
A HÁLA ÉS KÖSZÖNET virágai 
az egészségügyi dolgozóknak

MARADJ OTTHON SÁRVÁR!
Több kezdeményezés indult nemcsak országosan, de Sárváron is, 
amelyek az összefogásra, a másokról való gondoskodásra, az ott-
honmaradás fontosságára hívják fel a figyelmet a koronavírus-jár-
vány idején. A sárvári önkormányzat az elsők között szervezte meg 
a gondozási központon keresztül az idősek alapélelmiszereinek 
és gyógyszereinek hazaszállítását. Kondora István polgármester 
a Facebook-oldalán keresztül többször is otthon maradásra szó-
lította fel a város lakóit. A Sárvári Tesco dolgozói is csatlakoztak a 
#maradjotthon kezdeményezéshez.  Folytatás a 4. oldalon

Április 5-én újra nyit a sárvári piac!   
A sárvári önkormányzat április 5-én újra nyitja a városi piacot a 
Sárvár Aréna mellett. Szeretné ezzel a helyi és környékbeli kis-
termelők munkáját segíteni, és biztosítani a lakosság folyamatos 
élelmiszer-ellátását. A piacokon történő kereskedelem mind 
a termelők, mind pedig a vásárlók számára előnyös, hiszen a 
friss, egészséges hazai áru közvetlenül jut el a fogyasztókhoz. A 
sárvári piacon kizárólag az élelmiszer-forgalmazással foglalkozó 
árusok pakolhatnak ki, akiknek szigorú óvintézkedéseket kell 
majd betartaniuk. Részletes közlemény az 5. oldalon

A két fiatalember a virágos 
szakma üzenetét hozta el a 
sárvári intézménybe, amellyel 
köszönetüket és hálájukat szeret-
nék kifejezni az egészségügyben 
dolgozók áldozatos munkájáért. 
Megható volt, amint Európa 
új „himnuszának” dallamaira 
felsorakoztak a sárvári Szent 
László Kórház dolgozói az in-
tézmény előtt, ahol a bejáratot 
elborították a virágok. Takács 
Dániel édesanyja a sárvári kórház 
egészségügyi dolgozója, ezért is 
nagyon fontosnak érezte, hogy 
ő is csatlakozzon a virágkötők 

által indított „Lélekdonor” csokrok 
mozgalomhoz.

– Ez a magyar kertészek és a 
magyar virágos szakma kezde-
ményezése, pedig tudjuk, hogy 
mindannyian hatalmas válságba 
kerültünk, és hatalmas probléma 
veszélyezteti Magyarországot. Ez 
a kezdeményezés azért jött létre, 
hogy kifejezzük hálánkat, szere-
tetünket azok iránt a dolgozók 
iránt, akik a mai napig dolgoznak 
értünk az egészségügyben, az 
élelmiszeriparban, a boltokban, 
hogy mindent be tudjunk szerez-
ni, amire ezekben a vészes idők-

ben szükségünk van – mondta 
Takács Dániel.

A sárvári kórház dolgozói meg-
hatottan vették át a virágcsok-
rokat, a küzdelmes mindenna-
pokban nagyon jólesett nekik 
ez a figyelmesség. Az intézmény 
kollektívája nevében Dr. Niklai 
Erzsébet orvosigazgató mondott 
köszönetet.

Az egészségügyi dolgozók nap 
mint nap az egészségünkért küz-
denek. Most a koronavírus-járvány 
idején ők állnak a frontvonalban 
a saját egészségüket és életüket 
kockáztatják értünk. Hála nekik!

Kijárási korlátozást 
vezettek be 
hazánkban
Kijárási korlátozást vezetünk 
be Magyarország egész terü-
letére március 28. és április 
11. között. A lakóhely csak 
alapos okokból hagyható el 
– jelentette be Orbán Viktor 
miniszterelnök a Kossuth Rá-
dióban március 27-én.

A kormány rendelete értel-
mében mindenki köteles más 
emberekkel a szociális érintke-
zést – a közös háztartásban élők 
kivételével – a lehető legkisebb 
mértékűre korlátozni, és a másik 
embertől lehetőség szerint leg-
alább 1,5 méter távolságot tar-
tani. A vendéglátó üzletben – az 
ott foglalkoztatottak kivételével 
– tartózkodni tilos. Kivételt ké-
pez az elvitelre alkalmas ételek 
kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, 
illetve a magánlakás elhagyására 
alapos indokkal kerülhet sor, így 
munkavégzés, hivatásbeli köte-
lezettség, gazdasági, mezőgaz-
dasági és erdészeti tevékenység 
miatt, valamint az ezek elvégzé-
séhez nélkülözhetetlen anyagok 
beszerzése végett. A lakóhely 
elhagyására indok a napközbeni 
kiscsoportos felügyelet okán 
a kiskorú gyermek kísérése, az 
egészségügyi ellátás és szolgál-
tatás igénybevétele, az egyéni 
szabadidős sporttevékenység.

Folytatás a 3. oldalon
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„Lélekdonor” csokrokat kaptak a sárvári Szent László Kórház dolgozói március 27-én. A sótonyi 
származású Takács Dániel, VB 4. helyezett és EB 3. helyezett virágkötő, valamint Szentpéteri Sza-
bolcs mester virágkötő egyenesen Budapestről érkezett a hála és köszönet gyönyörű virágaival.



„Az alkotás, a valódi alkotás 
olyan, mint az angyali üdvözlet.”

(L. J.)

Elhunyt Lakatos József kép-
zőművész. 1938-ban született 
Sárváron, az általános iskolá-
ban Majthényi Károly szob-
rászművész volt a tanítója.  
A helyi gimnáziumban érett-
ségizett, majd az Egri Pedagó-
giai Főiskola rajz szakán vége-
zett 1959-ben. Jakuba János 
festőművész volt a mestere. 
1959–65 között Mosonma-
gyaróváron, 1972-ig Győrben, 
1981-ig Nyíregyházán lakott 
és tevékenykedett. Azután 
visszaköltözött Sárvárra, ahol 
haláláig élt és alkotott.

Műveiben az ősi, több ezer 
éves hagyományt hordozó 
szimbólumokat dolgozta fel. 
A dozmati regösének számára 
jelentős művészi korszakot 
és feladatot jelentett. A ro-
vásírással megjelenített „Hej 
regő rejtem,…” a régi titokról 
és annak megőrzéséről, a ma-
gyarság sok ezer éves nomád 
pásztorkultúrájáról szól. Laka-
tos József művészete a múlt 
kötelékeinek újra fonását tűzte 
ki célul. Sárváron ő készítette 
az Alkotmány úti lakótelepen 
álló Millenniumi Boldogasz-
szony-emlékművet. Lakatos 
József számára fontos volt, 
hogy a fiatalok is megismerjék 
múltunkat, hogy kapaszkodót 

találjanak a világból áradó 
téveszmékkel szemben.

Alkotásait számos közgyűj-
temény őrzi, többek közt a 
Magyar Nemzeti Galéria, Petőfi 
Irodalmi Múzeum, Hansági 
Múzeum, Xantus János Mú-
zeum, Szombathelyi Képtár, 
Jósa András Múzeum, Hajdú-
böszörményi Galéria, Tornyai 
János Múzeum, Kiskőrösi Ga-
léria, Református Gyűjtemény 
– Kecskemét, Szépművészeti 
Múzeum – Ungvár, Lendvai  
Galéria, Lublini Galéria, Pots-
dami Városi Galéria, valamint 
számos képe magángyűjtemé-
nyek féltett darabja. 

Elhunyt egy nagyszerű elme. 
Egy olyan nagy tudással bíró 
elme, aki nem bírta a kötöttsé-
geket, nem bírta az alkalmaz-
kodást. A világ menetét kívülál-
lóként szemlélte, hogy béklyók 
nélkül, szabadon törhessen fel 
lelke Teremtőjéhez. Képes volt 
tudatosan felelni az elhívásra, 
hogy küldött legyen. Elfogadó 
alázattal, szilárd jellemmel a 
világ lelkiismerete akart lenni. 
Akár bántóan is, ám mindig 
jobbító szándékkal. 

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
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Tisztelt házasulandó állampolgárok!
Tájékoztatom a házasulandó állampolgárokat, hogy az élet-, 

vagyonbiztonságot veszélyeztető, megbetegedést okozó ko-
ronavírus-járvány elkerülése érdekében, a Sárvári Közös Önkor-
mányzati Hivatalban a házasságkötések alkalmával  – amelyekre 
kizárólag a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében 
kerülhet sor –  a házasulandó feleken kívül kizárólag két tanú, és a 
házasulandó felek szülei, továbbá legfeljebb egy fő lehetnek jelen.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!
Ezen intézkedés visszavonásig érvényes.
Sárvár, 2020. március 17.

dr. Szijártó Valéria 
címzetes főjegyző

a koronavírus kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet idején az 
ügyfélfogadási rend változásáról

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Önök és munkatársaink 
egészségének védelme érdekében a Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatalban a személyes megjelenésen alapuló ügyfélfogadás 
– az anyakönyvi és a hagyatéki ügyek kivételével – Sárvár Város 
Polgármestere és Sárvár Város Címzetes Főjegyzője utasításának 
hatálybalépésétől kezdődően – 2020. március 17. napjától – ha-
tározatlan időre felfüggesztésre kerül.

Az anyakönyvi és a hagyatéki ügyekben kizárólag a 
95/523-134-es telefonon előre egyeztetett időpontban van 
lehetőség személyes ügyfélfogadásra.

A személyes megjelenésen alapuló ügyfélfogadás felfüg-
gesztésének hatálya alatt telefonon, továbbá e-mailen, illet-
ve a hivatali kapun keresztül az ügyfelekkel, partnerekkel 
való kapcsolattartás folyamatosan biztosított a következő 
elérhetőségeken:
telefon:  95/523-100
e-mail:  onkormanyzat@sarvar.hu
hivatali kapu:
Sárvár város vonatkozásában: SARVARONK KRID: 328729101
 KOHSARVAR KRID: 327768941
 SARVRHATSG KRID: 243978782
Sitke község vonatkozásában:  ONKSITKE KRID: 732928925
Porpác község vonatkozásában:  PORPACONK KRID: 436998185
Bögöt község vonatkozásában:  BOGOTONK KRID: 431938926
e-önkormányzati portál:  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A telefonon tett bejelentésekről, kérelmekről az ügyfél, partner 
azonosítása mellett jegyzőkönyvet kell felvenni.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleink szíves megértését, türelmét, együtt-
működését.

