
Megújult a Vörösmarty, épül a főutca
A város fejlesztése a koronavírus-járvány idején sem áll le. Már el is 
készült pályázati támogatásból a Vörösmarty és az Uzsoki utcák új 
aszfaltburkolata, és újabb útfelújításokkal, négy utcában forgalom-
lassító küszöbök építésével folytatódik a munka. Közben a főutca 
Kossuth tértől a Szombathelyi úti vasúti átjáróig terjedő szakaszának 
felújítása is folytatódik április 17-én a kötőréteg építésével. Ekkor a 
főpálya aszfaltozására kerül sor, másnapra tervezik a körforgalom 
kötőrétegének építését. Várhatóan április 22-re végeznek is a főutca 
alsó rétegének aszfaltozásával.  Folytatás a 7. oldalon

Csoportszobával bővül a bölcsőde
A Sárvári Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére 187 millió forintot 
nyert Sárvár Város Önkormányzata. A kormányzati támogatás-
nak köszönhetően egy csoportszobával, ehhez kapcsolódó 
akadálymentes mosdóval, fürösztővel, raktárral bővül a bölcsőde 
épülete. Készül egy új játszóterasz és játszókert is az épület mellé. 
A pályázati támogatás elnyerésében nagy szerepe volt Ágh Péter 
országgyűlési képviselőnek, amelyért hálás az önkormányzat – 
hangsúlyozta Kondora István polgármester.

Folytatás a 7. oldalon

A Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ 
munkatársai már hetek 
óta megfeszített tempó-
ban végzik a munkájukat. 
A házi segítségnyújtás 
és a szociális étkeztetés 
mellett, ők látják el Sárvár 
idős lakóit alapélelmisze-
rekkel és gyógyszerekkel. 
Kondora István polgár-
mester látogatást tett az 
intézményben, ahova 300 
darab szájmaszkkal ér-
kezett.

A Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ vezetője, 
Hámoriné Németh Edit mun-
katársaival együtt komoly szer-

vezőmunkát végez a korona-
vírus-járvány megjelenése óta, 
hogy zökkenőmentesen tudják 
biztosítani a város idős lakóinak el-
látását, valamint alapélelmiszereik 
és gyógyszereik beszerzését is.

– Nyolcvanöt igénylőnk volt 
eddig, van, aki egy héten többször 
is kér segítséget. Hétfőnként és 
szerdánként tudjuk gyógyszerrel 
ellátni az időseket, a városban há-
rom gyógyszertárban is segítenek 
nekünk, csak az igényeket kell le-
adnunk, és délutánra összekészítik 
a csomagokat. A bevásárlást min-
dennap intézzük, de délelőtt mi 
sem tudunk vásárolni, így délután 
tudjuk az alapélelmiszereket ház-
hoz vinni – mondta el Hámoriné 
Németh Edit. 

A szociális étkeztetésbe is kilenc 
újabb étkező kapcsolódott be, 
minden ellátottnak eldobható 
dobozba csomagolva szállítják ki 
az ételt a gondozónők.

Kondora István polgármester 
személyesen is felkereste a gon-
dozási központ munkatársait, és 
háromszáz darab szájmaszkot 
vitt magával, de bejelentette, 
hogy várhatóak már azok a nagy 
biztonságot adó FFP2-es és 3-as 
maszkok is, amelyeket az önkor-
mányzat rendelt. 

Sárvár idős polgárai gyógyszereik 
és alapélelmiszereik hazaszállítását 
hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig a 
06 95 320 149-es vagy a 06 30 997 
0638-as telefonszámokon kérhetik a 
gondozási központ munkatársaitól.

KIJÁRÁSI 
KORLÁTOZÁS
meghosszabbítva
Határozatlan időre meghosz-
szabbítja a kormány a koro-
navírus-járvány miatt két hete 
elrendelt kijárási korlátozást 
– jelentette be Orbán Viktor 
miniszterelnök április 9-én.  
A kormányfő közölte: hetente 
mérlegelnek és döntenek 
majd az esetleges további 
hosszabbításokról. 

A csoportos megbetegedések 
szakaszában vagyunk, amikor 
közösségben, személyes érint-
kezések útján terjed a fertőzés. 
Magyarországon is már bárhol 
és bárkiben jelen lehet a vírus. 
Lapzártánkkor Vas megyében 14 
igazolt koronavírusos beteg volt. 
A beazonosított koronavírus-
fertőzötteknél jóval nagyobb a 
tényleges vírushordozók száma, 
akik fertőzhetnek. A tömeges 
fertőzés lelassításához nagyon 
fontos, hogy az idősek, a diákok, a 
külföldről hazatérők, és aki teheti, 
az maradjon otthon, továbbá 
mindenki tartsa be az ajánlásokat 
és a kijárási korlátozásokat, ame-
lyeket a kormány határozatlan 
időre meghosszabbított. Ahogy 
az eddigi elhunytak adataiból is 
látszik, a koronavírus az idősekre 
a legveszélyesebb, ezért nyoma-
tékosan kérik az időseket, hogy 
maradjanak otthon, és a bevásár-
láshoz kérjék hozzátartozóik vagy 
az önkormányzat segítségét.
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Gróf László 
(1933-2020)

Februárban ünnepelte 87. 
születésnapját. Pár hét múlva 
indult volna Erdélybe több 
mint két évtizedes hagyo-
mányra visszatekintő előadói 
körútjára. Utazásai előtt sokszor 
benézett Sárvárra, ebédelt egy 
jót, bekopogott a múzeumba, 
és ment tovább. Mindig ho-
zott valamit, egy apróságot, 
egy könyvet. Gyakran jóval 
nagyobbat. Egy régi metszetet 
a sárvári várról, igazi ritkaság. 
Greischer metszette. Egy okle-
velet Nádasdy Ferenc ország-
bírótól. Utolsó ajándékaként 
pedig dédapja imakönyvét.

Először 1985-ben ismerhet-
tük meg a nevét, amikor a vá-
rosnak ajándékozta 58 lapból 
álló fantasztikus térképgyűjte-
ményét, illetve a Duna medrét 
felmérő Marsigli kötetét. Nem 
kért semmit, sőt a gyűjtemény, 
illetve a kiállítás katalógusát is 
megírta. Önzetlen ajándék volt 
egy önzetlen embertől. 

Imádta Sárvárt. Büszke volt 
arra, hogy ősei már évszáza-
dokkal korábban itt éltek. Ő 
csupán tizenegy évet töltött 
el a városban, akkor nagyköz-
ségben. 1945 nyarától 1956 
novemberéig. Ez a mintegy év-
tizedes idő tette Sárvár nagy-
követévé. Első otthonaként 

tekintett rá. Bár Szombathelyen 
született, a család akkor Felső-
szölnökön élt, mégis gyakran 
mondogatta, hogy Sárvár a 
fogadott szülővárosa. 

Második otthonában, Ang-
liában, legutóbb Oxfordban 
is minden alkalmat megra-
gadott, hogy kötődései ne 
lazuljanak. Szenvedélyes gyűj-
tőként minden sárvári emléket 
próbált megszerezni. A sárvári 
postai emlékek teljes spektru-
mát átfogó gyűjteményével 
kiállítási díjakat nyert. 1994-
ben pedig megjelent Sárvár 
Postatörténete című munkája.

Ismerte a világot, a világ pe-
dig szerette őt. Azon ritka em-
berek közé tartozott, akiknek 
a szeme mindig mosolygott, 
mindig energiával volt teli. 
Teljes életet élt, akkor is, ha 
voltak még tervei. A tevékeny 
ember ilyen. Optimizmussal, 
elszántsággal teli. A betegség 
legyőzte, de mindig velünk 
marad, és ránk hagyta a világot, 
hogy mi vigyázzunk rá.

Isten veled, Laci. 
Takács Zoltán Bálint

Tájékoztatás a rászoruló gyermekek 
intézményi gyermekétkeztetéséről

Sárvár Város Önkormányzata a rendkívüli veszélyhelyzet idején 
az Elamen Zrt.-n keresztül biztosítja a rászoruló, 100%-os térítési 
díjkedvezményben részesülő általános iskolás tanulók és óvodások 
intézményi gyermekétkeztetését.

Tízórait, ebédet és uzsonnát is kapnak a gyermekek.
A megrendeléssel kapcsolatos teendőket az IGESZ Sárvár látja el.
Igényeiket a torok.krisztina@igeszsarvar.hu elektronikus levélcím-

re, vagy a 30-244-8285 mobilszámra, vagy a 95/326-661 vezetékes 
számra várjuk. 

