az 
idő, cselekedjünk!” – zárta ünnepi 
beszédét Dr. Máhr Tivadar.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter ünnepi beszédében Márai 
Sándort idézte:  „Ha az ünnep 
elérkezik, akkor ünnepelj 
egészen. Felejts el mindent, 
ami a köznapok szertartása és 
feladata. Az ünnepet nemcsak 
a naptárban írják piros betűk-
kel. Nézd a régieket, milyen 
áhítatosan, milyen feltétlenül 
ünnepeltek!” 

MAGYARNAK LENNI JÓ! 

„Mi magyarok nem azért 
vagyunk a világban, hogy 
elszenvedjük az életet és 
leéljük napjainkat, ha-
nem hogy megéljük azt, 
és értelmet adjunk neki. 
Itt az idő, cselekedjünk!”

Koszorúzás a Petőfi-szobornál – Szabó Zoltán, 
Kondora István, Dr. Máhr Tivadar
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Folytatás az 1. oldalról
A kormányzati intézkedésekkel 

összhangban, a Sárvár Aréna mű-
ködésével kapcsolatban is válto-
zásokat vezetett be az üzemeltető 
Sárvári Sportfólió Kft., így a Kabos 
László Filmszínház 2020. március 
12-e óta szünetelteti működését, 
a meghirdetett előadások kivé-
tel nélkül elmaradnak. További 
információt ezzel kapcsolatban 
az info@sarvararena.hu email 
címen, illetve a 0670/307-0906-
os telefonszámon kaphatnak az 
érdeklődők. A veszélyhelyzet ideje 
alatt az arénában nem szerveznek 
rendezvényeket.

A Nádasdy Kulturális Központ, 
a városi könyvtár és a Nádasdy 
Ferenc Múzeum továbbra is vár-
ja a látogatókat, a nyitvatartási 
rendjük szerint üzemelnek. A sar-
varvar.hu weboldal programaján-
lójában szereplő rendezvényeket 

megtartják, mivel ezek 100 fő 
alatti beltéri programok. 

A kormányzati intézkedések-
kel összhangban a ZeneHáza 
tavaszi bérletének soron követ-
kező, telt házas előadása 2020. 
március 21-én elmarad. Gájer 
Bálint koncertjét egy későbbi 
időpontban biztosan megren-
dezik. További információkat az 
info@zenehazasarvar.hu email 
címen, illetve a 0630/512-1984-
es telefonszámon kaphatnak az 
érdeklődők.

A Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdő is – lapzártánkkor – za-
vartalanul üzemel. Az éjszakai 
fürdőzések és a 28. Sárvárfürdő 
Félmaraton azonban elmaradnak. 

A koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében az 
elektronikus ügyintézés igény-
bevételét javasolja a Vas Megyei 
Kormányhivatal. A leggyakoribb 

ügykörök online is intézhetők, 
továbbá a hatósági ügyekben 
elektronikusan is benyújthatók 
kérelmek. A lejáró okmányok 

érvényesek maradnak, így azok 
cseréjére a veszélyhelyzet meg-
szűnéséig nincs szükség. Az 
ügyfélszolgálatokon történő 
személyes megjelenés elkerülé-
sével a megbetegedés kockázata 
és a járvány további terjedése 
mérsékelhető. 

A Magyar Kézilabda Szövetség 
Elnöksége a COVID-19 koronaví-
rus megjelenésének és terjedésé-
nek megelőzése érdekében – to-
vábbi intézkedésig – valamennyi, 
a Magyar Kézilabda Szövetség és 
a megyei kézilabda-szövetségek 
által kiírt bajnokság és kupasoro-
zat mérkőzéseit felfüggesztette, 
így a Sárvári Kinizsi SE kézilabdá-
zóinak mérkőzéseit is.

A Magyar Teke Szakági Szövet-
ségének döntése értelmében a 
Nemzeti Bajnokság minden osz-
tályában felfüggesztésre kerültek 
a mérkőzések, így a Sárvári Kinizsi 
Kék Golyó Sportegyesület tekézői 
sem folytatják egyelőre bajnoki 
versenyeiket. Az ok, hogy a léte-
sítményekben nem tudják bizto-
sítani a zárt kapus tekeversenyek, 
sportesemények lebonyolítását. 
A Nemzeti Csapatbajnokság 
folytatásáról a későbbiekben 
határoznak.

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség március 16-tól határozatlan 
időre felfüggesztette az összes 
utánpótlás-korosztályú bajnoksá-
gát, az U19 és fiatalabb korosztá-
lyokban. Lapzártánkkor a felnőtt 
mérkőzéseket még megtartották 
zárt kapuk mögött.

Tisztelt Sárváriak!
A Kormány és az operatív törzs intézkedéseire tekintettel, március 

16-tól a sárvári általános és középiskolákban is az oktató-nevelő mun-
ka tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre.

Fontos, hogy a bölcsődei és az óvodai ellátás – további intézkedésig 
– még folytatódik Sárváron, amennyiben jelentősen lecsökken a gyer-
mekek létszáma, akkor újabb döntést fogunk hozni ebben az ügyben.

Nyomatékosan kérem, hogy akik külföldön jártak, különösen a ve-
szélyeztetett országokban, azok vonuljanak önkéntes karanténba, ha 
erre munkajogi, illetve fizikai lehetőségük van, hiszen ezzel a járvány 
megállítását is elősegítik. Ezt külön megköszönöm a felnőtteknek!

A koronavírus-járvány egyre jobban eléri hazánkat, és legve-
szélyeztetettebbek az idősek, ezért a sárvári önkormányzat úgy 
döntött, hogy a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 

munkatársainak segítségével megszervezi az idősek gyógysze-
reinek és alapélelmiszereinek hazaszállítását. Hétfőtől péntekig 
8-tól 16 óráig a 06 95 320-149-es vagy a 06 30 997 0638-as 
telefonszámokon jelezhetik az idősek, ha gyógyszereik, illetve 
alapélelmiszereik hazaszállítását kérik.  A jelzést követően a gon-
dozónő felkeresi az idős embert az otthonában, ott a bevásárláshoz 
szükséges pénzt és listát átveszi tőle, majd az idős otthonába szállítja 
a kért gyógyszereket és alapélelmiszereket. 

Figyeljünk az idősekre, segítsünk nekik ezekben a nehéz időkben! 
Kérem a türelmüket és az együttműködésüket is!