Sárvár, 2020. március 16.
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal

Lakatos József 
(1938−2020)
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A polgármester a kijárási korlá-
tozással kapcsolatban arra hívta 
fel a figyelmet, hogy célja, a ko-
ronavírus-járvány terjedésének 
lassítása. Ezért mindenkit arra 
kért, hogy tartsa be a rendeletet, 
és a 65 év felettiek mindennap 9 
és 12 óra között menjenek csak 
gyógyszertárba, drogériába, illet-
ve piacra vagy élelmiszerboltokba. 
– Fegyelmezetten be kell tarta-
nunk ezeket a szabályokat, hogy 
ezt elősegítsem, rendelkeztem a 
sárvári piac újranyitásáról is. Április 
5-én, vasárnap csak az élelmiszer-
forgalmazással foglalkozó árusok 
pakolhatnak ki a piacon, akiknek 
szigorú higiéniai szabályokat kell 
betartaniuk. Bízom abban, hogy 
sok friss, egészséges, hazai élelmi-
szerhez jutnak ezáltal a sárváriak, 
és a szabadtéren el tudjuk kerülni 
a tolongást, kisebb lesz a fertőzés-
veszély – mondta Kondora István.

Az elmúlt napokban többen 
is jelezték az önkormányzatnak, 

hogy a koronavírus-járvány elleni 
küzdelemben szeretnék a front-
vonalban dolgozókat támogatni. 
– Ezért a védekezés segítésére 
egy önálló alszámlát nyitottunk 
„Sárvár Város Önkormányzata 
Védekezés COVID-19” néven. 
Kérem, hogy pénzügyi ado-
mányaikat erre az alszám-
lára szíveskedjenek be-
fizetni, a támogatások 
felhasználása teljesen 
nyilvános és szakszerű 
lesz. Ebből a támogatási 
keretből segítjük a háziorvosok 
munkáját, elsősorban fertőtlení-
tőszerek, maszkok, esetleg egyéb 
védőeszközök beszerzésével, a 
gondozási központ munkáját 
támogatjuk, főként a védeke-
zéssel kapcsolatos felszerelések 
beszerzését, illetve az idősek ré-
szére az ételkihordás, bevásárlás 
zökkenőmentes lebonyolítását 
segítjük belőle, valamint ameny-
nyiben erre szükség van, a Sár-

vári Mentőállomás munkáját is 
támogatjuk. Ezúton is köszönöm 
a támogatásukat, a segítségü-
ket!  – szólt a polgármester, aki 

hozzátette, szeretne köszönetet 
mondani az egészségügyben 
dolgozóknak, a gondozási köz-
pont munkatársainak, az élel-
miszerboltokban, drogériákban, 
gyógyszertárakban dolgozóknak, 
akiknek ezekben a napokban 
ember feletti küzdelmet kell 
folytatniuk.

Kondora István tájékoztatást 
adott arról is, hogy a sárvári köz-

szolgáltatók zavartalanul végzik 
a munkájukat, a lakossági alap-
ellátás, így a víz-, a távhő- és  
a melegvíz-szolgáltatás minden-
féle korlátozás nélkül működik  

a városban.  
– A sárvári polgárok is 
kapnak szájmaszkokat. 
Néhány héttel ezelőtt 
már megrendeltük eze-
ket, azonban – ahogy  

a kormány is bejelentette 
– a mai szabadpiaci rablás 

keretében lehet csak megszerezni 
a szájmaszkokat. Amint megérkez-
tek Sárvárra ezek a maszkok, intéz-
kedni fogok arról, hogy azonnal 
eljussanak a város lakóihoz – zárta 
gondolatait Kondora István.

Ha lapzártánk után megérkez-
nek a szájmaszkok, akkor a Sárvár 
Rádión, a Sárvári Televízión és 
Facebook-oldalainkon keresztül 
tájékoztatjuk önöket a tudniva-
lókról. 

 - fr-

Sárváron is TÁMOGATHATÓ    A járvány elleni VÉDEKEZÉS

A sárvári 
polgárok is kapnak 

szájmaszkokat.

Folytatás az 1. odalról
El lehet hagyni a lakóhelyet, 

például, ha napi fogyasztási cik-
ket értékesítő élelmiszerüzletben 
és egyéb üzletben vásárolunk, 
állateledelt, takarmányt forgal-
mazó üzletbe, mezőgazdasági 
üzletbe, piacra, helyi termelői pi-
acra, gyógyszertárba, gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó üzletbe, 
üzemanyag-töltőállomásra, do-
hányboltba, fodrászhoz, mani-

kűröshöz megyünk. A saját és 
családja érdekében a 65. életévét 
betöltött személyek az élelmi-
szerüzletet, drogériát, piacot vagy 
gyógyszertárat 9.00 és 12.00 óra 
közötti időben látogathatják, a 65 
éven aluliak – a foglalkoztatottak 
kivételével – ebben az időinter-
vallumban nem tartózkodhatnak 
ezekben az üzletekben. A kijárási 
korlátozás március 28-án lépett 
hatályba és április 11-ig tart.

Kijárási korlátozást vezettek be hazánkban

A koronavírus-járvány elleni védekezés a veszélyhelyzet kihirdetése után Sárváron is elkezdődött. A város vezetése az illetékes 
hatóságokkal, az önkormányzati hivatal, az önkormányzati cégek és intézmények vezetőivel folyamatosan egyeztet. A legutóbbi 
intézkedéseket Kondora István polgármester foglalta össze március 27-én, a Városházán. Szólt a kijárási korlátozásról, a védekezés 
támogatásáról és arról is, hogy a sárváriak is kapnak szájmaszkokat.
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Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Tesco dolgozói Fa-

cebook-on megosztott csoport-
képükön a következő szöveget 
tartják a kezükben: „Minden pó-
tolható, csak az élet nem, maradj 
otthon értünk. Mi dolgozunk 
értetek!”. Wawrzsák László sárvári 
borász elindította a Facebook-
on a „Tapsolj Sárvár! adj erőt!” 
szolidaritási mozgalmat. Arra hív 
mindenkit, hogy minden este  
20 órakor tapssal fejezzük ki kö-
szönetünket azoknak, akik értünk 
fáradhatatlanul tesznek nap mint 
nap a veszélyhelyzet idején. 

A Szent László Katolikus Ál-
talános Iskola ablakába kitették 
a pedagógusok a „Köszönjük!” 

feliratot és számos piros szívet, 
amely azóta már, több más sár-
vári ablakban is megjelent. „Most 
értük szól az ima: mindazokért, 
akik nem térhetnek ki a vírus 
elől munkahelyi utasításra, nem 
vonulhatnak vissza otthonaikba, 
hanem mindennap helyt kell áll-
niuk… családjukért, önmagukért 
és mindannyiunkért… akár életük 
kockáztatása árán is… Jelezze 
imánkat az ablakainkon kihelye-
zett szív, vagy szivárvány, hogy 
értük imádkozunk és nap mint 
nap tett erőfeszítéseikért hálásak 
vagyunk” – olvasható Lovász Ad-
rienn tanítónő Facebook-oldalán 
a szíveket ábrázoló fotókhoz 
mellékelt szövegben. 

Elindult a legnagyobb közös-
ségi portálon a „Karantén Fórum 
Sárvár Járás” nyilvános csoport, 
amelyhez csatlakozva az emberek 
nem maradnak egyedül a járvány 

idején sem, véleményt cserélhet-
nek, beszélgethetnek egymással. 
Megalakult közben a „Segítsünk 
egymásnak! (Sárvár)” nyilvános 
Facebook-csoport is hasonló céllal. 
Egyéni kezdeményezések sora is 
igyekszik elviselhetőbbé tenni a 
bezártságot az emberek számára a 
legnagyobb közösségi portálon és 
videomegosztón, például Danka 
Ildikó online tornaóráján meg-
tornáztatja a sárváriakat. Szilágyi-
Varga Diána népdalénekes, népi 
ének tanár pedig a Dalolj Diuval 
csatornát azért hozta létre, hogy 
az otthon töltött idő alatt énekel-
jenek, daloljanak az emberek.

Közösen, összefogva, egymásra 
figyelve könnyebb lesz túljutni az 
előttünk álló heteken, egy biztos, 
hogy legtöbbet úgy tehetünk a 
veszély elhárítása érdekében, ha 
otthon maradunk, ha pedig el kell 
mennünk otthonról, akkor tartsuk 
be az előírt szabályokat. -fr-

Mivel a koronavírus-járvány egyre jobban eléri hazánkat, és  
a legveszélyeztetettebbek az idősek. Ezért a város önkormány-
zata a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatár-
sainak segítségével megszervezte az idősek gyógyszereinek 
és alapélelmiszereinek a hazaszállítását. Hétfőtől péntekig 
8-tól 16 óráig a 06 95 320 149-es, vagy a 06 30 997 0638-as 
telefonszámon jelezhetik az érintettek az igényüket. 

A jelzést követően az egyik gon-
dozónő felkeresi az idős embert 
az otthonában, és munkáltatói 
igazolványával igazolja magát. A 
bevásárláshoz átveszi a szükséges 
pénzt, listát és a receptet, majd 
az idős otthonába szállítja a kért 
gyógyszereket és alapélelmisze-
reket. A gyógyszereket hétfőn és 
szerdán szállítják ki, az élelmiszert 
a többi napokon is.

– Az elején még kevés igény 
érkezett, azonban mostanra na-

ponta több mint harminc ren-
delés fut be. Ezt még el tudjuk 
látni, de már van egy listám az 
önkénteseinkről, akiknek úgy vé-
lem, hamarosan igénybe vesszük 
a segítségüket. Mindenki igényét 
szeretnénk kielégíteni, aki kéréssel 
fordul hozzánk – számolt be a 
házhozszállításról Hámoriné Né-
meth Edit, a Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ vezetője.