A megrendelt ételadagokat egyszer használatos elviteles 
dobozokban tudják átvenni 9.30–12.00 óra között.

Átvételi pontok:
• Nádasdy Tamás Általános Iskola gazdasági bejárat (torna-

csarnok bejárata mellett)
• Gárdonyi Géza Általános Iskola gazdasági bejárat (Bem József 

utca felől)
Kérem a tisztelt szülőket, jelezzék, hogy gyermekük részére kérik-e 

az étkezést, ha igen, melyik átvételi pontra.
Sárvár, 2020. április 1.

Tisztelettel: Wawrzsákné Kondor Eleonóra, intézményvezető

TELEFONOS távkonzultáció szükséges
A háziorvosokat, fogorvosokat és a házi gyermekorvosokat csak 

sürgős esetben kereshetik fel a páciensek itt Sárváron is a korona-
vírus-járvány terjedésének megakadályozása miatt. A rendelőkben 
egészségügyi ellátást csak akkor végeznek, ha arra sürgős szükség 
miatt – életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése ér-
dekében – kerül sor. Tervezett, halasztható ellátásra, például jogo-
sítványkészítés, hosszabb ideje fennálló panaszok kezelésére nincs 
lehetőség. A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről 
szóló igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani. A háziorvosok és 
házi gyermekorvosok azt kérik, hogy mielőtt felkeresnék a rendelőt, 
telefonon vagy e-mailben egyeztessenek orvosukkal, mindenképpen 
szükség van telefonos távkonzultációra. A sárvári háziorvosok és házi 
gyermekorvosok elérhetőségeit megtalálják a sarvarvaros.hu webol-
dalon, a Város menüpont alatt, az Infotárban is.

SÜRGŐSSÉGI FOGÁSZATI ELLÁTÁS 
SÁRVÁR, 04. 20–04. 30.

10:00–12:00 óra között 
a 65 év feletti páciensek ellátása történik.

12.00 óra után, időpont egyeztetés alapján 65 év alatti 
betegek sürgősségi ellátása. 

Időpont egyeztetés az alábbi telefonszámon:
04. 20.:  Dr. Simon Eszter  Sárvár, Várkerület u. 33. 95/326-188  
04. 21.:  Dr. Liszta Róbert  Sárvár, Esze T. u. 13. 95/321-844
04. 22.:  Dr. Boda Szabolcs  Sárvár, Sylvester J. u. 1. 95/323-547
04. 23.:  Dr. Nagy Veronika  Sárvár, Batthyány u. 41. 95/326-150
04. 24.:  Dr. Fekete Katalin  Sárvár, Batthyány u. 41. 95/326-150
04. 27.:  Dr. Simon Eszter  Sárvár, Várkerület u. 33. 95/326-188
04. 28.:  Dr. Liszta Róbert  Sárvár, Esze T. u. 13. 95/321-844
04. 29.:  Dr. Boda Szabolcs  Sárvár, Sylvester J. u. 1. 95/323-547
04. 30.:  Dr. Nagy Veronika  Sárvár, Batthyány u. 41. 95/326-150

Körzet Rendelő
címe (Sárvár)

Háziorvos
Neve Elérhetősége

Felnőtt
1. Várkerület 17/A. Dr. Kiss Erika 95/323-990
2. Szatmár utca 14. Dr. Vörös Gábor 95/320-218

3. Széchenyi István 
utca 11. 

Dr. Császár 
Veronika

Vényfelírás: 
sarvar3szkorzet@

gmail.com

95/320-174 
30/2378-184 

4. Várkerület 17/A. Dr. Borzon Judit 95/320-175

5. Kinizsi Pál utca 13. 
Gergelyné 

Dr. Bokor Ildikó
95/778-510  
30/1561-129

6. Kinizsi Pál utca 13. Dr. Lascsik Edit 95/320-193

Gyermek

1. Várkerület 17/A.
Dr. Gecse – Kálózi 

Patrícia
95/324-949  
30/1402-547

2. Ady Endre utca 2. 
Dr. Horváth 
Magdolna 95/520-352

3. Ady Endre utca 2. Dr. Schmalzl Erika 95/321-508
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Megérkezett Sárvárra az a harmincezer maszkból álló szál-
lítmány, amelyet az önkormányzat rendelt. Ezeket már ki 
is osztották a város lakói között, minden háztartásba négy 
darabot vittek az egyéni önkormányzati képviselők és ön-
kéntesek – erről is szólt Kondora István polgármester, aki a 
koronavírus-járvány idején hozott elmúlt két hét önkormány-
zati intézkedéseit foglalta össze.

– Logisztikailag pontosan meg-
szervezve osztottuk ki április első 
hétvégéjén ezeket a szájmaszko-
kat, amelyeket a sárvári önkor-
mányzat rendelt a város polgárai-
nak. Körülbelül 99,9 %-ban eljutott 
a címekre, akikhez nem jutott el, 
azok személyesen még továbbra 
is átvehetik az önkormányzati 

hivatal információjánál ezeket 
a maszkokat. Nyomatékosan 
kérek mindenkit, ha elhagyja az 
otthonát, akkor viseljen maszkot! 
Ezzel nagyon sokat tudunk tenni 
azért, hogy a vírus terjedését 

megakadályozzuk. Ez az adomány 
a felnőtteknek szólt, kérem, hogy a 
gyermekeket továbbra se enged-
jék el otthonról, csak akkor, ha erre 
feltétlenül szükség van – mondta 
a polgármester.

Ezek a szájmaszkok azonban 
csak a lakosság részére jelentenek 
védelmet, az egészségügyben és 

a szociális ágazatban dolgozók 
részére még további úgynevezett 
FFP2-es és FFP3-as maszkokat, il-
letve fertőtlenítőszereket is rendelt 
az önkormányzat, amelyeket amint 
megérkeztek, azonnal kivisznek az 

orvosi rendelőkbe és a gondozási 
központ munkatársainak.

A polgármester arról is szólt, 
hogy továbbra is kiemelt figyel-
met fordítanak a koronavírus-jár-
vány által legveszélyeztetettebb 
korosztályra, az idősekre. – Telefo-
non is megkerestük a 65 év feletti 

időseket, és megkértük őket, hogy 
jelezzék a gondozási központnál, 
amennyiben szükségük van vala-
milyen segítségre, például élelmi-
szer- vagy gyógyszerbevásárlásra, 
vagy ebéd-házhozszállításra – 
húzta alá a polgármester.

Sárvár Város Önkormányzata 
április 5-én újra nyitotta a városi 
piacot a Sárvár Aréna mellett, ez-
zel elsősorban a helyi és környék-
beli kistermelők munkáját szerette 
volna segíteni, és biztosítani a 
lakosság folyamatos élelmiszer-
ellátását. Ha a jogszabályok nem 

változnak, akkor április 19-én újra 
kinyit a piac, várhatóan nagyobb 
élelmiszer-választékkal.

Kondora István szólt arról is, 
hogy a sárvári önkormányzat által 
a koronavírus elleni védekezésre 
felajánlott támogatási összegek 
gyűjtésére nyitott alszámlára to-
vábbra is várják a támogatásokat. 
A felajánlásokból segítik a sárvári 
háziorvosok és a sárvári gondozási 
központ munkáját elősorban a 
védekezéshez szükséges eszközök 
beszerzésével, amennyiben szük-
séges, akkor a Sárvári Mentőállo-
más dolgozóit is támogatja ebből 
az önkormányzat. (Számla elneve-
zése: Sárvár Város Önkormányzata 
„Védekezés COVID-19”, Számla 
száma: 11747037-15733634-
10260009) Kondora István a gon-
dozási központ mellett a Sárvári 
Mentőállomásra is kilátogatott, 
hogy személyesen tekintse meg 
a védekezés eszközeit, és elbe-
szélgessen a dolgozókkal, hogy 
telnek a mindennapjaik a „front-
vonalban”.

– Szeretném azt is jelezni, hogy 
továbbra is jár az ingyenes étke-
zőknek, a rászoruló gyerekeknek a 
napi háromszori étkezés, úgyhogy 

azok a szülők, akik ezt még nem 
jelezték az IGESZ-nél, azok szíves-
kedjenek jelentkezni, és onnantól 
kezdve meg fogjuk szervezni 
a gyerekek ellátását – mondta 
Kondora István, aki végezetül 
üdvözölte a koronavírus-járvány 
miatt elrendelt kijárási korlátozás 
meghosszabbítását. Hozzátette: 
Sárváron egyelőre nem szeret-
nénk elrendelni magasabb szintű 
korlátozást. Arra azonban nyoma-
tékosan kérek mindenkit, hogy 
a kijárási korlátozás szabályait 
fokozottan tartsák be!  