Sárvár, 2020. március 14.
Kondora István 

polgármester

KÖZLEMÉNY

A koronavírus miatti veszélyhelyzetben bevezetett kormányzati rendelkezések érintik a sárvári 
intézmények, cégek működését is. Mivel betiltották a 100 főnél nagyobb beltéri, és az 500 főnél 
nagyobb kültéri rendezvényeket, így számos program elmarad városunkban is.

Így változott a sárvári intézmények 
működése

4 2020. március 20. SÁRVÁRI    HÍRLAP



Koronavirus_Idosek_188x270.indd   1 2020. 03. 12.   17:31

52020. március 20. SÁRVÁRI    HÍRLAP



Közel félmilliós ajándékutal-
vánnyal érkeztek a Flex munka-
társai, Nagy Krisztina és Kulman 
Tamás március 6-án délután Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester 
irodájába. Bokorné Csonka Judit, 
a Sárvári Környezetvédő és Ter-

mészetbarát Egyesület elnöke 
is részt vett a találkozón, mivel 
a támogatást a civil szervezetük 
kapta. Nagy Krisztina elmondta, 
hogy a Flex Foundation vállalatuk 
elesettek felé kinyújtott kezeként 
működik, mint magánalapítvány. 

A szervezetet 2002 márciusában 
hozták létre, hogy katalizátor-
ként szolgálja a közösségeket 
és pozitív változásokat hozzon 
az egész világba, így például 
oktatási-, környezetvédelmi- és 
egészségmegőrző programokat 

támogasson. Prioritásként tekint 
azon programokra, amelyek olyan 
közösségek igényeit szolgálják ki, 
amelyek a Flex működési terüle-
tén találhatók.  

A Flex Foundation alapítvány 
492 100 forintos támogatásban 
részesítette a Sárvári Környezetvé-
dő és Természetbarát Egyesületet. 
Az adományt Bokorné Csonka 
Judit egyesületi elnök vette át Dr. 
Máhr Tivadar jelenlétében Nagy 
Krisztinától. Az adományból 50 
darab kislevelű hársfát vásárolt a 
környezetvédő egyesület. A fákat 
Sárvár határában, a Szombathelyi 
utca mellett lévő kavicsgödör-
ben és Rábasömjénben ültetik 
el – tudtuk meg Bokorné Csonka 
Judittól. Az ültetésre lapzártánk 
után, március 14-én délután került 
sor. Az akcióban részt vettek a 
kerékpárosok, a seniorok, a rába-
sömjéniek, a sárvári méhészek és 
a polgárőrök is a környezetvédők 
mellett.  -fr-

Folytatódott Sárvár fásítása

A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program egyik 
kiemelt feladata, hogy a magyar haderő húszezer tartalékos-
sal rendelkezzen – hangzott el a Magyar Tartalékosok Szövet-
sége (Matasz) kétnapos kibővített és kihelyezett elnökségi 
ülésén Sárváron. 

Az ország minden részéről érke-
zett tartalékos katonai vezetőket 
a városháza nagytermében Kon-
dora István polgármester azzal 
köszöntötte, hogy a város nagy 
gondot fordít Sárvár világháborús 
emlékhelyeinek a gondozására. 
Majthényi László, a Vas Megyei 
Közgyűlés elnöke a vasi térség 

társadalmi-gazdasági helyzetét 
mutatta be, kiemelve az elmúlt 
évtizedben elért látványos fejlő-
dés összetevőit.

A haderőfejlesztési program 
egyik sarkalatos pontja az Önkén-
tes Tartalékos Rendszer további 
fejlesztése és bővítése. 2010-ben 
mindössze tizenhét tartalékosa 

volt a Magyar Honvédségnek, és 
az azóta tartalékosként szolgálók 
közül nagyon sokan a Matasz 
ajánlásával kerültek be a rend-
szerbe. 

– A Matasz küldetése a híd sze-
repének betöltése Magyarország 
hadereje és a magyar társadalom 
között  – hangsúlyozta Széles Ernő 
nyugállományú dandártábornok, 
a Matasz elnöke. 

– A honvédelemre nevelést, a 
tartalékosok érdekképviseletét 
és a hagyományápolást tűzte ki 
legfontosabb célkitűzései közé a 
Matasz a megyében – mondta Tö-
rök Kálmán vasi elnök. Hozzátéve, 

hogy nem a hirtelen létszámnöve-
kedést, hanem a folyamatos épít-
kezést választották. A szervezet 
törzsgárdáját a régi katonák adják, 
hozzájuk csatlakozhatnak a tarta-
lékos állományba most belépők. A 
fiatalok felé a hagyományőrzésen 
keresztül szeretnének nyitni, mivel 
Vas megyében jelenleg nincs 
aktív honvédségi alakulat, amely 
segíthetné toborzó munkájukat.

A szakmai tanácskozás mel-
lett a tartalékos szövetség tagjai 
megtekintették a sárvári Nádasdy 
Ferenc Múzeum országosan és 
Európaszerte is egyedülálló hu-
szárgyűjteményét.

 A Sárvári Környe-
zetvédő és Termé-
szetbarát Egyesület 
a Flex alapítványá-
n a k  j ó v o l t á b ó l  
50 darab fát ültet-
hetett  el városunk-
ban két helyszínen. 
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A város cégeinek, intézményeinek, egyházainak és civil 
szervezeteinek vezetői a ZeneHázában hallgathatták meg 
Kondora István polgármester 10. évértékelőjét. A több 
milliárdnyi fejlesztés, a növekvő adóbevételek, a turisztikai 
eredmények, az erős egyházak és civil közösségek azt jelzik, 
hogy sikeres év volt 2019.

A polgármesteri évértékelő 
háziasszonya ezúttal is dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző volt, aki 
elmondta, hogy a jubileumi év-
értékelő bizonyítja az első dekád 
törekvéseinek, városfejlesztési 
irányának helyességét. 

A megjelenteket elsőként Ágh 
Péter országgyűlési képviselő 
köszöntötte, aki kiemelte: köszö-
net illeti polgármester urat és 
csapatát, hogy Sárvár lendületét 
úgy ahogy tavaly, az egész évtized 
alatt is fenntartotta!

– Amióta nyomon követem 
ezeket a beszámolókat és terveket 
tartalmazó esteket egyre inkább 
úgy látom, hogy polgármester úr 
úgy gondolkodik, mint Churchill. 