A Park Inn Sárvár és az Ensana 
Sárvár hotelektől rövid lejára-

tú élelmiszereket kaptak, amit 
gyermekes családok között osz-
tottak szét. Szabó Krisztián, a 
PBA – Insura Sárvári Irodájának 
vezetője egy laptopot ajánlott 
fel, ezt egy – eddig ilyen eszközt 
nélkülöző – gyermek kapta meg. 
Németh Ferenc vállalkozótól  
10 csomag ötven darabos po-
lietilén kesztyűt kaptak, Eredics 
Árpádné rábasömjéni varrónő fel-
ajánlotta, hogy maszkokat varr, az 
ehhez szükséges anyagokat már 
el is juttatták hozzá, az Alkotmány 
úti gyógyszertártól két csomag 
kesztyűt kapott a központ. 

– Minden felajánlást köszönünk, 
és ezúton szeretnék Kutszegi 
István nyugdíjasnak, a Mosoly 
Asztaltársaság alapítójának is 
köszönetet mondani, aki pedig 

százötvenezer forinttal járult hoz-
zá ahhoz, hogy az idősek ellátását 
biztosító gondozási központ kellő 
mennyiségű védőfelszerelést, 
fertőtlenítőszert tudjon biztosítani 
a dolgozóinak – mondta Hámori-
né Németh Edit, aki hozzátette, 
hogy egy magát megnevezni 
nem akaró felajánlótól is kaptak  
30 ezer forintot. 

– Elsősorban élelmiszerekre, 
fertőtlenítőkre és önkéntesekre 
volna még szükségünk, a fel-
ajánlók és a segítők a gondozási 
központ két ismert telefonszámán 
jelentkezhetnek. Nem győzöm 
elégszer hangsúlyozni, hogy ez az 
egész összefogás azért jött létre, 
hogy az idős emberek maradja-
nak otthon – hívta fel ismételten 
a figyelmet az intézményvezető.

Várják az IDŐSEK ÉS A SEGÍTŐK JELENTKEZÉSÉT

MARADJ OTTHON SÁRVÁR!

A Sárvári Tesco dolgozói
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Sárvár jelentős szereplője 
a hazai idegenforgalom-
nak, sok helyi családnak és 
vállalkozásnak is egyik fő 
jövedelemforrását adva. A 
világméretű koronavírus-
járvány elsőként a turiz-
mus idei kedvező kilátásait 
tette tönkre. Az alig három 
hete életbe lépett veszély-
helyzeti rendelkezések, 
illetve a kijárási korlátozás 
bevezetése okozta sokk 
után a város szállásadói és 
a vendéglátó szektor sze-
replői már az újrakezdés 
lehetőségeit is keresik.

– A legtöbb szálloda, szállás-
hely-szolgáltató felfüggesztette 
a működését, vendégeket ugyan 
nem fogadnak, viszont az alkalma-
zottak a háttérben karbantartási 
és egyéb javítási munkálatokat, 
valamint a felújítási teendőket 
végzik. Ugyanez igaz a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdőre, ahol 
medence karbantartás folyik – 

mondta el Haller Ferenc, a Sárvári 
TDM ügyvezetője.

A még nyitva lévő szállodákban 
az ott tartózkodó vendégek a ki-
járási korlátozásról szóló rendelet 
előírásainak betartásával marad-
hatnak a szálláshelyen, viszont 
új szabadidős célú vendégeket 
nem fogadhatnak a szálláshelyek 
április 11-ig.  

A veszélyhelyzetben elrendelt 
15 órai zárás csökkentett nyitva-
tartási ideje miatt sok vendéglátó 
megszervezte az ételek házhoz-
szállítását, és később beváltható 
ajándékutalványok árusításába 
fogott. A kijárási korlátozás be-
vezetésével már nem is lehet a 
vendéglátóhelyeken tartózkodni, 
csak ha valaki az előre elkészített 
ételért megy, így nagyon sok 
sárvári étterem ideiglenesen be 
is zárt. 

– A sárvári turisztikai szektorban 
tevékenykedők között nem túl jó a 
hangulat; mindenki a járványhely-
zet végét várja. Ezzel kapcsolatban 
a szakma képviselői egymással 

nemcsak a jelenről, hanem a jö-
vőről is beszélgetnek. A TDM iroda 
egy online kérdőívvel próbálja 
már felmérni a válság végeztével 
utazni vágyók igényeit. Ez lesz 
az alapja a marketingtervnek és 

a kommunikációnknak is, ha a 
vírusidőszak véget ér, hogy Sárvár 
azonnal képes legyen a vendégek 
fogadására, olyan színvonalon, 
ahogy eddig ezt megszokták – 
mondta Haller Ferenc.

A mostani állapotok már érintik 
a nyarat is. A legtöbb szállásadó 
nem arra sarkallja az ide érkezni 
vágyó vendégeket, hogy mondják 
le a már előre lefoglalt szállásaikat. 
Mindenki kompromisszumkész, 

és próbálják abba az irányba terel-
ni a vendégeket, hogy foglalják át 
későbbre a szálláshelyeiket. Ezért 
is remélik, hogy minél hamarabb 
újra beindulhat majd Sárvár turisz-
tikai motorja.

Sárvár Város Önkormányzata 
április 5-én újra nyitja a vá-
rosi piacot, ezzel elsősorban 
a helyi és környékbeli kis-
termelők munkáját szeretné 
segíteni,  és biztosítani a 
lakosság folyamatos élelmi-
szer-ellátását.

Az árusok és a vevők védelme 
érdekében az alábbi korlátozá-
sok lépnek életbe a városi piac 
működése során:

– a piac 2020. április 5-én, 
vasárnap reggel 6 és 12 óra közt 
tart nyitva és fogad vendégeket,

– a 71/2020. (III. 27.) számú Kor-
mányrendelet értelmében reggel 
6 és 9 óra között a 65 év alatti, 9 
és 12 óra között pedig a 65 éves 
és a feletti korú állampolgárok 
vehetik igénybe a piac szol-
gáltatásait – ezen rendelkezés 
betartását fokozottan figyelemmel 
fogjuk kísérni,

– kizárólag az igazolhatóan 
élelmiszer-forgalmazással 
foglalkozó árusok pakolhat-
nak ki, közülük is csak azok, akik 
vállalják, hogy tevékenységü-
ket a szükséges védőeszközök 
használatával (maszk, kesztyű) 

folytatják a piac működésének 
teljes időtartama alatt,

– az árusítók kizárólag az üze-
meltető által biztosított fertőtle-
nített pultokat használhatják a 
tevékenységük ellátása közben,

– a termékek helyben fogyasz-
tása szigorúan tilos,

– a piac kizárólag egy bejáraton 
keresztül közelíthető meg és egy 
kijáraton lehet távozni, egyide-
jűleg maximum 20 személy 
tartózkodhat az értékesítési 
területen,

– a belépésre várakozók 
legalább 2 méteres távolságra 

állhatnak egymástól, a helyes 
távolság betartását kijelöléssel 
segítjük majd,

– vendégeinket ezúton is arra 
kérjük, hogy kizárólag a szükséges 
élelmiszerek megvásárlása idejére 
hagyják el otthonukat, és tartsák be 
a közösségi érintkezés szabályait, sa-
ját maguk és a többi vendég egész-
ségének megőrzése érdekében,

– kérjük, hogy a piac szolgál-
tatásainak igénybevétele során 
minden esetben működjenek 
együtt a rendezőkkel és a sza-
bályok betartását segítő hatósá-
gokkal (rendőrség, polgárőrség).

Sárvári Városi Piac nyitvatartásával kapcsolatos információk

LEÁLLT a sárvári TURIZMUS IS

Karbantartási munkálatok zajlanak a Sárvárfürdőn
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2020. március 20. napjától 
visszavonásig a Szent László 
Kórházban a koronavírus mi-
att elrendelt veszélyhelyzet 
kapcsán következő szabályok, 
előírások utasítások kerülnek 
bevezetésre a fertőzés terjedé-
sének csökkentése, a bent fek-
vő betegeink és az Intézmény 
dolgozói egészségi állapota 
megóvása érdekében.  

Kérjük a lakosságot, hogy a 
látogatási tilalmat szíveskedje-
nek szigorúan betartani, illetve 
az alábbi kéréseket szívesked-
jenek szem előtt tartani:        

1. Kórházunk lehetőséget 
biztosít a hozzátartozóknak, 
hogy a bent fekvő betegek ré-
szére csomagot juttassanak el, 
illetve a betegek hazaküldjenek 
személyes tárgyakat. A csoma-
gokat a portán van lehetőség 
hagyni hétköznap 7:00 és 08:00 
óra között, valamint délután 
15:45 és 16:45 között a beteg 
nevének, osztályának, a kórterem 
számának, illetve a hozzátartozó 
nevének és telefonos elérhetősé-
gének megjelölésével.

A betegek által hazaküldött 
csomagokat adott napon a hoz-
zátartozónak el kell vinnie a portá-
ról, mert azok megőrzésére nincs 
lehetőségünk, elvitel hiányában 
megsemmisítésre kerülnek.

2. Azon látogatóinkat, ellá-
tásra érkezőket, akik lázasak, 
köhögnek vagy bármely felső-
légúti tünettel rendelkeznek, 
megkérjük, hogy maradjanak 
távol Intézményünktől.

A fenti tünetekkel sürgősségi 
ellátásra érkezőket kérjük, hogy 
amennyiben lehetőségük van, 
érkezzenek szájmaszkban a Já-
róbeteg Szakellátás területére.  

3. A Járóbeteg szakellátásra, 
szakrendelésre érkező betegek 
mellett csak különösen indo-
kolt esetben tartózkodjon 
kísérő a várakozás ideje alatt. 
A kísérőket megkérjük, hogy az 
Intézmény területén ne vára-
kozzanak. 