Fegyelmezettséggel 
SEGÍTSÜK A VÉDEKEZÉST 

Dr. Máhr Tivadar és Kondora István 
vették át a szájmaszkszállítmányt

Kondora István telefonon is segítséget 
ajánlott a 65 éven felülieknek
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„Az eltelt hetekben világossá 
vált, hogy amint a nagyvilágban, 
úgy Magyarország területén is 
bárhol jelen lehet a fertőző vírus. 
Hazánk érintettségére felkészülve 
már január végén létrejött az 
operatív törzs. Az azóta megala-
kult akciócsoportok munkájáról 
a miniszterelnök folyamatosan 
beszámol. Így már eddig is szá-
mos olyan döntésről kaphattunk 
hírt, amelyek konkrét segítsé-
geket biztosítanak. Új fokozatot 
jelentett a védekezésben, amikor 
március 11-én veszélyhelyzetet 
hirdettek ki. Az ellenzék felelőtlen 
viselkedése révén nem tudtunk 
olyan döntést hozni, amely ezt 
meghosszabbította volna. A mai, 
március 30-i szavazáson azonban 
világossá vált: a kormánypárti 
képviselőkre számíthatnak a ma-
gyar emberek. Így a Fidesz–KDNP 
frakciók támogatásával el tudtuk 
fogadni a koronavírus elleni 

védekezésről szóló törvényja-
vaslatot. Számunkra ugyanis a 
legfontosabb az egészség és 
az élet védelme. Ez a helyzet is 
rámutat arra, hogy mindenki-
nek személyes felelőssége van 
a vírus elleni harcban. Ahogy 
a törvényhozásban tehát itt, a 
Parlamentben is mindent meg 
kell tennünk a világjárvány ellen, 
úgy ki-ki a saját tetteivel is fel tud 
lépni. Ennek keretében választó-
körzetem, Észak-Vas megye lakóit 
továbbra is tisztelettel arra kérem, 
hogy egymás egészségének 
megóvása céljából tartsuk be a 
Kormány rendelkezéseit, kéréseit” 
– mondta Ágh Péter.

„Az elmúlt napokban az önzet-
len segítségnyújtás számos szép 
példáját is láthattuk. Legyen szó 
adománygyűjtésről, felajánlások-
ról, önkéntes munkáról, sok Vas 
megyei mutatta meg, hogy az 
itt élők számíthatnak egymásra. 

Köszönet érte! Az összefogásra 
a következőkben is szükség lesz! 
Továbbra is mindenkit arra kérek, 
hogy politikai szimpátiát félreté-
ve segítsük egymást! Észak-Vas 
megye minden polgárát erre 
biztatom, valamennyi városban 
Kőszegtől, Csepregen, Bükön, 

Vépen, Répcelakon, Sárváron 
át Celldömölkig és minden fa-
luban Kőszeg-hegyaljától a Ke-
menesaljáig! Ne felejtsük: most 
minden magyar felelős, minden 
magyarért! Vigyázzunk egymás-
ra!” – zárta felszólalását Ágh Péter 
országgyűlési képviselő.

Ágh Péter országgyűlési képviselő és munkatársai a koro-
navírus által leginkább veszélyeztetett idősebb polgárokra 
figyelnek Észak-Vas megyében. Irodájában kerestük fel múlt 
héten a képviselőt.

– Munkatársaimmal igyek-
szünk minél többeket elérni 
a leginkább veszélyeztetett 
korosztály tagjaiból telefonon, 
hogy megkérdezzük tudunk-e 
valamiben segíteni. Észak-Vas 
megyében is fontos, hogy fi-
gyeljünk egymásra, figyeljünk 

azokra,  ak ik segítségre szo-
rulnak, tudják, hogy mit kell 
tenniük, ha valamire szükségük 
van. Hozzátette: továbbra is a 
legfontosabb, hogy aki teheti, 
maradjon otthon. Az idősebbek 
az élelmiszerek és gyógyszerek 
beszerzését családtagjaiktól, 

vagy az önkormányzattól kérjék. 
A boltokban biztosított 9 és 12 
óra közötti idősávot pedig csak 
végső lehetőségként vegyék 
igénybe. Ezek az intézkedések 
a védelem érdekében születtek. 
Nagyon fontos, hogy vigyázzunk 
egymásra! – mondta a képviselő.

Ágh Péter arról is szólt, hogy 
bár az ellenzék azt híresztelte, 
hogy a Par lament nem fog 
működni, látható, hogy az Or-
szággyűlés folytatja a munkáját. 

Olyan döntések születnek, ame-
lyek célja menteni az emberéle-
tet, gondoskodni a jövőről! – A 
gazdaságot talpra állítjuk, ennek 
keretében került meghirdetésre 
a gazdaságvédelmi akcióterv 5 
fő pontból álló második szaka-
sza: a munkahelyek megőrzé-
se, munkahelyek teremtése, a 
kiemelt ágazatok támogatása, 
a vállalatok finanszírozása, vala-
mint a család- és nyugdíjasvéde-
lem – húzta alá.

Ágh Péter választókerületi 
irodájában is kihelyezték a pi-
ros szívet, amely a köszönet 
jelévé vált szerte az országban. 
– Köszönjük az egészségügyben 
dolgozók, a boltosok, rendőrök, 
tűzoltók, áruszállítók, önkénte-
sek és mindazok munkáját, akik 
értünk és a biztonságunkért 
tesznek! – szólt a politikus.

Figyelünk 
az IDŐSEKRE

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! Ágh Péter országgyűlé-
si képviselő is felszólalt 
a Parlamentben már-
cius 30-án „Észak-Vas 
megye a koronavírus-
járvány vészhelyzeté-
ben” címmel.
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A koronavírus „frontvona-
lában” szolgálókért tap-
sol Sárvár is! Az országos 
mozgalomhoz városunk-
ban is sok közösség, ma-
gánszemély csatlakozott, 
hogy erőt adjon a vírus-
járvány frontvonalában 
küzdőknek.

Az Alkotmány úton április 1-jén 
jártunk, amikor nemcsak a taps, de 
Ruzsa Magdi Most élsz című slá-
gere is betöltötte a teret. A Sárvári 
Mentőállomással szemben lakó 

háztömbökben sokan lelkesen 
tapsoltak a 20 órai kezdéskor, sőt 
voltak olyanok, akik más utcákból 
érkeztek, hogy tapssal mondjanak 
köszönetet az egészségünkért, az 
ellátásunkért, a biztonságunkért 
dolgozóknak. Olyan népszerű 
lett az országos tapsolási, szolida-
ritási mozgalom, hogy esténként 
nemcsak az Alkotmány úton, de 
a város több pontján is hallani a 
tapsolást. A Sárvári Mentőállomás 
dolgozói villogó, szirénázó mentő-
autókkal köszönik meg esténként 
a tapsot.

Tapsolj Sárvár!

Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum 2014–2020. 
– Foglalkoztatási párbeszéd
A Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum – TOP-5.1.1-15-VS1-2016-00001 – keretei között a Foglalkoz-
tatási Párbeszéd rendezvénysorozat videokonferencia formájában valósul meg április hónapban. Első 
alkalommal a járvány által leginkább érintett ágazat, a turizmus, foglalkoztatás, önfoglalkoztatás került a 
párbeszéd fókuszába. A konferencián dr. Kondora Bálint alelnök a 2016-ban megkezdett megyei szintű 
foglalkoztatási együttműködés, támogatás céljait, dr. Balázsy Péter megyei jegyző pedig a megyei pak-
tum keretében elért eredményeket, célértékeket ismertette. 
Rettegi Attila, a VMSZC főigazgatója a turizmus-szakképzés témán belül a lehetőségekről és felmerü-
lő kérdésekről, Breznovits István szakértő pedig a foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, vállalkozóvá válás, 
hogyan tovább kérdésekben adott tájékoztatást. Kovács István, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. 
vezetőjeként a helyi termékekről, a hogyan továbbról vázolt fel megoldási lehetőségeket. 
A konferencia résztvevői iránymutatást is megfogalmaztak maguk számára. Kiemelték a vállalkozások 
fenntartásának, vállalkozásbiztonságának kérdését, a veszteségek minimalizálásának 
megcélzását. Nagy hangsúlyt kapott a munkahelymegtartás fontosságának,  
a vállalati kommunikáció fenntartásának hangsúlyozása, a helyben termelt 
és előállított termékek értékesítésének lehetséges új útjai. Minden gon-
dolat, szakmai vélemény és kérdés középpontjában a személy állt. 
Igényként fogalmazódott meg a digitális tudásfejlesztés, képzés 
lehetőségeinek kiaknázása, valamint a közös gondolkodás, az 
együttműködések folytatása. 