Ő egyszer így fogalmazott: „Sze-
retem, ha mennek a dolgok. Ha 
nem mennek, szeretem elérni, 
hogy menjenek!” Fontos útravaló 
lehet ez mindannyiunk számára, 
hiszen akik ma itt vannak, mind 
Sárvár sikerének kovácsai. Kicsit 
olyan ez, mint egy sokszereplős 
kajak vagy éppen tandembicikli. 
Nekünk is bele kell adnunk a saját 
munkánkat ahhoz, hogy a közös-
ség, amelyet tisztelünk, becsülünk 
és szeretünk előrébb jusson. Hálás 
vagyok ezért mindnyájuknak, 

hogy egyéni szerepvállalásuk 
során tavaly sem azt nézték, hogy 
mit miért nem lehet, hanem, hogy 
mit miként kell megcsinálni – húz-
ta alá Ágh Péter.

Az évértékelőn levetítették a 
2019. év sárvári eredményeit be-
mutató kisfilmet.  Fejlesztésekben 
bővelkedő év volt a tavalyi, átad-
ták a Sárvár Arénát, a ZeneHázát, 
az új gondozási központot, a 
katolikus iskola új épületét és az új 
orvosi centrumot, kerékpárutakat 
és utakat építettek, szabadidőpark 
és játszótér készült.  

Kondora István polgármester 
azzal nyitotta értékelőjét, hogy 
10 évvel ezelőtt, amikor elkezdte 
a polgármesteri tevékenységét, 
tudta, hogy neki csak egy dolga 
lesz, folytatni elődei munkáját, és 
kitartóan dolgozni Sárvárért.  

Majd a számok tükrében szólt a 
város tavalyi évéről. Tavaly 14 ezer 
705 lakosa volt Sárvárnak, 105-en 
születtek és 151-en haltak meg, 
119 házasságot kötöttek, ami 
rekordnak számít. Több mint 530 
ezer vendégéjszakával Sárvár a 
8. leglátogatottabb város volt az 

országban, a sárvári fürdő 780 ezer 
vendéget fogadott. 173 egyesület 
és 12 alapítvány szervezi a város 
lakóit közösségbe. A polgármester 
méltatta az egyházak tevékenysé-
gét, a városi rendezvényeket és 
Sárvár közbiztonságát is. 

A jubileumi évindítón – a ha-
gyományokhoz híven – mutatta 
be Sárvár 2020. évi borát Kondora 

István. Ebben az esztendőben a 
Babarczi Szőlőbirtok Sauvignon 
Blanc védett eredetű száraz fehér-
bora nyerte el ezt a címet.  

A rendezvényen közremű-
ködött, a Ma’mint ’Ti Színjátszó 
Csoport, a Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola 6. osztályos Színkottás 
Csengettyűsei és Fliegler Janka, a 
Koncz János Alapfokú Művészeti 
Iskola furulyanövendéke.

A rendezvény végén a város 
borával koccinthattak a jelenlévők 
Sárvár sikereire.

-fr-

TIZEDIK POLGÁRMESTERI 
évértékelő a ZeneHázában

Polgármester úr úgy gondolkodik, mint 
Churchill. Ő egyszer így fogalmazott: 
„Szeretem, ha mennek a dolgok. Ha nem 
mennek, szeretem elérni, hogy menjenek!”

Ma’mint ’Ti Színjátszó Csoport

Gárdonyi iskola 6. osztályos Színkottás Csengettyűsei
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Szent László

Szent László és

 

● A Szent László-templom nagy-
böjti lelkigyakorlatát március 20–21-
én, pénteken és szombaton este 18 
órakor és 22-én, vasárnap délelőtt a 
9 órás szentmisén tartjuk. Minden 
alkalommal a szentmisék előtt egy 
órával már gyóntatás lesz. 

● Március 25-én, szerdán Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony ünnepe 
lesz.

● Március 27-én, pénteken dél-
után 16 órakor folytatódik a bérmá-
lásra készülő ifjúság felkészítése a 
katolikus iskolában.

● A Szent Miklós Sári templom 
nagyböjti lelkigyakorlata március 
27–28-án, pénteken és szombaton 
az este 17.30 órakor kezdődő szent-
misék keretében lesz. Pénteken 16.30 
órától, szombaton 15.30 órától lesz 
gyónási lehetőség.

● Nagyböjt 5. vasárnapján, már-
cius 29-én a szentmisék perselyét a 
Szentföldön nyomorgatott körülmé-
nyek között élő keresztények javára 
gyűjtjük és küldjük.

● Március 30-tól az esti szentmisék 
a Szent László templomban 19 órakor, 
a Sári-templomban 18.30 órakor 
kezdődnek.

● Nagyböjt péntekjein mindkét 
templomban keresztutat imádko-
zunk. A nagytemplomban 17.30 
órakor, Sáriban 17 órakor.

● Böjti vasárnapokon a hegyi 
kálvária kápolnánál délután 15 órakor 
imádkozzuk a keresztutat.

● Tavaly Magyarországon a nyi-
latkozattevő adózók kétharmad 
része katolikusnak vallotta magát a 
NAV felé. Kérjük adóbevallást készítő 
híveinket, hogy az idén is tegyék 
meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat 
munkahelyükön vagy közvetlenül. 
Ezzel az országos egyházi kiadásokat 
támogatják. A helyi egyházfenntartási 
adó a nettó jövedelem 0,5 azaz fél 
%-a, amelyet 9 és 12 óra és 16.30-
17.30 óra között lehet rendezni a 
Szent László plébánián. A 2x1%-ról 
rendelkező nyilatkozat száma: Magyar 

Katolikus Egyház: 0011; Szent László 
Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

 

Evangélikus Hírek 

● Tájékoztatjuk gyülekezetünk 
tagjait, hogy a Püspöki Tanács minden 
magyarországi evangélikus gyüleke-
zetre érvényes döntése értelmében, 
egyházközségünkben 2020. március 
16-tól kezdve bizonytalan ideig, de 
legalább virágvasárnapig nem tartunk 
sem istentiszteleti, sem egyéb hétközi 
gyülekezeti alkalmat. Valamennyi gyü-
lekezeti- és gyermekprogram (pl. ének-
kar, bibliaóra, hitoktatás, konfirmációi 
felkészítés) határozatlan időre szünetel. 
A lelkészi hivatal zárva tart. A lelkészek 
telefonon és e-mailben elérhetőek.  
Igyekezni fogunk a gyülekezeti tagokkal 
való kapcsolattartást mielőbb több 
csatornán is kiépíteni, valamint on-line 
felületeken igei tartalmakkal jelentkezni.