4. A Járóbeteg szakellátás a 
járványügyi vészhelyzet ideje alatt 
7:00 és 16:00 óra között tart nyitva. 

5. A nem sürgős, halasztható 
vizsgálatokon, konzultációkon 
csak alapos megfontolás, mér-
legelés után vegyenek részt az 
ellátásra érkezők.

6. A lejáró személyi okmányo-
kat (pl. jogosítvány) nem szüksé-
ges megújítani a veszélyhelyzet 
ideje alatt, így amennyiben ebből 
az okokból kifolyólag, szakorvosi 
javaslat céljából keresné fel Intéz-
ményünket, kérjük, halasszák el a 
látogatást.

7. A receptek az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Téren 
keresztül (EESZT, https://www.
eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal), 
elektronikus recept formájában 
is felírhatók, TAJ kártya, illetve 
személyi igazolvány ellenében 
nincs szükség a papíralapú 
receptekre a felírásra került 
gyógyszerek kiváltásához.

8. Az Intézményünkben vég-
zett diagnosztikai eljárások 
(laboratóriumi vizsgálat, RTG, 
UH) leletei az EESZT-be felke-
rülnek, onnan letölthetők, ezért 
nincs szükség a papíralapú lelet 
átvételére Intézményünkben. Ezt 
a leletkiadást szüneteltetjük!

9. Intézményünkben szüne-
telnek a népegészségügyi 
szűrővizsgálatok, a tüdőszűrés. 
Kizárólag olyan munkavállalók 
vizsgálatát (tüdőszűrését) vé-
gezzük el, akiknek foglalkozás-

egészségügyi szakorvosa be-
utalón igazolja, hogy a vizsgálat 
a munkába álláshoz szükséges. 
Éves foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálathoz nem tudunk tüdő-
szűrést biztosítani. 

10. A Járóbeteg szakellátás te-
kintetében is érvényes, hogy csak 
és kizárólag az elektív ellátások 
a járványügyi veszélyhelyzetre 
tekintettel halasztásra kerül-
nek. Az egyértelműen sürgős 
esetek, a súlyos egészségkároso-
dás veszélye miatt és a legalább 
2 hónapig nem halasztható be-
tegségek ellátása természetesen 
folyamatos. 

Kivételt képeznek az állapot-
romlás és az orvosi beavatkozás 
szüksége (pl. varratszedés, nem 
halasztható kötés, gipszeltávolí-
tás, terhesgondozás legszüksé-
gesebb esete stb.).

11. A Labordiagnosztika tekin-
tetében a vérvételt kizárólag 
azon pácienseknél végzünk, 
akik:

– várandósok,
– onkológiai gondozottak,
– véralvadásgátló szer ellenőr-

zése alatt állnak és nem halaszt-
ható a vizsgálat,

– ha a kezelőorvos úgy ítéli 
meg, hogy halaszthatatlan ellá-
tást igényel a beteg, és  a beküldő 
orvos előzetesen megbeszéli a 
laboratóriummal a vizsgálat  szük-
ségességét, és ellátja a beteget 
sürgős jelzéssel („S”) ellátott, aláírt 
és lepecsételt beutalóval. 

Ha a háziorvosi körzetben 
elvégzik  sürgős esetekben a   
vérvételt, a laboratóriumban 
befogadjuk a mintákat. 

A Szombathelyre továb-
bítandó mintákat hetente 
egyszer, csütörtöki napon 
szállítja Intézményünk gépko-
csivezetője, ezért a vércsoport 
meghatározásra a vért szerdai 
napon, ill. csütörtökön délelőtt 
9:00 óráig kell levenni. A mikro-
biológiai vizsgálatokhoz a minták 
(tenyésztések) küldését  is erre az 
időpontra kérjük ütemezni.

11. Felhívjuk a lakosság figyel-
mét, amennyiben bármilyen 
információra, segítségre lenne 
szükségük az egészségügyi el-
látás tekintetében a következő 
telefonszámokon kérhetnek se-
gítséget és információkat mun-
kaidőben: 

– Szent László Kórház Porta: 
+36-95/523-000,

– Járóbeteg szakellátás recep-
ció: +36-95/523-004,

– Labordiagnosztika: +36-
95/523-002,

– Dr. Niklai Erzsébet, orvosigaz-
gató: +36-20/852-2106,

– Gécziné Bődi Henrietta, ápo-
lási igazgató: +36-30/267-1584,

– Dr. Drácz Lajos, osztályvezető 
főorvos: +36-30/456-0176,

– Salamon Kálmánné, osztály-
vezető asszisztens: +36-30/267-
1595.

Vancsura Miklós
főigazgató

04.01–04.17-ig, 10:00–16:00 óráig

04.01.:  Dr. Boda Szabolcs Sárvár, Sylvester J. u. 1.
04.02.:  Dr. Nagy Veronika Sárvár, Batthyány u. 41.
04.03.:  Dr. Fekete Katalin Sárvár, Batthyány u. 41.
04.06.:  Dr. Simon Eszter Sárvár, Várkerület 33.
04.07.:  Dr. Liszta Róbert  Sárvár, Esze T. u. 13.
04.08.:  Dr. Boda Szabolcs Sárvár, Sylvester J. u. 1.
04.09.:  Dr. Nagy Veronika Sárvár, Batthyány u. 41.
04.14.:  Dr. Liszta Róbert Sárvár, Esze T. u. 13.
04.15.:  Dr. Boda Szabolcs Sárvár, Sylvester J. u.1.
04.16.:  Dr. Nagy Veronika Sárvár, Batthyány u. 41.
04.17.:  Dr. Fekete Katalin Sárvár, Batthyány u. 41.

Mi számít akut panasznak?
• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása
• a fogból kiinduló gyulladások ellátása
• a fogmeder gyulladás kezelése
• a szájüregen belüli tályog megnyitása
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetege-

déseinek gyógyszeres ellátása
• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés 

csillapítása.

Sürgősségi fogászati ellátás

A háziorvosokat, fogorvosokat 
és a házi gyermekorvosokat 
csak sürgős esetben kereshetik 
fel a páciensek itt Sárváron is a 
koronavírus-járvány terjedé-
sének megakadályozása miatt. 

A rendelőkben egészségügyi 
ellátást csak akkor végeznek, ha 
arra sürgős szükség miatt – életve-
szély vagy tartós egészségkároso-
dás elkerülése érdekében – kerül 
sor. Tervezett, halasztható ellátás-
ra, például jogosítványkészítés, 
hosszabb ideje fennálló pana-

szok kezelésére nincs lehetőség.  
A veszélyhelyzet időtartama alatt 
a keresőképtelenségről szóló iga-
zolásokat nem kell kéthetenként 
kiállítani. A háziorvosok és házi 
gyermekorvosok azt kérik, hogy 
mielőtt felkeresnék a rendelőt, te-
lefonon vagy e-mailben egyeztes-
senek orvosukkal, mindenképpen 
szükség van telefonos távkonzul-
tációra. A sárvári háziorvosok és 
házi gyermekorvosok elérhetősé-
geit megtalálják a sarvarvaros.hu 
weboldalon, a Város menüpont 
alatt, az Infotárban.

TELEFONOS távkonzultáció szükséges

KÖZLEMÉNY a Szent László kórházban a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet kapcsán
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A Sárvári Mentőállomás dolgozóinak a koronavírus-helyzet 
idején sűrűbben kell mosniuk a munkaruháikat és a mentőau-
tókban használt textíliákat. Mosógépet és mosó-szárítógépet 
már kaptak, de még egy szárítógépre szükségük volt. 

A rumi labdarúgócsapattól 
kaptak ugyan kölcsön egy mo-
só-szárítógépet, de aztán már-
cius 25-én sárvári polgári oldali 
képviselők és sárvári civilek ösz-

szefogásának köszönhetően 
megérkezett az új szárítógép a 
Sárvári Mentőállomásra. 

Az adományt Szabó Zoltán, a 
Sárvári Mentőállomás vezetője-
mentőtiszt, Bódi Gábor men-
tőgépkocsi-vezető és Czeglédi 
Szabolcs mentőszakápoló vették 
át, a szárítógépet Pataki Krisztián 
és Takács – Reichardt Gabriella 
önkéntesek szállították a men-
tőállomásra.

– A mentőállomás dolgozóinak 
nevében köszönöm a szárító-
gépet, így most már egy saját 
tulajdonú gép teszi könnyebbé 
a mindennapjainkat ezekben a 
nehéz időkben. Ezúton szeretnék 
minden támogatónknak is köszö-
netet mondani, akik bármilyen 
módon segítik a sárvári mentő-
dolgozók munkáját – mondta 
Szabó Zoltán mentőállomás-
vezető.

A POLGÁRŐRSÉG is a „vírusfronton”
Sárvár Város Polgárőr Egyesülete rendszeres járőr-

szolgálatokat lát el Sárvár város bel- és külterületén, 
valamint Rábasömjénben is. Azt kérik a város lakóitól, 
ha valaki tud olyan idős embert, akár idős családtagot, 
aki esetlegesen nem érzi magát biztonságban, akkor 
adja meg a polgárőrségnek az illető lakcímét (utca, 
házszám), a névre nincs szükség. A biztonságérzet 
erősítése céljából a polgárőr járőrautó rendszeresen 
meglátogatja az adott címet.

A Belügyminisztérium átad az Országos Polgárőr 
Szövetség és tagszervezetei részére szájmaszkokat, Vas 
megye 650 darabot kap. Ebből természetesen Sárvárra 
is jut, így folyamatosan tudnak majd a polgárőrök a 
közterületeken járőrözni, szolgálatot ellátni. A kialakult 
veszélyhelyzet miatt segítik a Sárvári Városgondnokság 
Nonprofit Kft. munkáját is. A lezárt sárvári játszóterek 
zárószalagjait rendszeresen ellenőrzik a polgárőrök, a 
leszakadtakat újrakötik, pótolják.

A Vas megyei egészségügyi 
intézmények és az ott kezelt 
betegek nevében fejezte ki 
köszönetét Dr. Lantai Szil-
via, a Szombathelyi Területi 
Vérellátó vezető főorvosa a 
március 20-án megrende-
zett sárvári városi véradás 
lehetőségéért és sikeréért 
Kondora Istvánnak, Sárvár 
polgármesterének. 