„Maradj otthon, hogy minél hamarabb útra kelhess!” 
szlogennel zárult a konferencia.

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.
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Ötven kislevelű hársfát ültettek el a Szombathelyi utca mellett 
és Rábasömjénben a Sárvári Környezetvédő és Természet-
barát Egyesület tagjai közösen más civil szervezetekkel. Az 
akcióhoz közel félmillió forintos támogatást kaptak a Flex 
Foundation alapítványától a környezetvédők.

Az elmúlt időszakban Sárvár 
több helyszínén került már sor 
faültetésre a helyi egyesületek 
összefogásával. A mostani fásítás 
különlegessége, hogy ehhez a 
multinacionális Flex vállalat ala-
pítványán keresztül mintegy 492 
ezer forint támogatást adott. A 
Sárvári Környezetvédő és Termé-
szetbarát Egyesület az adomány-
ból ötven darab kislevelű hársfát 
vásárolt. A Sári városrészben lévő 
Kavicsgödörben 26 fát ültettek, az 
akcióban részt vettek a Sárvári Ke-
rékpáregylet tagjai, a senior nép-
táncosok, a sárvári méhészek és 
a polgárőrök is. Rábasömjénben 
24 fát ültettek, ezek elhelyezé-
sénél részt vett a Rábasömjénért 

Egyesület. Sinka Béla vállalta, hogy 
markológépével előkészíti a tere-
pet az ültetendő fák gödreinek 
kiásásával.

– A város rendelkezik klímastra-
tégiával, azonban életre csak ak-
kor kelhet, ha a megvalósításáért 
mindenki összefog – hangsúlyoz-
ta a civil akción dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester. 

A sárvári természetbarátok már 
korábban többször is sikerrel pá-
lyáztak a Flex cégcsoport alapítvá-
nyához, a kiírásban akkor is fontos 
szempont volt az önkéntesek 
közreműködése és a természet-
védelem – tájékoztatott Bokorné 
Csonka Judit, a környezetvédő 
egyesület elnöke.

Április elsejétől egyirányú 
lett a Várkerület utca a Ná-
dasdy utca felől a Malom 
utcáig az önkormányzat 
döntése értelmében. 

Az első napokban a sárvári pol-
gárőrök segítették a helyszínen 
az új forgalmi rend betartását a 
járművezetőknek. A gyógyhely-
fejlesztési program kapcsán már 
2013-ban felmerült a Várkerület 

utca részleges egyirányúsításá-
nak ötlete. A tervezés óta eltelt 
idő alatt a megnövekedett kétirá-
nyú forgalom, valamint a parkoló 
és várakozó járművek nagy száma 
miatt az itt lévő intézmények 
megközelítése is nehézkessé 
vált. Ezért került sor a forgalmi 
rend átalakítására. Így a Várka-
pu étteremtől a járásbíróságig 
lett egyirányú április elsejétől a 
Várkerület, ingyenes parkoló és 
baloldali haladó sávval. 

Újra megnyílt a városi piac 
a Sárvár Aréna mellett. 
Ezzel elsősorban a helyi és 
környékbeli kistermelők 
munkáját akarja segíteni 
az önkormányzat, és biz-
tosítani a lakosság folya-
matos élelmiszer-ellátását.

Szigorú rendszabályok mellett 
nyitott meg a korábban a korona-
vírus miatt bezárt kistermelői piac. 
A felállított kordonok mellett a 
polgárőrök felügyelték a szabályo-
kat, hogy kik és hányan léphetnek 
be a piac területére. Betartották 
az előírást, hogy 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 szolgáltatásait. 
A piacon kizárólag az igazolha-
tóan élelmiszer-forgalmazással 
foglalkozó árusok pakolhattak ki, 

közülük is csak azok, akik vállalták, 
hogy tevékenységüket a szüksé-
ges védőeszközök használatával 
folytatják a piac működésének 
teljes időtartama alatt. 

 A sok érdeklődő közt Kondora 
István, Sárvár polgármestere is 
vásárolt a zöldséges, húsos és 
sajtpultoknál. – Hallom az elége-
dett és az elégedetlen hangokat 
is, de az országos előírásoktól nem 
fogunk semmilyen módon eltérni. 
Néhány termék hamar elfogyott, 
az eladók gyorsan ki fogják tapasz-
talni a szükséges mennyiséget, 
és megoldódik ez a probléma 
is – foglalta össze az újranyitás 
tapasztalatait Kondora István.

Ha a kijárási és a kereskedelem-
re vonatkozó szabályok lehetővé 
teszik, akkor a termelői piac április 
19-én, vasárnap ismét várja a 
vásárlókat reggel hat órától az 
aréna mellett.

Élelmiszer-árusítás a VÁROSI PIACON

EGYIRÁNYÚ lett 
a VÁRKERÜLET 
utca

ÖSSZEFOGÁS a város fásításáért
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Folytatás az 1. oldalról
– A bölcsőde meglévő épüle-

tének energetikai korszerűsítése 
2018 végére fejeződött be ugyan-
csak pályázati forrásból. Ezzel a 
187 milliós beruházással a bölcső-
dei fejlesztésünk teljes lesz, mert a 
terület már nem is alkalmas továb-
bi bővítésre. Bízom abban, hogy 
egy év múlva teljesen elkészülhet 
az új, 14 kisgyermeknek férőhelyet 
biztosító csoportszoba – mondta 
Kondora István polgármester. 

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő a polgármesterrel együtt 
tekintette meg a bölcsődét. – Bí-
zunk abban, hogy ezek a munká-
latok a járvány elmúltával a jövőt 
fogják szolgálni. Fontos kiemelni 
azt, hogy a kormány a gazdasági 
nehézségek ellenére sem csök-
kenti a családtámogatásokat, így 
kerülhetett sor arra, hogy a böl-
csődefejlesztések előtt is megnyílt 
a lehetőség – szólt Ágh Péter. -fr-

Csoportszobával 
BŐVÜL A BÖLCSŐDE

Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester-
rel együtt tekintette meg a Vörös-
marty és az Uzsoki utcákat, ame-
lyekben március végére készült 
el az új aszfaltburkolat. – Előző 
évben nyertük meg a kormányzati 
támogatást ezeknek az utcáknak 
a felújítására. Az a koncepciónk, 
hogy ahol elkészültek már a 
csapadékcsatorna-felújítások, 
azokban az utcákban az aszfal-

tozást is elvégezzük – mondta a 
polgármester. 

A Vörösmarty utcában 5 méter 
széles 210 m hosszúságú aszfalt-
burkolat készült, amely mellett 

25–25 cm-es padkákat alakítottak 
ki. Az Uzsoki utcában 102 méter 
hosszan aszfaltozták le az utat, to-
vábbá 62 méter hosszúságú járda 
kapott új aszfaltburkolatot.  – Ön-
kormányzatunk 30 millió forintot 
nyert a Belügyminisztériumtól, ez 
az elnyert támogatás a kivitelezés 
ötven százalékát fedezte – szólt 
Dr. Máhr Tivadar, aki hozzátette, 
az útpályák – a Kertvárosban már 
használt – hidegremix technoló-
giával készültek.

Az idei évben közel 110 millió 
forintot tervezett még a sárvári 
önkormányzat út- és járdafelújí-
tásra. Kondora István azt mondja, 
hogy minden idei tervezett be-

ruházást meg fognak valósítani, 
de a járvány miatt sor kerülhet 
a következő évekre tervezett 
infrastrukturális fejlesztések át-
ütemezésére.  

Közlekedésbiztonsági szem-
pontból nagyon fontos, hogy 
májusban több utcában is el-
kezdődik a sebességcsökkentő 
küszöbök építése.  – Lakossági 
fórumokat követően határoztunk 
a „fekvőrendőrök” építéséről, így 
az Ungvár, a Petőfi, a Temető és a 
Nádasdy utcákban fogjuk ezekkel 
lassítani a forgalmat – mondta el 
Dr. Máhr Tivadar. 