● Személyi jövedelemadójuk 1%-
ával a Magyarországi Evangélikus 
Egyház javára a 0035-ös technikai 
számon rendelkezhetnek. Kérjük, 

hogy a másik felajánlható 1%-kal 
támogassák egyházközségünk Lu-
ther-rózsa Alapítványát, melynek 
adószáma: 18890246-1-18.

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

● Vasárnaponként 10 órától is-
tentiszteletet és – ezzel egy időben 
– gyermek-istentiszteletet tartunk.

● Szerdánként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a fiatal felnőttek 
bibliaköre.

● Csütörtökönként 17.30-ra a 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

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

● A Magyarországi Református 
Egyház technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

március 26-án és április 2-án, 
csütörtökön 17 órakor

Folytatás az 1. oldalról
A képviselők a polgármestert 

hatalmazták fel, hogy szerez-
tesse be a szülők véleményét 
és azok egyetértése esetén az 
alkalmazotti közösség, az óvo-
daszék és a szülői szervezet erre 
vonatkozó jognyilatkozatát. A 
Petőfi utcai intézmény ingó és 
ingatlanvagyona az új fenntartó, 
az egyház tulajdonába kerülne. 

Az átadás tervével kapcso-
latban több közösségi oldalon 
durva, negatív kommentek je-
lentek meg, amelyekre Wimmer 
Roland városi plébános reagált. 
Az atya a Facebook-oldalán 
úgy fogalmazott, hogy Sárvá-
ron van két világi óvoda, ezért 
gondolták, hogy a választási 
lehetőség megmarad az önkor-
mányzati óvodát választóknak 

is, ha a Csicsergő óvodát át is 
adják a katolikus egyháznak, 
természetesen úgy, ha a szülők 
nagy többsége ezt támogatja. 
Wimmer Roland megjegyzi: Mi 
nem elvenni akarunk, hanem 
olyan pluszt szeretnénk adni, 
amitől a katolikus óvodába járó 
gyermekek és családok, valamint 
az ott dolgozó kiváló nevelők és 
alkalmazottak élete még szebb 
lesz, a város javára is. Mi tisztel-
jük azt az embert, akinek más 
a véleménye, mint nekünk, de 
mi is szeretnénk, hogy a mi vé-
leményünket és szándékainkat 
kellő tisztelettel minősítsék – áll 
Roland atya bejegyzésében.

Az önkormányzat elkezdte a 
szülői szavazás megszervezését, 
de a veszélyhelyzet miatt elha-
lasztották annak megtartását.

Egyházi óvoda lesz 
a Csicsergő?

A Sárvári Televízió tervezett műsora
                       2020. március 20. és április 4. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Március 21., 28., április 4.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Március 21. (szombat) – Március 26. (csütörtök) 19:40 
Polgármesteri évértékelő a ZeneHázában/ism.

Testületi ülés:
Március 26. (csütörtök) 16:00/élő

Az idei tanévben új peda-
gógusokkal bővült a Sárvári 
Nádasdy Tamás Általános 
Iskola tanári kara. Szeptem-
bertől kezdte meg az intéz-
ményben munkáját Márffy 
Bence is, aki amellett, hogy 
magyar és történelem sza-
kos tanár, az ország egyik 
legnépszerűbb videósa, 
illetve YouTubere.

Márffy Bence 2015-ben hozta 
létre testvéreivel karöltve első 
YouTube-csatornáját, a Fabulous 
Industriest. A képregényekkel, 
szuperhősökkel foglalkozó csa-
tornát napjainkban már több mint 
27.000 feliratkozó követi.

– Az elsődleges célunk az volt, 
hogy az olvasást népszerűsítsük 
a képregényeken keresztül. Ez 
úgy néz ki, jól működik, széles 
követőtáborunk alakult ki – fo-
galmazott a Youtuber, aki másfél 
éve elindított egy újabb csatornát.  
Az Időutazó történelmi tényekkel, 
érdekességekkel foglalkozik, és 
ugyancsak népszerű, már 15 ezer 
feliratkozót számlál.

A vasvári fiatal pályakezdőként 
került Sárvárra. Jelentkezésekor ma-
gával ragadta a Nádasdy iskolában 
tapasztalható barátságos légkör.

– Meghatározó élmény volt azt 
látni, hogy a kollégák mosolyogva 
jönnek be dolgozni. Ez az ottho-
nos környezet engem is átjárt. 
Jelenleg magyart tanítok két 
évfolyamban, illetve osztályfőnök 
is vagyok – mondta Márffy Bence, 
hozzátéve, hogy pedagógusként 
még nagyobb felelősséget érez az 
iránt, milyen tartalmakat tölt fel az 
internetre.

A diákok eleinte izgatottan fo-
gadták a Youtuber-tanár érkezését, 
de hamar megszokták a helyzetet. 
Nagy lelkesedéssel várják Bence 
bácsi óráit, aki egy-egy témával 
kapcsolatban igyekszik minél több 
újdonságot mutatni számukra.  
A fiatal pedagógus a tanóráin elő-
szeretettel használja a digitális esz-
közöket és a gamification, vagyis a 
játékosítás módszerét. Fontos szá-
mára, hogy mindeközben tudatos 
és biztonságos internethasználatra 
tanítsa a gyerekeket.

Márffy Bence elmondta, a jö-
vőben pedagógusként és You-
Tuberként is szeretné megállni a 
helyét. Miközben tanóráin törekszik 
magából és diákjaiból is kihozni a 
maximumot, a követőinek sem kell 
aggódnia, a videómegosztón he-
tente jelentkezik újabb anyagokkal.
 sii

„YouTuber-tanár” 
a Nádasdyban
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Baromfi-feldolgozó segédmunkás 
(egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40) 

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

Csomagológép kezelő, gépBeállító 
Feladatok: csomagológépek üzemeltetése, karbantartása. 

(többműszakos munkarend)

Hűtőraktáros 
(többműszakos munkarend, előny targonca vizsga)

segédmunkás 
(állandó délelőtt, munkakezdés 5:40) Feladatok: árumozgatás, rakodás.

kézi Csomagoló 
(állandó délelőtt, munkakezdés 5:40)

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. 
Sárvár rábasömjéni üzemébe hosszútávra, 
hétfőtől péntekig, munkatársakat keresünk az 
alábbi munkakörökbe:

Amit kínálunk:
Saját állományú munkaviszony magyar tulajdonú családi 

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

CSOPORT

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

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129. 
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu

40
19

90

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is várjuk.