Mint írta, a jelenlegi járványügyi 
helyzetre való tekintettel külö-
nösen felértékelődik a kollektív 
jóakarat és a segítségnyújtás 
szándéka.

A 80 tervezett véradóhoz képest 
104 fő jelent meg segítő szándék-
kal a Vas Megyei Területi Vöröske-
reszt által szervezett véradáson. 

Dr. Lantai Szilvia külön köszöne-
tet mondott a Nádasdy Kulturális 

Központ igazgatójá-
nak, Takács Zoltánnak 
a rendezvény meg-
tartásáért, aki erre az 
alkalomra kinyitotta 
a vészhelyzet idején 
bezárt intézmény ka-
puit. Ezen döntésük-
kel nagyban hozzájá-
rultak Vas megye vérkészletének 
biztonságos szinten tartásához 

– írta köszönőlevelében a vezető 
főorvos.

A vártnál több véradó A SÁRVÁRI VÉRADÁSON

Bódi Gábor, Szabó Zoltán, 
Pataki Krisztián és Czeglédi 

Szabolcs az új szárítógéppel 
(Fotó: Takács – Reichardt 

Gabriella)

Megérkezett az ÚJ SZÁRÍTÓGÉP a Sárvári MENTŐÁLLOMÁSRA! 

A Sárvári Városgondnokság Non-
profit Kft. ezúton tájékoztatja a 
lakosságot, hogy valamennyi sárvári 
játszóteret lezárta.

A koronavírus terjedésének meg-
fékezése érdekében született az 
a döntés, hogy a játszótereket 
szalaggal körbekerítjük és lezárjuk. 
Valamennyi helyszínre tájékoztató 
táblát is kihelyeztünk.

Bár nem a gyerekek a jelenlegi 
helyzet veszélyeztetett korosztálya, 
de a fertőzést ők is továbbadhatják, 
másrészt a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a műanyag felületeken 
jobban tapadnak a kórokozók. Ilyen 
elemek pedig majdnem minden 
játszótéren előfordulnak.

Megértésüket és türelmüket ez-
úton is köszönjük!

Vigyázzunk magunkra! Vigyáz-
zunk egymásra!

Sárvár, 2020. március 19.
Sárvári Városgondnokság 

Nonprofit Kft.

Közlemény a sárvári játszóterek lezárásáról
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
                       2020. április 3. és 18. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Április 4.. 11. és 18.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Április 3. (péntek) 19:00: Rendszerváltó televíziók – 30 éves a 
helyi televíziózás/film
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő – csütörtök 19.40
Egyházi műsorok
Evangélikus igemorzsák Pethő Attila és Pethő – Udvardi Andrea 
lelkészekkel – Vasárnap 9:30 és mindennap 17:30 
Szentmisét mutat be a Szent László-templomban Wimmer 
Roland plébános – Mindennap 18:00
Áldás, békesség! – református percek Szentgyörgyi László 
református lelkésszel – Vasárnap 10:00 és 17:00

A tantermen kívüli, digi-
tális munkarend március 
16-i bevezetése után, már-
cius 17-étől Kondora István 
polgármester a sárvári 
bölcsődében és a sárvári 
óvodákban is rendkívüli 
szünetet rendelt el. 

A koronavírus-járvány meg-
előzése érdekében, így bezárt a 
Sárvári Cseperedő Bölcsőde, a 

Sárvári Vármelléki Óvoda székhe-
lye, telephelye és tagintézménye, 
valamint a Sárvári Csicsergő 
Óvoda székhelye és telephelye.

Az intézmények székhelyén 
ügyeleti rendben biztosítják 
azon gyermekek ellátását, akik-
nek felügyelete másként nem 
megoldható. A telephelyek és a 
sitkei tagóvoda zárva tartanak. 
Kondora István polgármester 
hangsúlyozottan kéri a szülőket, 

RENDKÍVÜLI SZÜNET a bölcsődében, óvodákban

A bölcsődei, óvodai ügyeleti ellátás indokolással ellátott igénylé-
sére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

– Sárvári Vármelléki Óvoda: darazsne@airplanet.hu • 06 95 320 009; 
+36 30 779 3250

– Sárvári Csicsergő Óvoda: s.csicsergo@varsat.net, tundegersey@ 
gmail.com (Kérem, hogy igényüket mindkét e-mail címen jelezni szíves-
kedjenek.) • 06 95 320 567; +36 20 263 0066

– Sárvári Cseperedő Bölcsőde: bolcsode@globonet.hu • 06 95 320 622; 
+36 30 414 0667

hogy csak nagyon fontos, indo-
kolt esetben kérjék az ügyeleti 
ellátást. 

Az ügyelet igénylésénél előnyt 
élveznek az alábbi munkakörökben 
dolgozók: egészségügyi dolgozó, 
gyógyszertári dolgozó, élelmi-
szerbolti dolgozó, rendvédelmi 
szervnél dolgozó, bármely hatóság 
dolgozója, közszolgálati dolgozó, 
és csak utánuk következik a többi 
igénylő elbírálása. Az intézmények-
ben ügyeleti ellátásban részesülő 
gyermekek részére az ügyelet idő-
tartama alatt az étkezést biztosítják.
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A Tinódi Sebestyén Gim-
názium és Idegenforgalmi, 
Vendéglátói Szakképző Is-
kolában a nevelőtestületnek 
a rendkívüli helyzetben a 
tantermen kívüli, digitális 
munkarendre való átállás-
hoz néhány nap elégnek 
bizonyult. 

Többféle digitális csatornát 
használtak korábban a tanárok 
a kapcsolattartáshoz, de most 
a tanulási folyamat irányítását 
egy rendszeren belül végzik, a 
Google Tanterem modulját, a 
Classroom-ot választották. Ebben 
a rendszerben vettek fel 450 
kurzust az osztályoknak, iskolai 
csoportoknak megfelelően, tan-
tárgyanként. Minden tanár látja, 
irányítani tudja az összes tanított 
csoportját. Meg tudja határozni 
a tananyagot, segédanyagokat 
tud közzétenni, ki tudja jelölni 
a tanulók számára az egyéni 

feldolgozásra váró feladatokat, 
ellenőrizni, értékelni tudja az 
elvégzett munkát. A csoportban, 
de akár egyenként is kommuni-
kálni tud a tanulókkal.

– A diákok hamar visszajelez-
tek. Interneteléréssel mindenki 
rendelkezik, öt tanulónak biz-

tosított az iskola laptopot az 
otthoni munkavégzéshez. Kis 
csoportokban lett volna lehe-
tőség az iskolaépületben is az 
eszközhasználatra, a felügyeletre, 
hiszen nyitva vagyunk, rendel-
kezésre állunk, de erre nem volt 
igény. Mindnyájunknak kihívás, 

hogy sikeresen tudjunk alkal-
mazkodni a váratlanul kialakult 
helyzethez. A családokban job-
ban kell figyelni egymásra, jól 
végiggondolt, új napirendet kell 
kialakítani – mondta el Hevér 
Mihályné igazgató a digitális 
oktatásra való átállásról.

A Nádasdy Tamás Általános Iskolában is sikeresen áttértek a 
digitális oktatásra. Márffy Bence magyar-történelem szakos 
pedagógust kérdeztük tapasztalatairól, aki eddig is elősze-
retettel alkalmazta óráin a digitális eszközöket. A népszerű 
„YouTuber-tanár” oktatási videói egyre több tanár számára 
szolgálnak segítségül országszerte.

– Mi a véleményed, hogyan 
sikerült a Nádasdyban a digitális 
oktatásra történő átállás?

– Ez egy elég váratlan helyzet 
volt, de a magam részéről el tudom 
mondani, hogy mivel az órákon 
már eddig is használtam a digitális 
eszközöket, ezért a gyerekeknek 

sem volt kifejezetten újdonság 
ezek alkalmazása. Számukra igazá-
ból az volt nehéz, hogy beálljanak 
egy bizonyos napirendre.

– Az Oktatási Hivatal több, a táv-
oktatást támogató felületet is kínált 
az iskoláknak. Ti milyen platformot 
választottatok?

– Az átálláskor igyekeztünk fi-
gyelni arra, hogy egységes platfor-
mon kommunikáljunk a szülőkkel 
és a gyerekekkel. Az információkat 
e-mailben, valamint a KRÉTÁN 
keresztül küldjük ki, emellett ren-
geteg alkalmazás van, ami meg-
könnyíti a pedagógusok munkáját. 
Ilyen például a Redmenta, amit én 
is szoktam használni. Ez nemcsak 
a dolgozatok megírását teszi lehe-
tővé, de a gyakorlófeladatokat is 
ügyesen ki tudja váltani. A felület 
azonnal ellenőrzi, hogy a diák jól 
oldotta-e meg a feladatot, időt 
takarít meg a pedagógusnak. Mert 
azért azt tegyük hozzá, hogy eb-
ben a távoktatási menetrendben 
egy kicsikét többet kell a pedagó-
gusnak dolgoznia.

– Időutazó néven üzemeltetsz egy 
YouTube-csatornát, amely alapve-
tően történelmi érdekességekkel 
foglalkozik. Az utóbbi hetekben 
azonban kötelező olvasmányokból 
készített „gyorstalpaló” videókat töl-
töttél fel.  A digitális oktatásra való 
áttérés indokolta a profilváltást?

– Nagyon fontos, hogy hang-
súlyt fektessünk arra, hogy meg-

felelően át tudjuk adni az anyagot 
ekkora távolságból is. Én azt a 
megoldást választottam, hogy pár 
perces összefoglaló videókban 
összeszedem a legfontosabb 
témákat, most épp magyar iroda-
lomból a kötelező olvasmányokat. 
Ezeket kiküldöm a gyerekeknek, 
akik bármikor, bármennyiszer 
meg tudják nézni, a legfontosabb 
információkat ki tudják gyűjteni. 
Ebben a formában a tanári közlés, 
a magyarázat is jelen van.