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő is szólt a beruházásokról. 
– A válság ellenére is komoly 

beruházások zajlanak Sárváron. 
Az elmúlt években a kormány 
és az önkormányzat partnersége 
révén számos közterület és utca 
újulhatott meg. Ez a sor, mint 

nagyberuházás most a városon 
átvezető főút felújításának foly-
tatásával és egy kisebb, de mégis 
több tízmillió forintos értékben 
a Vörösmarty utca felújításával 
folytatódott. Mindkét fejlesztés 
kormányzati forrás révén válik 
megvalósíthatóvá. Bízunk abban, 
hogy ezek hozzájárulnak Sárvár 
komfortosabb úthasználatához. 
A főút felújításának befejezéséig 
mindenkinek köszönjük a türel-
mét! – mondta a képviselő.

-fr-

Megújult a VÖRÖSMARTY és az UZSOKI, épül a FŐUTCA

Ágh Péter és Kondora István szerint óriási előrelépést jelent a főutca 
teljes felújítása

60 millió forintból újult meg két utca - Kondora István és Dr. Máhr Tivadar 
a Vörösmarty és Uzsoki kereszteződésében
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Amint lecseng a koronavírus-
járvány, a többség azonnal 
elkezd utazást foglalni. Azok 
pedig, akik így gondolkod-
nak, szinte kivétel nélkül a 
belföldi nyaralást választják. 
Ez derült ki a Sárvár Tourist & 
TDM Nonprofit Kft. friss fel-
méréséből, aminek a segítsé-
gével arra keresték a választ, 
hogy a koronavírus-járvány 
milyen hatással lesz a válság-
helyzet utáni utazási kedvre.

Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & 
TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője a 
két hét alatt beérkezett 577 válasz 
összesítését követően elmondta, 
hogy a kérdőívet kitöltők 53,4 
százaléka kezd el azonnal utazást 
foglalni, amint bejelentették, hogy 
lecsengett a koronavírus-járvány. 
Vagyis a többség még a bizony-
talan gazdasági helyzet ellenére 
sem mondott le az utazási tervei-
ről. – Ez biztató – jegyezte meg a 
turisztikai szakember. Hozzátéve: 
a meglévő foglalások 48,8 száza-
lékát ugyan lemondták az utazók, 
de ez a meglátása szerint inkább 
csak egyfajta óvatosságnak te-
kinthető, mint az idei utazásról 
való teljes lemondásnak. Haller 
Ferenc szerint a kutatásuk során 
kapott válaszok arra engednek 
következtetni, hogy a foglalásukat 

törlők jelentős része nagy valószí-
nűséggel a járvány után újra foglal 
majd utazást. Biztató továbbá, 
hogy a válaszadók 47 százaléka a 
lemondás helyett inkább a későb-
bi időpontra történő átfoglalást 
választotta.

– A beérkezett válaszok alapján 
egyértelműen látszik az is, hogy 
a koronavírus-járványt követően 
külföldre csak kevesen terveznek 
utazást. A hazai turisztikai szolgál-
tatóknak talán egy kis bizakodásra 
adhat okot, hogy 89,7 százalék 
itthoni kikapcsolódásban gondol-
kodik. Az akciókkal viszont nagyon 
úgy fest, hogy semmire sem men-

nek a szállodák. A kapott válaszok 
szerint a kérdőívet kitöltők még 
egy komolyabb kedvezmény 
esetén sem foglalnák le most a 
nyaralást. Inkább kivárnak. Csupán 
9,9 százalék nyitott az akciókra 
– idézte fel a számokat Haller 
Ferenc. Kiegészítve mindezt azzal: 
a vendégek óvatosságától függet-
lenül a szállásadóknak érdemes 
folyamatosan kommunikálniuk. A 
válaszadók majdnem 90 százaléka 
nyilatkozott ugyanis úgy, hogy ha 
idén vége lesz a koronavírus-jár-
ványnak, foglal utazást. A válaszok 
alapján az látszik, hogy a többség 
(62,5 százalék) inkább a családi-

asabb eseményeket választaná 
– a résztvevők létszámát tekintve 
legalábbis. 

Haller Ferenc meglátása szerint 
a több mint félezer válaszból az 
látszik, hogy bizakodhatnak a 
belföldi szállásadók. – A felmé-
rés eredményei adhatnak némi 
reményt, hogy az idei nyár a ko-
rábbiaknál is erősebb belföldi for-
galmat hoz. Sárváron legalábbis 
erre készülnek, az egyes szállodák 
és a fürdő is felkészült arra, hogy a 
vírus lecsengését követően szinte 
azonnal újranyithassanak – zárta 
az összegzését a sárvári turisztikai 
szakember.

A 2019-es év rekordokat döntött a turizmusban, így mindenki 
optimistán és bizakodva tekintett a 2020-as évre. Vas megye 
fürdői, szállásadói és valamennyi turisztikai szolgáltatója úgy 
tekintettek erre az évre, hogy biztosan teljesíteni tudják majd 
az előre kitűzött céljaikat – olvasható a Vas Megyei Turizmus 
Szövetség közleményében.

Ma már tudjuk, hogy 2020 nem 
a sikerekről és rekordokról fog 

szólni. A válság méretét és idő-
tartamát ma még nem ismerjük 

pontosan, a gazdasági károkat 
számszerűsíteni egyelőre nehéz 
lenne. 

Egy dologban viszont egészen 
biztosak lehetünk. A helyzet 
előbb vagy utóbb, de norma-
lizálódni fog. A válsághelyzet 
véget fog érni, és Vas megye 
turisztikai attrakciói továbbra 
is itt lesznek, hogy vendégeket 
fogadjanak belföldről és szerte a 
nagyvilágból.

Az előttünk álló hetekben, 
hónapokban a Vas Megyei Turiz-
mus Szövetség is csak arra tud 
buzdítani mindenkit, hogy ma-
radjon otthon. Azért, hogy minél 
hamarabb útra kelhessen újra. Ezt 
az üzenetet fogjuk hirdetni online 
felületeinken, és erre buzdítjuk 
tagszervezeteinket is. 

Köszönjük valamennyi turiszti-
kai szolgáltatónak, hogy felelősen 
cselekedett az elmúlt időszakban, 
és a biztos anyagi veszteségek 
vállalása mellett az emberi egész-
ség és az életvédelem volt az első 
szempontja.

A Vas Megyei Turizmus Szövetség 
pedig már készül arra, hogy a ve-
szélyhelyzet elmúltával megyénkbe 
ismét visszatérnek a vendégek. A 
járvány lecsillapodása után, egy cél-
zott, országos marketingkampányt 
fog indítani a Szövetség, melynek 
célja, hogy minél előbb helyre álljon 
a megye turizmusa. 

Addig is „Maradj otthon, hogy 
minél hamarabb útra kelhess!”

dr. Kondora Bálint
elnök
Vas Megyei Turizmus Szövetség

„Maradj otthon, hogy minél hamarabb útra kelhess!”

Szinte KIZÁRÓLAG BELFÖLDI NYARALÁS jöhet számításba
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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 
érdekében a műszaki vizsga állomá-
sunkon ügyeleti rendszerrel jelenleg is 
működik. A személyes kontaktus elkerülé-
se végett, csak telefonon előre bejelentett 
időpontokra fogadunk gépjárműveket. A 
gépjárművekben el kell helyezni a hatósági 
műszaki vizsga által előírt okmányokat, 
amelyek a következők: forgalmi engedély, 
kötelező biztosítás, ha nem a tulajdonos 
hozza vizsgára az autót, akkor meghatal-
mazás 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 kijavítás végett, ügyeletet tart! 

Az ügyeleti napok minden héten, ked-
den, szerdán illetve csütörtökön lesznek.

Bejelentkezés minden nap 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

A Vas Megyei Önkormányzat a hagyományoknak megfelelően 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 172. évfordulója 
alkalmából kitüntetéseket adományozott a megye érdekében 
kifejtett kimagasló munkát végző személyeket elismerve. A 
veszélyhelyzet miatt a megyeháza dísztermében a megszo-
kott ünnepség ezúttal elmaradt. A kitüntetéseket az érintet-
tek később vehetik át személyesen. 