–  Ne felejtsük el, hogy a rene-
szánsz adta nagy részben a mai 
kultúránknak is az alapjait, és nem 
megítélni, hanem átélni kell azt az 
időszakot – emlékeztetett a má-
sodik alkalommal megrendezett 

történelmi forgószínpad kapcsán 
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója.

Ifjú hölgyek öltözhettek ab-
roncsos szoknyába és csipkés 
ingujjakba a múzeum által folya-

matosan készíttetett és bővülő 
reneszánsz kori ruhatára révén, és 
a ruhacsodákban fényképezkedni 
is lehetett. 

A játszóház és mesekomédia 
színhelye az aulából nyíló házas-

ságkötő terem volt, ahová most 
a legfiatalabbakat Mátyás király 
udvarába invitálták . A vár fal 
mentén épült, a történelmi fesz-
tiválok alkalmával a régi vitézi 
életet idéző tábor, a váralja is be-
népesült a Nádasdy Bandérium 
által. A szabadtéri programok 
sorában akadt sólyomreptetés 
is, a bemutatót Lóki György 
solymász tartotta.  

A történelmi időket visszhang-
zó zenei programok a vár díszter-
mében kerültek sorra. Elsőként 
a Tabulatúra Régizene Együttes 
tartott historikus hangszerbemu-
tatót, ezt követően a Daniel Speer 
Brass együttes szólaltatta meg 
zeneszerszámaival a régi évszá-
zadok dallamait. A zárókoncerten 
a Budapest Bach Consort tagjai 
adtak a reneszánsz és a barokk 
zenéből átfogó keresztmetszetet. 

– A régi zenét játszó együtte-
sek nagyon közel érzik magukhoz 
a közönséget, nemcsak zenélnek, 
de mesélnek is a közönségnek, 
igazi családias légkört teremtve 
fellépéseik alkalmával – szólt Mol-
nár Andrea szervező, a múzeum 
munkatársa.

Átélhettük a reneszánsz időket

A Nádasdy Ferenc Múzeum a reneszánsz világ emlékeit mutatja be, azonban egy napra életre 
is keltek a vár falai és fegyveres vitézek, solymászok, tűzzsonglőrök, csepűrágók és muzsikusok 
elevenítették meg a középkor hangulatát. 

Sárvár, Hunyadi u. 23. • Tel.: 06 95 312-280
facebook.com/palatansarvar

Az új, tavaszi étlap már javában hódít,
de március 19–22-ig egy kis medvehagyma 
hétvégére várjuk, majd közvetlen utána  

március 26–29-ig pedig 
a spárga hétvége vár a vendégeinkre,  

a böjtölőkre is fi nom halakkal párosítva!

ÉS PERSZE, NE FELEDJÉK:
SEMMI FLANC, CSAK AZ ÍZ, ….. 

MEG, AMI MAGYAR

MÁR MÁRCIUSBAN IS 
VAN MIVEL ELŐRUKKOLNUNK!!
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A nőnapon nyílt tárlaton a női művésze-
ké volt a főszerep. Az idei évben a Galeria 
Arcis kiállítóterében döntően női alkotók 
mutatkoznak be. Ezek sorában folytatódik a 
hölgyek évada Végh Éva festő- és zománc-
művész tárlatával – szólt köszöntőjében 
Kondor János galériavezető. A kiállítást Kapa 
Melinda festőművész nyitotta meg.

Végh Éva többféle technikával és többféle 
stílusban készült alkotását hozta el Sárvárra. 
Szerepelnek akrilfestékkel készült művek, 
amelyek témája a bezárt dorogi szénbányák 

világát idézi meg. A másik teremben a ter-
mészet rendjéből vett motívumok alapján, 
hasonló technikával készült festmények 
láthatóak. A harmadik téma a tűzzománc, 
amelyek különlegessége, hogy nem ötvös-
technikával, hanem a nagyméretű munkák 
készítését lehetővé tevő festői zománc-
technikával készültek.

A fotórealisztikus bányavidékeket és 
Végh Éva színes, belső világát bemuta-
tó festményei március 31-ig láthatóak  
a Galeria Arcisban, a Nádasdy-várban.

A Galéria Arcis sárvári kortárs kiállítóterében nyílt meg Végh Éva festő- és zománc-
művész kiállítása. A tárlat különlegessége a fémalapra égetett festékrétegből képet 
formáló tűzzománc technikával készült alkotások.

A vár hídján virágárusok, pan-
tomimfigurák és portrérajzolók 
várták az Édes Nőnapra érkező-
ket. A gyerekek számára pedig 

képességfejlesztő, csokoládéval 
kapcsolatos játékok voltak a 
várudvaron. Ezenkívül minden 
az édességvásár és az édes-

ségmanufaktúrák körül forgott.  
A vár folyosóján a PanniCake 
Tortaműhely mestere, Csákvári 
Anna tartott kreatív bemutatókat. 
A házasságkötő teremben pedig 
a Laura Csokoládé Műhelyben ké-
szíthettek saját csokit az édesszá-
júak. Rekord számú érdeklődője 
volt a Nádasdy Kulturális Központ 
Édes Nőnapjának. 

A sütemények közül a klasszi-
kus krémes fogyott el elsőként, 
az egyik cukrász pultjánál kínált 
hatszáz darab édesség a nap 

felénél már kevésnek bizonyult. 
Azonban, akinek kedve volt, 
maga is készíthetett finomsá-
gokat. A nőnapi program során 
bemutatókat tartott Hagymásy 
Laura, a Laura Csokoládé Mű-
hely vezetője. Külföldön tanulta 
a csokoládékészítést, majd a 
vizsgái után Sében hozta létre 
csokimanufaktúráját.

A sárvári nőnap hatalmasra si-
került rendezvénytortájának dísze 
Fenyő Iván színművész volt este a 
vár dísztermében.

ÉDES NŐNAP a várban  A Nádasdy Kulturális Központ idén is Édes Nőnapot szervezett 
a várban. A csoki, a sütemény, a torta kompozíciók és az édes 
koktélok álltak a középpontban. Emellett számos egyéb prog-
ram is várta a hölgyeket és a  kíséretükben lévőket a nap során.  