– Az oktatóvideóidat más peda-
gógusok is hasznosíthatják?

– A videókat nyilvánossá tet-
tem, és beraktam olyan Face-
book-csoportokba, amelyek 
digitális anyagokat gyűjtenek 
az interneten. Odáig jutottunk, 
hogy voltaképpen az egész or-
szágban a magyar szakos tanárok 
ezeket a videókat osztogatják, 
és nem győzik köszönni. Mond-
hatjuk tehát úgy is, hogy most a 
csatorna profilja átállt arra, hogy 
a távoktatásban besegítsen, a 
többi pedagógusnak a munkáját 
is megkönnyítse.

sii

IDŐUTAZÓ segít a tananyag elsajátításában

Jól működik a DIGITÁLIS GIMNÁZIUM

Kis csoportokban lett volna lehetőség az iskolaépületben is az eszközhasználatra, a felügyeletre, hiszen nyitva 
vannak, rendelkezésre állnak, de erre nem volt igény
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Félmilliárd forintos költséggel elkezdődött a Sárváron átve-
zető főútvonal komplex felújításának a második üteme. A 
várhatóan június végére befejeződő beruházás révén egy 
modern, XXI. századi út vezet majd át a városon.

A projekt során a Szombathelyi 
úti vasúti átjárótól a Sárvárfür-
dőig két szakaszban a főút teljes 

aszfaltburkolatát lecserélik. A 
gyógyfürdőnél lévő lámpasortól 
a Kossuth térig már elkészült az 

első ütem mintegy 200 millió 
forintból.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
megbízásából, hazai forrásból 
megvalósuló beruházás második 
üteme keretében 2,2 km hosszon 
kerül sor a több évtizedes aszfalt-
burkolat felújítására. A meglévő 
burkolat 9-10 cm vastagságban 
felmarásra kerül, és ugyanilyen 
vastagságban, két rétegben új 
aszfaltkeverék kerül beépítésre. 
Közel 2200 m3 aszfaltkeverék 
kerül az útra, a felfestendő bur-
kolatjelek mennyisége mintegy 

1000 m2. A munkálatok költsé-
ge félmilliárd forint, amelyhez 
kapcsolódva korábban a sárvári 
önkormányzat közel százmillió 
forintos értékben már különböző 
közműcseréket elvégeztetett.

A Kossuth tértől a Szombat-
helyi úti vasúti átjáróig terjedő 
szakasz felújításának ideje alatt 
forgalomkorlátozásra, esetlege-
sen forgalomterelésre kell szá-
mítaniuk a közlekedőknek. Ennek 
keretében várhatóan félpályás 
útlezárásra lesz szükség, mely 
lassítja, nehezíti a közlekedést, 
és nem lehet majd a főutcán 
parkolni. Az önkormányzat és a 
kivitelező Strabag arra kérik az 
érintett útszakaszon közleke-
dőket, számoljanak a megnö-
vekedett menetidővel, illetve 
ha módjukban áll, elsősorban a 
rendelkezésre álló kerülő, illetve 
terelő útvonalakat szíveskedje-
nek igénybe venni.

Kondora István polgármester 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a tervezett munkák az itt élők 
részére számos kényelmetlen-
séggel fognak járni, ezért szük-
ség lesz mindenki türelmére és 
megértésére a városon áthaladó 
út befejező szakaszának építési 
ideje alatt, hiszen az útfelújítás 
valamennyi sárvári lakos érdeke. 
Az útfelújítás befejezésének 
tervezett végső időpontja 2020. 
június 30.

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.

Tisztelt sárvári polgárok!
A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 

2020. március 12-i ülésén a Sárvár, Ipartelep utca egyes szakaszai 
elnevezésének a megváltoztatására tett javaslatot. A Bizottság 
döntését az alábbiak szerint véleményezés céljából közzétesszük.

A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb 
2020. április 17-ig kérjük benyújtani írásban a Sárvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodának címezve a 
9600 Sárvár, Várkerület u. 2. címre vagy a vargyai.vilmos@ 
sarvar.hu email címre.

A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ja-
vasolja a Képviselő-testületnek a Sárvár belterület 509/33 és a 
3055/9 helyrajzi számú közterületek elnevezésének megváltoz-
tatását „9600 Sárvár, Ipartelep utcáról” „9600 Sárvár, Selyemgyár 
utcára”.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

MUNKAGÉPEK VETTÉK BIRTOKBA 
A FŐUTCÁT
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A vészhelyzetre tekintettel a 
Nádasdy Kulturális Központ 
bezárta intézményeit. A vá-
ron napi teendőink közepet-
te továbbra is átmehetünk. 
A tervezett programokat 
nem tartják meg vagy elha-
lasztják. 

A könyvtárból kikölcsönzött 
könyvek visszahozatali határidejét 
az újra nyitást követően még egy 
hónapra meghosszabbítják. A 
könyvtárközi könyvek határidejét 
a munkatársak a partnerintéz-
ményeknél folyamatosan hosz-
szabbítják.

A kulturális élet most alapjaiban 
változott meg. A vár intézményei a 
virtuális térbe költöztek. Az elmúlt 
évek munkájának köszönhetően 
a kulturális központ honlapjai 
biztonságosan működnek és 
folyamatosan bővülnek. 

A múzeum honlapjai rendkívül 
gazdag anyaggal várják az érdek-
lődőket. A nadasdymuzeum.hu 
számos lehetőséget kínál nemcsak 

az érdeklődő felnőtteknek, hanem 
az oktatás világának is. A város és 
a Nádasdy család történetének 
feldolgozásán túl kislexikon segíti 
Sárvár múltjának megismerését. 

Továbbra is népszerű a Sárvár 
Anno oldal – sarvaranno.hu – 
közel tízezer fényképfelvételével. 
Most újra itt a lehetőség, hogy 
akár órákon át tartó virtuális túrá-
kat tegyünk a városban és elmúlt 

évtizedeiben. Lehetőség van az 
adatok pontosítására, fotók fel-
töltésére, amit kiemelten kérnek 
a muzeológusok. 

A huszárok történelmét ismer-
hetjük meg a huszarmuzeum.hu 
oldalon, a múzeum anyagát pedig 
a huszarok.nadasdymuzeum.hu 
oldalon. A sarvarvar.hu honlapon 
könyvajánlók és egyéb hírek, vir-
tuális séták olvashatók.

Az intézmény Facebook-oldala-
in rendszeres élőadások mutatják 
be a kiállításokat, de egyes témák-
ra, tárgyakra is kitérnek.  

A kultúrát most mindenki a saját 
otthonában élheti át, hogy utána 
személyesen is köszönthessük egy-
mást az újra induló programokon. 

Takács Zoltán Bálint 
igazgató

KÖZLEMÉNY
a civil szervezetek, valamint civil szervezetnek nem minősülő 
egyéb szervezetek önkormányzati támogatása elnyerésére 
kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatos változásról

Értesítjük a pályázatot benyújtani kívánó szervezeteket, hogy a 
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal által 2020. március 16-án, a koro-
navírus kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt kiadott közleményé-
nek megfelelően az Önök és munkatársaink egészségének védelme 
érdekében az említett pályázat benyújtásának módja megváltozik. 

A személyes megjelenésen alapuló ügyfélfogadást minimálisra 
csökkentettük, ezért az aláírt pályázatokat és mellékleteiket kérjük 
elsősorban elektronikus úton a kovacs.anita@sarvar.hu e-mail 
címre, esetleg postai úton a „Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Humánpolitikai Iroda Kovács Anita részére, 9600 Sárvár, Várkerület 
u. 2.” címre szíveskedjenek megküldeni. A pályázatok személyesen 
történő benyújtására nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának egyéb feltételei változatlanok.
Kérjük szíves megértésüket, együttműködésüket.
Sárvár, 2020. március 26.

Sárvár Város Önkormányzata

A Nádasdy Történelmi Fesztivál múlt heti főszervezői megbe-
szélésén áttekintettük a jelenlegi világjárvány aktualitásait. 
Többek közt döntés született arról, hogy fesztiválunk csatla-
kozik a #maradjotthon kampányhoz, és kommunikációs csa-
tornáinkon a szociális távolságtartásra buzdítunk, összhang-
ban más rendezvényekkel, szervezetekkel, celebritásokkal és 
a hivatalos szervekkel.

Arról is megállapodtunk, hogy 
bár bízunk a járvány viszonylag 
gyors levonulásában, kötelessé-
günk nekünk is megtennünk, ami 
tőlünk telik. Úgy gondoljuk, hogy 
sok odafigyeléssel egymásra és kis 
szerencsével július közepére a je-
lenlegi veszélyhelyzet már elhárul, 
lassanként újraindul az élet.

Nem hagyhatjuk azonban fi-
gyelmen kívül társadalmunk érde-
keit: tisztában vagyunk vele, hogy 

támogatóinknak, szponzoraink-
nak és Sárvár önkormányzatának a 
válság után sokkal fontosabb terü-
leteken kell erőforrásait felhasznál-
ni, mint fesztiválunk támogatása.

Fentiek mérlegelésével úgy 
gondoljuk, hogy ebben a hely-
zetben az egyetlen felelős döntés, 
amit meghozhatunk, az fesztivá-
lunk egy évvel való elhalasztása, 
így ezúton tájékoztatunk Titeket, 
hogy a XII. Nádasdy Történelmi 

Fesztivál 2021-ben kerül meg-
rendezésre.

Az idei év kimarad… Facebook - 
oldalunkon azért érdemes minket 
továbbra is követni, hiszen csat-
lakoztunk a MARADJ OTTHON! 
FESZTIVÁLHOZ.

Vigyázzatok magatokra és egy-
másra! Maradjatok otthon, ha 
tehetitek!