A megyei közgyűlés közle-
ményben ismertette a 2020-as 
díjazottak névsorát, amelyek 
között több sárvári vonatkozású 
elismerés is volt.

„Vas megye Turizmusáért Díj” 
elismerésben részesült Tölli 
Bálint, a Park Inn By Radisson 
Sárvár szállodaigazgatója.

1993 óta dolgozik a turisztikai 
szakmában. 2011 óta a Park Inn 

By Radisson Sárvár Resort & Spa 
szállodaigazgatója. 2014-ben a 
budapesti Park Inn szállodát is 
igazgatta egy éven keresztül, 
párhuzamosan a sárvári szál-
lodával. Igazgatói tevékenysé-
ge alatt Sárvár meghatározó 
szállodája lett a Park Inn, mely 
vendégforgalmával jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy Sárvár 
bekerült a leglátogatottabb 
desztinációk élmezőnyébe. A 

fürdővel szoros együttműködés-
ben működő szálloda megyei 
szinten is kiemelkedően sike-
res, nívóját a magas foglaltsági 
szintek mellett is folyamatosan 
tartja. Tölli Bálint aktív részese a 
város turisztikai életének, taná-
csaival és észrevételeivel segíti a 
város és a megye turizmusának 
fejlesztését is. 2018 óta a Magyar 
Szállodák és Éttermek Szövetsé-
ge Nyugati Régiójának vezetői 
tisztségét is betölti.

„Vas Megye Szolgálatáér t 
Közigazgatási Tagozata” elis-
merésben részesült Németh 
Kornél, a Koncz János Alap-
fokú Művészeti Iskola Sárvár 
fafúvóstanára.

Lelk iismerettel és töretlen 
lendülettel végzi zenepedagó-
gusi munkáját Sárvár művészeti 
iskolájában. Az elmúlt években 
kiemelkedő versenyeredménye-
ket ért el növendékeivel. Elkö-
telezett hivatástudattal végzett 
pedagógusi, zenészi munkássága 
jó példaként állítható a követ-
kező tanári generáció, valamint 
kollégái elé.

„Vas Megye Szolgálatáér t 
Sport Tagozata” elismerésben 
részesült Csonka László, a 
Zichy Antónia Általános Iskola 
Ikervár pedagógusa.

2004 óta dolgozik a Sárvári Ki-
nizsi SE kézilabda-szakosztályánál. 
A felnőtt csapat stabil működési 
feltételeinek megteremtése után 
az utánpótlás rendszer kiépítésén 
munkálkodott. A sárvári média 
munkatársaként mindig pártatla-
nul és tényszerűen tájékoztatta a 
lakosságot a helyi történésekről.

„Vas Megye Szolgálatáért Köz-
biztonsági Tagozata” elisme-
résben részesült Molnár István 
rendőralezredes, a Sárvári 
Rendőrkapitányság rendészeti 
osztályvezetője.

Hivatásos rendőri szolgálatát 
1996-ban kezdte. Kimagasló 
munkavégzésének és parancs-
noki tevékenységének köszön-
hetően illetékességi területének 
közbiztonsága szilárd, a turizmus-
ból és idegenforgalomból adódó 
helyi elvárásoknak maximálisan 
megfelel. Munkavégzésére a 
precízség és a példamutató szor-
galom jellemző.

MEGYEI ELISMERÉS 
sárvári polgároknak
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Sárvári Evangélikus 
Egyházközség hírei:

● Tájékoztatjuk gyülekezetünk 
tagjait, hogy a Püspöki Tanács 
minden magyarországi evan-
gélikus gyülekezetre érvényes 
döntése értelmében, egyházkö-
zségünkben bizonytalan ideig 
nem tartunk sem istentiszteleti, 
sem egyéb hétközi gyülekezeti 
alkalmat. A lelkészek telefonon 
és e-mailben elérhetőek.  

● Személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház javára a 0035-ös 
technikai számon rendelkez-
hetnek. Kérjük, hogy a másik 
felajánlható 1%-kal támogassák 

egyházközségünk Luther-rózsa 
Alapítványát, melynek adószáma: 
18890246-1-18.

● Egyházközségünk főbb 
híreiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen 
is tájékozódhatnak.

A Sárvári Református 
Egyházközség hírei: 

● A járvány miatt istentiszte-
leteink és hétközi alkalmaink ha-
tározatlan ideig szünetelnek. Te-
lefonos elérhetőség: 95/830067, 
30/6786645

● Gyülekezetünk a Sárvári 
Református Egyházközség Face-
book - oldalán is elérhető.

● Személyi jövedelemadónk 
1%-át a Sárvári Református Gyü-
lekezetért Alapítványnak ajánl-
hatjuk fel, melynek adószáma: 
18890552-1-18. A Magyarországi 
Református Egyház technikai 
száma: 0066.

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

Szent Miklós és 
Szent László 
plébániák hírei: 

● A katolikus templomokban 
határozatlan ideig szünetel 
a nyilvános liturgia. Egyetlen 
kivétel a temetés, amelyet egy-
szerű formában, röviden kell 
megtartani.

● A sárváriak szerető figyel-
mébe ajánljuk a plébániák hon-
lapjait: www.ladislas.hu és www.
sarvarsari.hu

● A Mária Rádió értéket közve-
títő műsorait az FM.95.2 frekvenci-
án hallgathatják

● Tavaly Magyarországon a 
nyilatkozattevő adózók kéthar-
mad része katolikusnak vallotta 
magát az NAV felé. Kérjük adó-
bevallást készítő híveinket, hogy 
az idén is tegyék meg hitvalló 
1%-os nyilatkozatukat munka-
helyükön vagy közvetlenül. A 
2x1%-ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egy-
ház: 0011; Szent László Katolikus 
Általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

A digitális oktatásra való 
átállás a sárvári Szent László 
Katolikus Általános Isko-
lában is sikerrel zajlott le, 
mivel a tantestület már ko-
rábban felkészült a rendel-
kezésre álló távtanítást le-
hetővé tevő módszerekből. 
Közben elindult az intéz-
ményben a 2020/2021-es  
tanévre való beiratkozás 
is, jövőre is két első osztály 
indul.

A pedagógusok többsége ki-
hívásként tekintett az új lehető-
ségekre, hogy a már megszerzett 
számítógépes tudásukat élesben 
is kipróbálhatják. Rengeteg tan-
anyagot tettek fel dokumentum-
ként a világhálóra, amit a szülők 
és a diákok elérhetnek, emellett 
a videómegosztókra tanórai elő-
adásokat töltenek fel, és lehetőség 
van interaktív formában is kapcso-
latot tartani a tanulókkal.

Az alsó tagozatos gyerekek 
számára kicsit nehezebb volt a 
változáshoz alkalmazkodni. Ese-
tükben próbálnak a hagyományos 
formákhoz jobban hasonlítani, ők 
az elektronikus napló lehetősége-
in keresztül is kapnak anyagokat. 
Továbbá írásos, részletes segítsé-

get, hogy mikor mit kell tenniük, 
például pontosan hol kinyitni a 
tankönyvet.

– Az otthontanulásnak a hősei 
a szülők, mert nélkülük nem volna 
lehetséges a távtanulás megvaló-
sítása. Ezért köszönet illeti őket a 
mi részünkről is – mondta el Ör-
dög Tibor, a katolikus iskola igaz-
gatója. Aki beszámolt arról is, hogy 
a digitális otthontanulás esetében 
is lehetőség van a tananyag szá-
monkérésére, ám a legfontosabb, 
hogy a diák tisztában legyen azzal, 

hogy az így megszerzett tudásra 
még szüksége lesz. 

Közben az Oktatási Hivatal elő-
írásainak megfelelően elindult a 
leendő első osztálysok beíratása 
a katolikus iskolába, amely április 
22-ig tart. 

– A fenntartóval egyeztetve a 
jövő tanévben is két első osztályt 
indítunk a katolikus iskolában. 
Várjuk a szülők jelentkezését az 
iroda@szlki.hu e-mail címen, vagy 
április 16-án és 21-én 9-től 15 óráig 
lehet a 95 520 055-ös telefonszá-

mon is jelentkezni, illetve ezekben 
az időpontokban személyesen 
is. A beiratkozáshoz feltétlenül 
szükség van a gyermek személyi 
azonosítójára, a lakcímét igazoló 
hatósági igazolványra, a gyermek 
oktatási azonosító számára és a 
kötelező felvételt biztosító iskola 
nevére, mert iskolánk így le tudja 
mondani az oda való automatikus 
jelentkezést – mondta el Ördög 
Tibor igazgató, aki bízik abban, 
hogy idén sok szülő választja majd 
az egyházi intézményt..