A PanniCake Tortaműhely mestere, Csákvári Anna

A Nádasdy Kulturális Köz-
pont Vas megyei kötődésű 
m ű vé s z e k e t  b e m u t a t ó 
kiállítássorozatában nyílt 
meg Szabó László szent-
gotthárdi születésű fes-
tőművész tárlata a  vár 
Folyosó Galériájában.

A Folyosó Galéria idei sze-
zonjának  e l ső  tá r la tán  k ö -
szöntötte  a  megje lentek et 
Kondor János galériavezető. 
A kiállítást Gyarmati Antal, Za-
lalövő polgármestere nyitotta 
meg, k iemelve, hogy Szabó 
László képeinek fő témája a 
táj szépsége és a csendélet. 

Olajfestményein a természet 
erős színei és a festő kísérlete-
ző kedvű elvonatkoztatottabb 
színvilága is látható.

A kiállítás képein feltűnő Őr-
ség és Göcsej tájvidékét a vasi–
zalai megyehatár választja el.  
A mindkét megyét ismerő Sza-
bó László elmondta, hogy a za-
lai részen a dombság adja meg 
a térség hangulatát, míg Vas-
ban az eredetében megőrzött 
épített és tárgyi hagyomány a 
meghatározó. 

A vidéki tájat és életet ábrá-
zoló festmények április 5-éig 
tekinthetőek meg a vár Folyosó 
Galériájában.

AKRIL ÉS TŰZZOMÁNC  A GALÉRIÁBAN

A TÁJ SZÉPSÉGEI és csendéletek
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helyi építészeti értékek felújításának támogatására
(Részletek a pályázatból, a teljes pályázat kiírása 

a sarvarvaros.hu weboldalon olvasható.)

A pályázat célja: 
A helyi egyedi védelem alá tartozó helyi védett épületek, építmények, 

helyi védett épületrészek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének 
elősegítése.

A támogató megnevezése: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, 
Várkerület u. 2.)

A pályázat benyújtására jogosult Sárvár Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Sárvár város településképének védelméről szóló 34/2017. 
(XII.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Tkr.) mellékletében sze-
replő, védetté nyilvánított építészeti érték tulajdonosa, kezelője, használója.

A pályázat tartalmi és formai követelményei: 
– kérelem a pályázó azonosító adataival (cégnév/név, székhely/cím, 

telefonszám), adóazonosító számával, a pályázó képviselőjének és kap-
csolattartójának nevével, a pályázó elérhetőségének megjelölésével;   

– a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetése, 
azok tervezett hatásai, összefüggései a pályázati kiírásban megjelölt 
pályázati céllal;

– véglegessé vált építési engedély, bejelentés tudomásul vétel, nyilván-
tartásba vétel, vagy építéshatósági igazolás, hogy a tervezett tevékenység 
nem építéshatósági eljáráshoz kötött (a hatályos építésügyi előírások és a 
tervezett építési munkák függvényében), vagy annak igazolása, hogy az 
engedélyezési eljárás megindult; 

– tervdokumentáció a felújítás műszaki leírásával és tételes árazott 
költségvetéssel;

– az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó össze-
gének, valamint a saját és egyéb forrásból (ezen belül az államháztartás 
központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatás-
ból, valamint külföldi forrásokból; az államháztartáson belüli szervezettől, 
a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy ala-
pítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és 
kapott egyéb támogatásból) elvégzendő munkák értékének, arányának 
meghatározása, a megvalósítás és a támogatás felhasználásának üteme-
zése határidőkkel;

– előzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos aláírásával) 
arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert összeget 
a pályázati feltételek szerint használja fel az építtető.

A pályázatot írásban, egy példányban kell benyújtani. 
Az elnyerhető költségvetési támogatás mértéke:
a) A helyi egyedi védelemben részesülő objektumok esetében a teljes 

felújítás költségének legfeljebb 25%-áig vissza nem térítendő támogatás 
nyújtható a Tkr. 49. § (2) bekezdése alapján.

b) A helyi egyedi védelemben részesülő objektumok esetében kamat-
mentes kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség legfeljebb 40%-áig a 
Tkr. 49. § (3) bekezdése alapján. A támogatás biztosítékaként a felújítással 
érintett ingatlanra a kölcsönszerződés időtartamára az önkormányzat javá-
ra jelzálogjogot, valamint annak biztosítékaként elidegenítési és terhelési 
tilalmat kell bejegyezni. 

Az a) és b) pontban meghatározott támogatás a Tkr. 49. § (1) bekezdése 
értelmében együttesen is kérhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 24.
A pályázatokat Sárvár Város Polgármesteréhez (9600 Sárvár, Várkerület 

u. 2.) kell benyújtani közvetlenül vagy postai úton, 1 db nyomtatott pél-
dányban (cégszerűen) aláírva.

A pályázat lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Pályá-
zat”, „Helyi építészeti értékek felújításának támogatása”, továbbá fel kell 
tüntetni a pályázó nevét és címét (székhelyét).

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. május 15.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a Sárvári Közös Ön-

kormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Irodáján Szabó Melinda 
ügyintézőtől (9600 Sárvár, Várkerület u. 2., 16-os iroda, tel.: 95/523-146).

Sárvár, 2020. március 13.
Kondora István 

polgármester

Civil szervezetek, valamint civil szervezetnek nem minősülő egyéb 
szervezetek önkormányzati támogatásának elnyerésére

(Részletek a pályázatból, a teljes pályázat 
a sarvarvaros.hu weboldalon olvasható.)

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás 
Bizottsága pályázatot hirdet önkormányzati támogatásban nem részesülő, 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján civil 
szervezetnek minősülő szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint civil 
szervezetnek nem minősülő egyéb szervezetek (szövetségek, körök, klubok, 
amatőr művészeti csoportok) önkormányzati támogatásának elnyerésére.

A támogatás célja: A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez és 
létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez való hozzájárulás. 

Rendelkezésre álló forrás: 700.000 Ft.
Pályázók köre: Sárvár Város Önkormányzata illetékességi területén bejegy-

zett és ott tényleges tevékenységet folytató az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény alapján civil szervezetnek minősülő szervezetek 
(egyesületek, alapítványok), valamint civil szervezetnek nem minősülő egyéb 
szervezetek (szövetségek, körök, klubok, amatőr művészeti csoportok).