Németh Szabolcs, Szabó 
Krisztián és Takács Viktor

főszervezők

Közlemény – ELMARAD A NÁDASDY TÖRTÉNELMI FESZTIVÁL

A KULTÚRA ott van, ahol TE VAGY! 
Most a digitális térben
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Szeretettel adjuk közre, hogy egy hét felkészülést követően, 
március 23-tól elindult az online hitoktatás, és folyamatosan 
igyekszünk tartani a kapcsolatot hittanosainkkal, továbbá a 
konfirmációi felkészítés is élő internetes kapcsolat formájá-
ban folytatódik. Köszönjük hittanosainknak és szüleiknek, 
valamint hitoktatóinknak a lelkes együttműködést!

A Sárvári Televízió munkatár-
sainak köszönhetően vasárna-

ponként 9.30-tól istentiszteleti 
alkalmainkat követhetik nyomon 

(vasárnapi ismétlés 17.30-kor), 
továbbá naponta jelentkezik az 
„Evangélikus igemorzsák”. Mind-
ezen tartalmak a Sárvári Televízió 
YouTube-csatornáján folyamato-
san elérhetőek, visszanézhetőek.

Ezenkívül pedig országosan 
is rengeteg tartalmat készítenek 
evangélikus lelkészkollégáink, 
amelyeknek nagy részét a https://
www.evangelikus.hu internetes 
címen megtalálják – ezen a web-
oldalon egyházunk közösségi ol-
dalaira mutató linkek is bőséggel 
találhatók. A DunaTV és a Magyar 
Televízió is számos evangélikus 

hitéleti műsort sugároz az elkö-
vetkező időszakban.

Mindennapi lelki ösztönzés-
képp fogadjuk a szívünkbe Pál 
apostol buzdító szavait:

„Semmiért se aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben min-
denkor hálaadással tárjátok fel kéré-
seiteket Isten előtt; és Isten békessége, 
mely minden értelmet meghalad, 
meg fogja őrizni szíveteket és gon-
dolataitokat Krisztus Jézusban.”  

 (Filippi 4,6-7)
Pethő Attila és 

Pethő – Udvardi Andrea
evangélikus lelkészek

EGYHÁZI MŰSOROK indultak 
a Sárvári Televízióban

Egyházi műsorok indultak a Sárvári Televízióban, mivel a veszély-
helyzet idején szünetelnek a templomokban a nyilvános szentmi-
sék és istentiszteletek, és szeretnék, ha a hívők nem maradnának 
liturgikus alkalmak nélkül. Evangélikus igemorzsák címmel a Sárvári 
Evangélikus Egyházközség lelkipásztorai, Pethő Attila és Pethő – 
Udvardi Andrea vasárnap 9:30-kor és minden nap 17 óra 30-kor 
igehirdetéssel jelentkezik a Sárvári Televízióban. Szentmisét minden 
nap 18 órakor láthatnak a nézők a csatornán, Wimmer Roland városi 
plébános mond szentmisét a Szent Miklós- és a Szent László- temp-
lomokból. Elindult az „Áldás, békesség! – református percek” című 
vallási műsor is a Sárvári Televízióban, így vasárnaponként 10 órakor 
Szentgyörgyi László református lelkész igehirdetését is hallhatják, 
ismétlés 17 órakor. A műsorok a Sárvári Televízió YouTube-csator-
náján és Facebook-oldalán is megtekinthetőek.

Sárvári Evangélikus Egyházközség hírei:  
• Személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Magyarországi Evangélikus 

Egyház javára a 0035-ös technikai számon rendelkezhetnek. Kérjük, 
hogy a másik felajánlható 1%-kal támogassák egyházközségünk 
Luther-rózsa Alapítványát, melynek adószáma: 18890246-1-18.

• Egyházközségünk főbb híreiről közösségi oldalunkon, a face-
book.com/SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

A Sárvári Református Egyházközség hírei: 
Telefonos elérhetőség: 95/830067, 30/6786645.
Gyülekezetünk a Sárvári Református Egyházközség Facebook-

oldalán is elérhető.
Személyi jövedelemadónk 1%-át a Sárvári Református Gyü-

lekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 
18890552-1-18. A Magyarországi Református Egyház technikai 
száma: 0066.

Telefonos elérhetőségünk: 95/830 067, 30/678 6645.

ERŐS VÁR 
a mi 

Istenünk!

Milyen világ az, ahol az Isten háza is zárva tart? Ha már a 
templom is veszélyes hely, akkor miről beszélünk? Hova tűnt 
Jézus Krisztus? Vagy már ő is karanténban van, s épp most 
tették rá a lélegeztetőgépre?

Talán nyersnek tűnnek ezek a 
szavak. Csakhogy a kérdés a bezárt 
templomok rémisztő valóságával 
itt feszül bennünk. Miért legyek 
keresztyén?

Nehéz kérdés. Mi emberek álta-
lában a jelenből tekintünk a jövő 
felé. Mint most is. Reménykedünk, 
s várjuk, hogy ez a veszélyhely-
zet mikor ér véget. Jól tesszük,  

s imádkozunk is azért, hogy az Úr 
vegye le rólunk ezt a terhet, adjon 
erőt nekünk ezekben a nehéz na-
pokban. De ha kinyílik a szemünk,  
s az üdvösségről beszélünk, akkor 
már nem a jelenből tekintünk az 
ismeretlen jövő felé, hanem pont 
fordítva, a Jézus Krisztusban ígért 
végérvényes jövő, az örök élet, 
az üdvösségünk felől tekintünk a 

SZABAD VAGYOK

jelenünkre. Micsoda különbség! 
Amikor az üdvösségünkről beszé-
lünk, akkor azt mondjuk, hogy van 
a személyes létemnek egy olyan 
síkja, ami sérthetetlen, ami meg-
ingathatatlan, ami örök, aminek 
nem árthat sem vírus, sem halál, 
sem semmiféle fenyegetettség, 
bármi történjék is velem.

Nos, miért legyek keresztyén? 
Hát ezért. Mert a létem átkerült 

egy másik dimenzióba. Mert nem 
élek a mindenkori jelen kiszolgál-
tatottságában. Mert biztos lehetek 
abban, hogy egész életem és  
a végső jövőm Isten kezében van. 
Mert már most otthon vagyok 
az örökkévalóságban. Mert nem 
vagyok a múló idő rabja. Mert 
szabad vagyok.

Szentgyörgyi László
református lelkész
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A hívő emberek tudják 
és életük minden pillana-
tában tapasztalják, hogy 
az imádság nem csak az 
Istennel, hanem egymással 
is összeköt. Most, amikor 
nem lehet közösségben a 
templomban összejönni, 
és együtt imádkozni, nagy 
hangsúlyt kap a virtuális 
tér, ahol lélekben össze-
kapcsolódhatunk. 

Hiszem, hogy semmi nem 
történik véletlenül, a látszólag 
legnagyobb megpróbáltatás is 
formálhatja úgy az embert, hogy 
nagyon sok mindent átgondoljon 
az életében. Ami eddig fontos 
volt, az most jelentéktelenné 
válik. Ahogy a fizikálisan megfog-
ható dolgok nem tudnak igazán 
boldoggá tenni a gondok nélküli 
hétköznapokban, az ember úgy 
érzi meg most a megpróbáltatás 
idején, hogy a lényeges dolgok, 
melyek az embernek igazán fon-

tosak, azok megfoghatatlanok. 
Ezért nagyon vigasztaló, hogy 
most nagyon sokan rádöbbennek 
erre. A lejtőn ugyanis megállni 
nem lehet, csak letérdelni. Most 
nagyon sokan imára kulcsolják 
kezüket, olyanok is, akik ezt talán 
nagyon régen tették. Az ember 
mivel Isten képét hordozza önma-
gán, alapvetően hívő, még akkor 
is, ha ezt tagadná.

 A virtuális térben elindított 
imalánc és a napi szentmiséken 
való lélekben való részvétel is 
mutatja, hogy milyen sok ember 
számára fontos az ima, az Istennel 
és az egymással való lelki kapcso-
lat. Az igaz hit, és az ebből fakadó 
imádság következtében az ember 
teljesen el tudja fogadni Jézus 
szavát, ne féljetek. Nem véletlen, 
hogy sok szociológiai felmérés is 
bizonyítja, hogy az igazán hívő 
emberek sokkal kiegyensúlyozot-
tabbak, derűsebbek, és átlagosan 
15 évvel tovább élnek azoknál, 
akik csak földi dolgokban remél-

nek, és ezekbe kapaszkodnak. 
Az ember szeretetéhségét csak 
az Isten képes betölteni. Ebben a 
kiszolgáltatott helyzetben érzi át 
igazán minden ember törékeny-
ségét és tökéletlen voltát. 

A jólétben vergődő nyugati 
ember nagyon sokszor játszott és 
játszik Istent, és most szembesül 
azzal, hogy csak véges tökéletlen 
teremtmény, akit Isten a bűnei 

ellenére is végtelenül szeret. Ez az 
imádkozó ember vigasza és lelki 
nyugalmának alapja, hogy Isten 
tudta nélkül nem történik semmi. 
Bízzunk abban, hogy Jézus szere-
tetét gyakorolva, másokért imád-
kozva a járvány elmúltával, hálával 
köszönhetjük meg Istennek, hogy 
a szenvedésben is velünk van, 
és szeretetével, melyet emberi 
arcokon keresztül küld nekünk, 
vigasztal és erősít minket. Hisszük, 
hogy ez az imalánc a virtuális tér-
ben nagyon sokakat hozzásegít 
ahhoz, hogy újra rátaláljanak a 
minket szerető Istenre. Sárváron 
egyénileg és a plébánia interne-
tes oldalán keresztül már nagyon 
sokan csatlakoztak hozzánk. A 
bátorító és vigasztaló jel nem 
marad el, mert az ország plébániai 
közösségeiben is nagyon sokan 
csatlakoznak lélekben egymás-
hoz. Sokan tudják és vallják: „Hol 
már ember nem segíthet, a Te 
erőd nem törik meg…”

Szeretettel és imádsággal: 
Roland atya

Az Euro Sammel Kft. és a Sárvár Service 
Kft. Sárvár, Szombathelyi út 52. szám 
alatti telephelyén a hatósági műszaki 
vizsgával kapcsolatban a következő 
intézkedést hozza 2020. március 30-tól 
visszavonásig!!!