AZ OTTHONTANULÁS HŐSEI 
a szülők
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Tekintettel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendeletre, az általános 
iskolai beiratkozás folyamata a 
2020/2021. tanítási évre vonat-
kozóan az emberi erőforrások 
minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI 
határozata alapján történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben gyermekét a 
lakóhely szerinti körzetes 
általános iskolába szeret-
né beíratni, akkor az intéz-
mény felé csak a szándék 
megerősítése szükséges, 
ebben az esetben a be-
iratkozás automatikusan 
megtörténik. Amennyiben 
másik intézményt válasz-
tanak, akkor kell benyújta-
ni jelentkezési kérelmet a 
kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekin-
tettel kérjük, hogy gyermeke álta-
lános iskolai beíratását lehetőség 
szerint online módon intézze a 
KRÉTA rendszer e-Ügyintézési 
felületén keresztül, amelyet a 
https://eugyintezes.e-kreta.hu/
kezdolap elérhetőségen talál 
meg.

A beiratkozás két szakasz-
ban történik:

1) A beiratkozás első szaka-
szában 2020. április 6. 0:00 óra 
és 2020. április 24. 24:00 óra 
között azok a szülők/törvényes 
képviselők adhatják le beiratko-
zási kérelmeiket, akik

– nem állami fenntartású 
általános iskolába,

vagy
– állami fenntartású, de 

körzettel nem rendelkező 
általános iskolába kívánják 
gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a 
https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/
Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második sza-
kaszában 2020. április 28. 0:00 
óra és 2020. május 15. 24:00 
óra között azok a szülők/törvé-
nyes képviselők végezhetik el a 
beiratkozással kapcsolatos ügy-
intézésüket, akik gyermeküket:

– olyan körzettel rendelkező 
általános iskolába kívánják 
beíratni, amely azonban nem 
a gyermek lakóhelye/életvi-
telszerű tartózkodási helye 
szerinti körzetes általános iskola, 

– a gyermek lakóhelye/élet-
vitelszerű tartózkodási helye 
szerinti körzetes általános 
iskolába kívánják beíratni.

(Felhívjuk figyelmét, hogy a 
hatályos jogszabályok [a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. § (6) bekezdése 
alkalmazásában a nevelési-okta-
tási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) 
bekezdése] alapján életvitelszerű 
ott lakásnak minősül, ha a tanuló-
nak a kötelező felvételt biztosító 
iskola körzetében van a lakóhelye, 
ennek hiányában a tartózkodási 
helye.)

Minden olyan tanuló 2020. áp-
rilis 28-án automatikusan felvétel-
re kerül a lakóhelye, tartózkodási 
helye szerinti körzetes általános 
iskolába, aki nem nyert felvételt az 
első szakaszban, illetve nem adta 
be a jelentkezését más általános 
iskolába. Ebben a szakaszban 
szükséges megerősíteni azon 
gyermekek jelentkezését, akiket 
a szülők/törvényes képviselők a 
lakóhely szerinti körzetes általá-
nos iskolába szeretnének beíratni.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 
gyermek automatikus felvétele a 
lakóhelye alapján körzetes általá-
nos iskolában létesül [az emberi 
erőforrások minisztere 7/2020. (III. 
25.) EMMI határozata 2. d) pontja 
szerint]. Amennyiben Ön a lakó-
helyétől eltérő tartózkodási helye 
szerinti körzetes általános iskolába 
kívánja beíratni a gyermekét, ké-
rem, hogy vegye fel a kapcsolatot 
az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsoló-
dóan az alábbi dokumentu-
mokra van szükség, melyeknek 
bemutatása a jelenlegi hely-
zetre tekintettel elegendő, ha 
csak a 2020/21-es tanév első 
napján történik meg.

– A gyermek személyazonos-
ságát igazoló hatósági igazolvány

– A gyermek nevére kiállított 
TAJ kártya

– A gyermek nevére kiállított 
lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány

– Nyilatkozat az életvitelszerű 
ott lakásról

– Nyilatkozat a közös szülői 
felügyeleti jog gyakorlására vo-
natkozóan.

Az online felületen a gyerme-
kek körzetes iskolába való beíra-
tási szándékának megerősítése 
úgy történik, hogy a gyermek 
azonosításához szükséges adatok 
megadása után megjelölik az 
intézményt. Online jelentkezés 
esetén a felületre fel lehet tölteni 
a dokumentumok másolatát, sze-
mélyes megjelenés esetén pedig 
kérjük bemutatni, illetve átadni 
az intézményi ügyintézőnek. A 
7/2020. (III. 25.) EMMI határozat 
alapján az online beiratkozás 
esetén az eredeti iratok bemu-
tatására a 2020/2021. tanév első 
napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra 
és a közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlására vonatkozó nyilatko-
zatokat elektronikus beiratkozás 
esetén a KRÉTA e-Ügyintézés 
felületén – az adatok megadását 
követően – az „Előnézet” ikonra 
kattintva tudja letölteni és alá-
írást követően fel tudja tölteni 
a rendszerbe. Személyes meg-
jelenéssel történő beiratkozás 

esetén a formanyomtatványokat 
az intézmény biztosítja.

Amennyiben az elektronikus 
úton történő beiratkozás az Ön 
számára nem megoldható, a 
köznevelési intézmények lehe-
tőséget biztosítanak a személyes 
ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, 
hogy személyes megjelenéssel 
történő beiratkozás esetén a 
járványügyi helyzettel össze-
függésben bevezetett fokozott 
óvintézkedésekkel kell számolni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két 
szakaszban történő beiratkozás 
során a második szakaszban 
csak egyetlen általános iskolá-
ba kérheti gyermeke felvételét.

Felhívjuk a figyelmet, 
hogy a Sárvári Gárdonyi 
Géza Általános Iskola 
esetében a második sza-
kaszban van lehetőség a 
beiratkozás folyamatának 
ügyintézésére. Az iskolában 
a jelentkezések személyes 
benyújtására naponta 
8–16 óráig van lehetőség. 
Ehhez kérjen előzetesen 
telefonon időpontot a 
95/320-008 telefonszámon. 
További információ: http://
gardonyisarvar.fw.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a Sárvári Nádasdy Tamás 
Általános Iskola esetében 
a második szakaszban van 
lehetőség a beiratkozás fo-
lyamatának ügyintézésére. 
Az iskolában a jelentkezé-
sek személyes benyújtá-
sára naponta 8–12 óráig 
van lehetőség. Ehhez kér-
jen előzetesen telefonon 
időpontot a 95/520-313 
telefonszámon. További 
információ: http://www.na-
dasdyiskola.hu/beiskolazas

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 
BEIRATKOZÁSRÓL
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A krízis azt jelenti: bizony-
talan állapot, fordulópont, 
amiből a kialakult helyzet 
jóra is, rosszra is fordulhat. 
Ez a „pengeélen táncolás”, 
amikor a megszokott mű-
ködés nem lehetséges, és 
egy veszélyes helyzet áll 
fenn.

A krízis az ismeretlen iránt érzett 
félelmünket is jelenti, amikor a 
helyzet bizonytalansággal tölt 
el bennünket. Mivel a helyzet 
ismeretlen számunkra, nincs 
rá még kidolgozott, jól bejára-
tott cselekvési mintánk. Ezért 
fokozódik a szorongás, hiszen 
rutintalanok vagyunk a megol-
dásban, sőt eleinte eredményte-
lenek, vagy épp eszköztelenek is.  
A rutintalanság is, az eszközte-
lenség reményvesztettsége is 
rendkívül sok energiát emészt fel. 
Ebben az üzemmódban nem va-
gyunk hatékonyak, nem vagyunk 
biztosak a dolgunkban, kiszolgál-
tatottnak, tehetetlennek érezzük 
magunkat, ami frusztrálttá tesz 
mindnyájunkat. 

Mit tehetünk, amikor nem 
tudjuk megváltoztatni a külső 
körülményeinket? 

Az új látásmódban rejlik a stra-
tégia. Azzal a gondolkodásmód-
dal, ami létrehozta a problémát, 
általában nem lehet azt megol-
dani.  Nézőpontot, hozzáállást 
kell változtatni. Új szokásokat, 
először új stratégiát, majd abból 
új rutint kell kialakítanunk.  Tehát 
a külső körülményeket nem, de a 
hozzáállásunkat, a gondolkodás-
módunkat megváltoztathatjuk.