A támogatás és az önrész mértéke: A támogatás a pályázó 2020. január 
1. és 2020. december 31. között elszámolt működési költségeihez, valamint civil 
szervezet-létesítő okiratában lefektetett alaptevékenységéhez nyújtott vissza 
nem térítendő támogatás.

Önrész biztosításához nem kötött támogatás.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó azonosító adatait, így különösen 

a) pontos nevét,
b) székhelyét,
c) adóazonosító számát,
d) bírósági bejegyzésének számát,
e) bankszámlaszámát,
f ) képviselőjének nevét, elérhetőségét
g) a pályázat végrehajtásáért és az elszámolás elkészítéséért felelős 
személy neve, elérhetősége 

2. Az igényelt támogatás összegét.
3. Pályázat teljes megvalósításának részletes költségterve (kiadások, bevé-

telek, illetve a pályázathoz biztosított, vagy meglévő, vállalt önerő, igényelt 
támogatás).

4. A szervezet tevékenységének és a tervezett program, támogatási cél 
előzményének leírása.

5.  A szervezet képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a szervezetnek köztar-
tozása nincs, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.

A pályázat mellékleteként kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
1. Nyilatkozat tartozásról, köztartozásról
2. Nyilatkozat az összeférhetetlenségről
3. „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75. § (1) 2012. 
január 1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési 
támogatást […], amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját; ennek 
megfelelően pályázónak mellékelni kell a pályázathoz annak igazolását, hogy 
szervezet beszámolóját és közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az 
OBH-nál (Országos Bírósági Hivatal).

Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe beszámolóját, illetve 
közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi 
időt határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére, melynek záró 
napja a támogatási szerződés aláírásának időpontja, mely időpont jogvesztő 
határidő, nem teljesítés esetén a szervezet elesik a támogatástól.

Pályázatok benyújtása, elbírálása: A pályázatokat 2020. április 1-jén 
(szerda) 16.00 óráig 1 példányban lehet benyújtani személyesen a Sárvári 
Közös Önkormányzati Hivatal 8-as számú irodájában, vagy postára adni a jelzett 
határidőig a következő címre: Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpo-
litikai Iroda Kovács Anita részére, 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.
A pályázatról való döntés: A pályázatokról a Humánerőforrás Bizottság 

2020. április 8-i ülésén dönt, döntése ellen jogorvoslatnak (kifogás benyúj-
tásának) nincs helye.

Írásbeli értesítés a pályázati döntésről: 2019. április 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

LOTTÓZÓ

LOTTÓZÓ

Sárvár, Laktanya u. 2. 
Hétfő–szombat: 6:00-20:00

Vasárnap: 07:00-12:00

www.pontittuzletek.hu
www.facebook.com/pontittuzletek

Sárvár, Tinódi u. 32.  
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00, Vasárnap: ZÁRVA

ÜZLETEK

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár

20. P 1. Sze
21. Szo 2. Cs

22. V 3. P

23. H 4. Szo

24. K 5. V

25. Sze 6. H

26. Cs 7. K

27. P 8. Sze

28. Szo 9. Cs

29. V 10. P
30. H 11. Szo
31. K 12. V

13. H

14. K

15. Sze

16. Cs

17. P

18. Szo

19. V
20. H
21. K

22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo

26. V

27. H
28. K
29. Sze

30. Cs

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

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

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

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

MÁRCIUS

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

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

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

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

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

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

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

ÁPRILIS

20. P 1. Sze
21. Szo 2. Cs

22. V 3. P

23. H 4. Szo

24. K 5. V

25. Sze 6. H

26. Cs 7. K

27. P 8. Sze

28. Szo 9. Cs

29. V 10. P
30. H 11. Szo
31. K 12. V

13. H

14. K

15. Sze

16. Cs

17. P

18. Szo

19. V
20. H
21. K

22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo

26. V

27. H
28. K
29. Sze

30. Cs

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

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

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

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

MÁRCIUS

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

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

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

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

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

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

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

ÁPRILIS

20. P 1. Sze
21. Szo 2. Cs

22. V 3. P

23. H 4. Szo

24. K 5. V

25. Sze 6. H

26. Cs 7. K

27. P 8. Sze

28. Szo 9. Cs

29. V 10. P
30. H 11. Szo
31. K 12. V

13. H

14. K

15. Sze

16. Cs

17. P

18. Szo

19. V
20. H
21. K

22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo

26. V

27. H
28. K
29. Sze

30. Cs

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

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

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

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

MÁRCIUS

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

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

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

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

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

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

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

ÁPRILIS

20. P 1. Sze
21. Szo 2. Cs

22. V 3. P

23. H 4. Szo

24. K 5. V

25. Sze 6. H

26. Cs 7. K

27. P 8. Sze

28. Szo 9. Cs

29. V 10. P
30. H 11. Szo
31. K 12. V

13. H

14. K

15. Sze

16. Cs

17. P

18. Szo

19. V
20. H
21. K

22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo

26. V

27. H
28. K
29. Sze

30. Cs

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
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Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

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

MÁRCIUS

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

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
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rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik. 

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

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt 2020. 
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel. 
Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is 
fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 
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További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
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Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200‐240                                             
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00‐14:00; kedd 
10:00‐17:00                                                                                                 

ÁPRILIS
20. P 1. Sze
21. Szo 2. Cs

22. V 3. P

23. H 4. Szo

24. K 5. V

25. Sze 6. H

26. Cs 7. K

27. P 8. Sze

28. Szo 9. Cs

29. V 10. P
30. H 11. Szo
31. K 12. V

13. H

14. K

15. Sze

16. Cs

17. P

18. Szo

19. V
20. H
21. K

22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo

26. V

27. H
28. K
29. Sze

30. Cs

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

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

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

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

MÁRCIUS

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

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

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

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

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

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

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200‐240                                             
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00‐14:00; kedd 
10:00‐17:00                                                                                                 
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22. V 3. P

23. H 4. Szo

24. K 5. V

25. Sze 6. H

26. Cs 7. K

27. P 8. Sze

28. Szo 9. Cs

29. V 10. P
30. H 11. Szo
31. K 12. V

13. H

14. K

15. Sze

16. Cs

17. P

18. Szo
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20. H
21. K

22. Sze
23. Cs
24. P
25. Szo

26. V

27. H
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29. Sze

30. Cs

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

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

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

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

MÁRCIUS

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

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

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

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

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

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

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

ÁPRILIS

A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet az 
Alapító Okiratban megfogalmazott elvek alapján.