A Magyar Kormány által kihirdetett ve-
szélyhelyzet miatt bevezetett rendkívüli 
jogrend ideje alatt a hatósági műszaki 
vizsga a következőképpen változott: a 
veszélyhelyzet idején lejáró forgalmi en-
gedélyek a veszélyhelyzet megszűnését 
követő 15 napig érvényesek, így amíg a 
veszélyhelyzet tart, nem kötelező műszaki 
vizsgára vinni az autókat.

A rendkívüli jogrend megszűnése 
utáni feltorlódás megakadályozása ér-
dekében a műszaki vizsga állomásunkon 
ügyeleti rendszerrel jelenleg is működik. 
A személyes kontaktus elkerülése végett, 
csak telefonon előre bejelentett időpontokra 
fogadunk gépjárműveket. A gépjárművek-
ben el kell helyezni a hatósági műszaki vizsga 
által előírt okmányokat, amelyek a követke-
zők: forgalmi engedély, kötelező biztosítás, 
ha nem a tulajdonos hozza vizsgára az autót, 
akkor meghatalmazás a személyes adatokat 
tartalmazva.

Szigorú higiénia betartása mellett, az 
ügyfélváróban kialakított helyen, csak az az 

egy személy várakozhat, aki a gépjárművet 
vizsgára hozta.

Szervizünk is azokon a napokon, amikor 
a hatósági műszaki vizsgák folynak, a hibák 
azonnali kijavítása végett, ügyeletet tart! 

Az ügyeleti napok minden héten kedden, 
illetve csütörtökön lesznek.

Bejelentkezés mindennap 8–15 óráig 
a következő telefonszámokon: 

06 95/523-523,  06 20/4488777, 
06 70/4193291.
Vigyázzunk egymásra!!!
Megértésüket köszönve, tisztelettel:

Nagy Attila
ügyvezető                                                 

Közérdekű bejelentés a műszaki vizsgával kapcsolatban

Szent Miklós és Szent László plébániák hírei:
A katolikus templomokban határozatlan ideig szünetel a 

nyilvános liturgia. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű 
formában, röviden kell megtartani.

A sárváriak szerető figyelmébe ajánljuk a plébániák honlapjait: 
www.ladislas.hu és www.sarvarsari.hu

A Mária Rádió értéket közvetítő műsorait az FM.95.2 frekvencián 
hallgathatják.

Tavaly Magyarországon a nyilatkozattevő adózók kétharmad 
része katolikusnak vallotta magát az NAV felé. Kérjük adóbeval-
lást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló 1%-os 
nyilatkozatukat munkahelyükön vagy közvetlenül. A 2x1%-ról ren-
delkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent 
László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785-1-18.

Gondolatok a járvány kapcsán
KAPASZKODJUNK EGYMÁSBA ÉS ISTENBE
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Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 34/2.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVA

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

Dreher Gold 0,5l ............................241 Ft/db 482Ft/l
Dreher Pale Ale/Red Ale/
    Hidegkomlós/Bak .......................261 Ft/db 522 Ft/l
Asahi 0,33l ....................................271 Ft/db  821 Ft/l
Pilsner Urquelle 0,5l .......................310 Ft/db   620 Ft/l
Peroni 0,33l ...................................310 Ft/db  939 Ft/l
Arany Ászok 0,5l ............................203 Ft/db   406 Ft/l
Kozel Világos/Barna 0,5l ................257 Ft/db  514 Ft/l
HB Lager 0,5l.................................203 Ft/db  406 Ft/l
Kőbányai 0,5l .................................213 Ft/db  426 Ft/l
Kőbányai 2l ....................................709 Ft/db   355 Ft/l
Soproni 0,5l ...................................232 Ft/db  464 Ft/l
Steffl  0,5l .......................................232 Ft/db  464 Ft/l
Arany Fácán 0,5l ............................209 Ft/db  418 Ft/l
Heineken 0,5l ................................299 Ft/db  598 Ft/l
Szentkirályi 1,5l .............................119 Ft/db   79 Ft/l
Perté Presszó kávé ........................170 Ft/db

Szerencsejáték – Sorsjegyek – Tippmix
Ötös – Hatos – Hetes Lottó

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

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 
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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
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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 
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; 
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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; 
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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; 
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További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
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ÁPRILIS

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a koronavírus  
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.  

A Sárvári megyei III. osztályú bajnokságba szereplő csapat két 
győzelemmel és egy döntetlennel kezdte meg a tavaszi bajnok-
ságot: Izsákfa–Rábasömjéni TC 1:1, gólszerző: Németh Bence; 
Rábasömjéni TC–Nagysimonyi 4:1, gólszerzők: Horváth Balázs (2 
gól), Varga Balázs, Vincze Gyula; Bő–Rábasömjéni TC 2:3, gólszerzők: 
Kóbor Milán (2 gól), Tóth-Toki Ernő. A nőnapon lejátszott hazai, 
Nagysimonyi elleni mérkőzés félidejében a hazai játékosok, e jeles 
nap alkalmából, minden hazai és vendég hölgyszurkolót egy szál 
virággal, illetve a kislányokat egy szelet csokoládéval köszöntötték. 
A kialakult helyzet miatt határozatlan időre szünetel a bajnokság, a 
játékosok kényszerpihenőre vonultak. Az Egyesület vezetői bíznak 
a mielőbbi folytatásban, és mindenkinek jó egészséget kívánnak. 
Tisztelettel a vezetőség: Nagy László, Tóth András, Vincze Gyula

Jól kezdett a RÁBASÖMJÉN

TÁJFUTÓ eredmények
A Sárvári Kinizsi tájfutói a tavaszi versenyszezont a Veszprém 

megyei hosszútávú bajnoksággal kezdték március 8-án, és mint 
köztudott, egyelőre be is fejezték a koronavírus miatt hozott in-
tézkedések miatt. A korábbi évektől eltérően idén jelentős számú 
résztvevő volt a Veszprém melletti, igen technikás és fizikailag 
is a megszokottnál erősebb versenyen. A kinizsisek csak egy kis 
csapattal vettek részt rajta, de így is szép eredmények születtek. 
Gömbös Gyula a szeniorok között, az F70-es kategóriában az első 
helyen végzett. A kezdők között, az N10D kategóriában Góczán 
Emília második lett, míg Bödei Benedek szintén a kezdők között, 
de versenyen kívül, a harmadik legjobb időt érte el.
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ZÖLDFA ITAL- NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

Tel.: +36/95-320-232
ÚJ IDEIGLENES NYITVATARTÁS: 

H.-SZ.: 08:00-18:00, V.: ZÁRVA

Konrád 
prémium 
világos 0,5l 
dobozos 5,2%  
179 Ft/db,
358 Ft/liter

Konrád 
„Vratislavicky” 
világos 0,5l 
üveges 4,8%: 
165 Ft+üveg, 
330 Ft/liter

Litovel Dark 
Premium barna 
0,5l üveges 
4,8%: 
189 Ft+üveg, 
378 Ft/liter

Litovel Classic 
világos 0,5l 
dobozos 4,2%: 
189 Ft/db, 
378 Ft/liter

Arany Fácán világos 
0,5l dobozos 4%: 

187 Ft/db, 
374 Ft/liter

Coca-cola, 
Fanta, 
Sprite /light, 
zero/1,75l: 
329 Ft/db, 
188 Ft/liter

Naturaqua 
szénsavas 1,5l: 

99 Ft/db, 
66 Ft/liter

Jim Beam 
Whisky 1l: 
5690 Ft/db, 
5690 Ft/liter

Janus Villányi 
Cabernet 
Franc 2014 
0,75l: 
850 Ft/db, 
1133 Ft/liter

Pepsi cola, 
Mirinda, 
7up 2,25l 
299 Ft/db, 
132 Ft/liter

Szentkirályi Emese 
mentes, szénsavas 1,5l: 

69 Ft/db, 
46 Ft/liter

Jagermeister 
1l: 
5950 Ft/db, 
5950 Ft/liter

Jeck Villányi 
Portugieser 
0,75l: 
630 Ft/db, 
840 Ft/liter

Márka 
narancs, 
málna, 
szőlő 2l: 
185 Ft/db, 
92,5 Ft/liter

Finlandia 
vodka 1l: 

5099 Ft/db, 
5099 ft/liter

Érvényes: 2020. április 12.

Nordgold advocat 
tojáslikőr 0,7l: 
1690 Ft/db, 
2414 Ft/liter

Santa Carolina Chile 
Sauvignon Blanc 
2015 0,75l: 
1750 Ft/db, 
2333 Ft/liter

Szentkirályi 
enyhe, 
mentes, 
szénsavas 
1,5l: 
109 Ft/db, 
72,60Ft/liter

Jack Daniels 
Whisky 1l: 

7699 Ft/db, 
7699 Ft/liter

Olaszrizling 
száraz 
fehér 
0,75l
435 Ft
+ üveg/db
580 Ft/liter

Aranymetszés 
Balatoni Irsai 
Olivér  száraz 
fehér 0,75l
799 Ft
+ üveg/db
1065 Ft/liter

Zweigelt 
Cabernet 

Sauvignon 
félédes vörös 

0,75l
469 Ft

+ üveg/db
625 Ft/liter

Olaszriz-
ling száraz 
fehér 1,5l
649 Ft
+ üveg/db
433 Ft/liter

Rosé 
csendes és 

bubis 
száraz 1,5l

789 Ft
+ üveg/db

520 Ft/liter

Zweigelt 
Cabernet 
Sauvignon 
félédes 
vörös 1,5l
809 Ft
+ üveg/db
539 Ft/liter

Irsai Olivér 
száraz 
fehér 
0,75l
499 Ft
+ üveg/db
665 Ft/liter

Rozé bubis 
édes 
0,75l

459 Ft
+ üveg/db

612 Ft/liter

Varga 
pincészet 

borai:

Tradícionális cseh sörök:

Cabernet 
Sauvignon 

száraz 
vörös 1,5l

749 Ft
+ üveg/db

499 Ft/liter

Kellemes Húsvéti 
Ünnepeket 
Kívánunk!
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