Pályázni lehet: nagy érdeklődésre számot tartó, speciális, 
magas színvonalú rendezvények, programok, valamint közérdekű 
kiadványok, pályázatok megvalósításának támogatására, illetve 
lebonyolítási költségeihez való hozzájárulásra.

Pályázhatnak: magánszemélyek, egyesületek, intézmények 
(iskolák), társadalmi szervezetek, pártok.

A pályázat benyújtása: írásban – maximum két oldalban – a 
cél, az igényelt összeg és a számlaszám megjelölésével Molnár 
Zoltán kuratóriumi elnök címére (9600 Sárvár, Várkerület u. 2. ) 
nyújtható be.

Az elbírálás során előnyben részesülnek, akik a pályázat megva-
lósításához saját forrást is tudnak biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 1. (szerda)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. április 8. (szerda) 

A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÁS
A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG,

8 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LEHET VÉGEZNI.

AZ ÉGETÉSI IDŐSZAK 
2020. MÁRCIUS 20-TÓL ÁPRILIS 30-IG TART.

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu

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

További tájékoztatásért kérjük keressék fel  
a www.stkh.hu honlapunkat.  
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Elrajtolt a labdarúgó NB III. Nyu-
gati csoportjának tavaszi szezonja. 
A Sárvár FC két hazai mérkőzéssel 
indított, előbb a Hévíz, majd a 
Pápai Perutz FC csapatát fogadta 
hazai pályán. Mindkét alkalommal 
gól nélküli döntetlen eredmény 
született. Utóbbi találkozót már a 
koronavírus elterjedésének meg-
előzése érdekében, a kormány-
rendelet és az MLSZ szabályzatai 

alapján zárt kapuk mögött, nézők 
nélkül játszották le. 

– Az első tizenöt-húsz percben 
jobban játszott a Pápa, mint mi, 
akkor még nem találtuk meg az 
összhangot a pályán. A szezon 
elején nehéz alkalmazkodni a kül-
ső körülményekhez, a pálya talaja 
nem igazán alkalmas minőségi 
focira. A második félidőben már 
mezőnyfölényben játszottunk, mi 

irányítottunk, voltak helyzeteink. 
A vendégek visszaálltak, bunker-
focit játszottak, akárcsak a Hévíz 
egy héttel korábban. Nehéz volt 
feltörni a védekezésüket, sajnos 
nem rúgtuk be a ziccereinket. 
Dolgoztunk becsületesen, a játé-
kosaim mindent megtettek, amit 
kellett, taktikát is váltottunk, több 
támadót küldtem a pályára, de 
hiányzott egy gól, ami adhatott 

volna nekünk egy lökést. Nem va-
gyok elégedetlen, a legfontosabb 
a hozzáállás, amivel nem volt sem-
mi problémám. Sokkal erősebb a 
csapatunk, mint amilyen ősszel 
volt, bárki ellen tudunk játszani, 
elértük azt, hogy mindenki beáll 
ellenünk védekezni – értékelt 
Bojan Lazics vezetőedző.

A Sárvár FC jelenleg 4 győzelem-
mel, 8 döntetlennel és 7 vereség-
gel a tabella tizenharmadik helyét 
foglalja el. A következő fordulóban 
a MOL Fehérvár II. vendégei lesz-
nek a zöld-fehérek, ám könnyen 
lehet, hogy a szövetségben (mint 
Európa számos más országában) 
úgy döntenek, hogy véget vetnek 
a 2019/20-as szezonnak. Lapzár-
tánkig még nem dőlt el, hogy 
lesz-e folytatás.  Stari

Info: +36.30.982.62.65. | Email: boristaposta@gmail.com
facebook.com/boristasarvar/ | @boristasarvar

Főként a borok gyönyörű, és kimeríthetetlen világából töltünk 
egy “kicsit a poharakba”, élményeket a lelkekbe – tudással, tapasztalattal...

VÁRJUK ÖNT 
Nagy Zita – borajánló, borszakíró és Wawrzsák László – okleveles borbíráló

9600 Sárvár, Batthyány u. 33. /kapualj/

Nyitva: hétfő–péntek: 09:00–17:00 / szombat: 09:00–12:00

BOR • PEZSGŐ • CHAMPAGNE• PÁLINKA • SÖR
OLÍVAOLAJ • OLÍVABOGYÓ  • KAPRIBOGYÓ

ECETEK • MAGOLAJOK • KRÉMEK 
ZSELÉK• SZÖRP • MUST • CIDER

BOROS KIEGÉSZÍTŐK

Megoldás:

Nyelvvizsgára
van szükséged?

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

 www.piros-pont.hu

 a Nyelvvizsga Spec ialist a

•  Ingyenes szintfelmérés és tanácsadás!

•  Személyre szabott egyéni oktatás!

•  Fele áron mint a magántanár!

•  Rugalmas időbeosztás!

•  Nyelvvizsga garancia!

Két döntetlennel 
kezdett a SÁRVÁR FC

Harmadosztályú labdarúgócsapatunk lejátszotta első két 
tavaszi mérkőzését. Könnyen lehet, hogy idő előtt véget ér a 
2019/20-as szezon.
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Válassz új ékszert 
vagy órát! 

Friss, színes 
tavaszi kollekciók 

AKCIÓS áron.

Akció: 2020. március 1 –31-ig.                 
Részletek az üzletben.

Tavaszi 
megújulás!

(Részletek az üzletben.)

Karikagyűrűk 
készítése, 

brilles és valódi 
köves gyűrűk 

-10% 
kedvezménnyel.

Arany ékszer
vásárlás

(Beszámítás esetén!) 

Ékszerkészítés 
hozott 

aranyból is!

-10% -10% 

ékszerek

-10% -10% 

ÓrákTürkiz 
ékszerek 

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

Tel.: 06 30/974–6655
www.ekszerszalon.com

Részletek az üzletben!

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS

COMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

 9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
 00 36 95/320 685
 gyorvarioptika@varsat.net
 gyorvari_optika  gyorvarioptika.hu

KOMPLETT 
COMFORT FREEFORM 
MULTIFOKÁLIS szemüveg 

60 000 Ft-tól

KOMPLETT 
EGYFÓKUSZÚ 
szemüveg 

20 000 Ft-tól
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