Mit tehetünk hát a jelenlegi 
krízisben, a karanténban? 

1. Fontos, hogy vegyük tudo-
másul a kialakult helyzetet, ne 
bagatellizáljuk, de ne is csináljunk 
belőle katasztrófát. Ne generáljuk 
a pánikot, amit megtehetünk 
magunk és mások védelmében, 
azt tegyük meg, de hagyjuk abba 
a hírek állandó böngészését! 
Keressünk megbízható forrást, 
napjában egyszer tájékozódjunk 
a főbb tudnivalókat illetően!

2. A legfontosabb talán, hogy 
ne azt nézzük, MI AZ, amit MOST 
NEM tehetünk meg, HANEM azt 
mi az, AMIT MOST MEGtehe-
tünk!  Fő a pozitív gondolkodás! 
Keressük és tudatosítsuk, ha kell 
írjuk össze (az segíti a tényleges 
látásmódot), amelyekre most van 
időnk, lehetőségünk! Például: a 
szekrények legaljáig kipakolni, le-
selejtezni, szortírozni, átválogatni 
a dolgainkat… vagy arra, hogy 
minden este együtt lehet a csa-
lád ugyanabban az időpontban 
vacsoránál…

3. Alakítsunk ki egy napi rutint, 
állítsunk fel egy élhető napi-
rendet! Végezzük el a sürgős és 
fontos dolgokat, majd haladjunk, 
de hagyjunk időt a nem sürgős, 
nem annyira fontos dolgokra 
is! A rutin ad egy ritmust az éle-
tünknek, mintegy keretezi azt, 
ami azért fontos, mert megtart, 
ha megtartjuk! Biztonságot ad, 
kiszámíthatóságot, rendet teremt 
a káoszban, átláthatóságot, ez kü-
lönösen fontos a gyermekeknek 
és a fogyatékkal élőknek! 

4. Élvezzük azt, hogy magunk 
oszthatjuk be az időnket, megfi-

gyelhetjük a saját ritmusunkat és 
ahhoz igazíthatjuk a feladataink 
elvégzését is! Például a pacsirta, 
korán kelő típusúak aktívabbak 
reggel, reggel elvégezhetik a 
munka javát, nehezét, délben 
kicsit lazíthatnak, pihenhetnek 
ebéd után, majd a délutáni órák-
ban a kevésbé aktívabb tevé-
kenységeknek szentelhetik idejü-

ket. Mindennap ugyanabban az 
időben keljünk fel, öltözzünk fel, 
végezzük el a feladatainkat! Ne ha-
logassunk, ne tologassuk, mert ha 
összetornyosulnak, nehezebben 
állunk neki, és több erőfeszítést is 
igényelnek. 

5. Fontos, hogy mindennap 
ugyanabban az időben keljünk 
és feküdjünk le, jól kiszellőztetett, 
hűvös szobában aludjunk. Esti 
lefekvés előtt jól jöhet egy kis leve-
zető séta, nyújtás kellemes zenére, 
vagy egy könnyed olvasnivaló, 
ami kikapcsol bennünket, egy 
finom gyógytea, ami előkészíti a 
jó alvást. Aludjunk napi 7- 8 órát!  

6. Szánjunk időt arra, hogy ha 
sokat ülünk napközben, javít-

suk a tartásunkat, légzésünket, 
emésztésünket, kiválasztásunkat 
a megfelelő aktivitású mozgással! 
Az egyénileg végzett sportolás, 
biciklizés, futás, kutyasétáltatás 
megengedett karantén esetén 
is és fontos, hogy naponta min. 
1 órát legyünk szabad levegőn 
és fényben. A sport endorfint 
szabadít fel testünkben, ez jóté-
konyan hat a kedélyállapotunkra, 
közérzetünkre is. Figyeljünk oda 
testünk jelzéseire is, álljunk fel a 
laptop, a munka mellől, ha szük-
ségét érezzük!

7. Étkezéseink esetén adjuk meg 
a módját: finom és egészséges 
étkekkel tápláljuk testünket, te-
rítsünk meg ízlésesen, étkezzünk 
változatosan, hiszen fontos az 
immunerősítés, a megfelelő táp-
anyagellátás a vírusfertőzések 
csökkentése szempontjából. 

8. Naponta igyunk min. 2 liter 
friss vizet!

9. A személyes kapcsolattartás 
lehetőségei beszűkültek, de a 
modern technika lehetővé teszi, 
hogy kapcsolódjunk egymáshoz. 
Maradjunk aktívak a kapcsolat-
tartásban, sőt akikkel rég nem 
jutott időnk beszélgetni, üzenetet 
váltani – keressük őket! Érdemes 
átgondolni azt is, kik játszottak 
fontos szerepet az életünkben 
és megkereshetjük őket, üzenhe-
tünk nekik, hogy miért volt olyan 
fontos számunkra, amit tőlük 
kaptunk. 

10. Kommunikáljunk asszer-
tíven és bírálat, kritika helyett 
használjunk énközlésű megfogal-
mazást, amiben azt mondjuk el a 
másik kritizálása helyett, hogy mi 
mit érzünk egy helyzet kapcsán! 
Gondolkodásunk ne problémafó-
kuszú, hanem megoldásközpontú 
legyen. 

11. Írjunk akár naponta hála-
listát! Mi mindenért lehetünk 
hálásak? Mi az, amit eddig a hét-
köznapok során természetesnek 
vettünk, kevésbé éreztük át a való-
di jelentését, értékét számunkra? 
Írjuk össze, tegyük ki jól látható 
helyre a lakásban! Alkalmanként 
böngésszük és bővíthetjük is!

Szeretettel: Lovász Adrienn 
– Life Coach, Önismereti kártya 
instruktor, életmód tanácsadó

Vége az első résznek, 
a következő lapszámban 

folytatjuk!

Hogy lehet a krízis, a veszély esély?
– egy coach tollából –
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Hozzávalók:
250 g tehéntúró
2 db tojás
30 g vaj
50 g búzadara
50 g zsemlemorzsa
1,5 dl tejföl
2 ek. étolaj
só, porcukor

A túrót a vajjal finomra törjük, a 
sót és a tojások sárgáját is hozzá-
adva. A tojásfehérjét kemény hab-
bá verve lazán a túróhoz forgatjuk 

a búzadarával és egy órát pihen-
tetjük a hűtőben. Ezt követően sós 
vizet forralunk, és nedves kézzel 
tojás nagyságú gombócokat 
formázunk a masszából, majd a 
lobogó vízbe tesszük. Fedő alatt, 
mérsékelt lángon nagyjából tíz 
perc alatt puhára főzzük, végül le-
szűrjük. Kevés olajon megpirítjuk 
a zsemlemorzsát, a tejfölt porcu-
korral ízesítjük. A gombócokat a 
zsemlemorzsába forgatjuk, és az 
édes tejföllel, esetleg lekvárral 
tányérra tesszük.

RECEPTÖTLETEK (nem csak) KARANTÉN IDEJÉRE
Minestrone – zöldségleves Túrógombóc
Hozzávalók:
200 g zöldborsó
2 kisebb burgonya
1 db sárgarépa
1 db zellerszár
1 fej vöröshagyma
1 db paradicsom
2 gerezd fokhagyma
1 kisebb póréhagyma
1 db tojássárgája
1 dl tejföl
2 ek. étolaj
1 l leves alaplé
só, bors

Az olasz eredetű levest számos 
más változatban, különféle zöld-
ségek felhasználásával is készítik. 
A répát, a zellert, a krumplit, a 
hagymákat és a paradicsomot fél 
centis kockákra vágjuk. Az olajat 
felforrósítjuk, megpirítjuk rajta a 
hagymát, mellé adjuk a paradicso-
mot, majd a fokhagymát. Néhány 
perc és keverés után hozzáöntjük 
a levesalaplét. Amikor felforrt, 

beletesszük a zöldségdarabokat. 
Alacsony lángon puhára főzzük 
a zöldségeket. A végén beleszór-
juk a borsót, tovább forraljuk öt 
percig, majd takarékra vesszük a 
lángot. A tojássárgát kikeverjük a 
tejföllel, a levesből egy merőkanál-
lal adunk hozzá, simára keverjük, 
és visszaöntjük a levesbe. Egy 
rövid forralást követően sózzuk, 
borsozzuk. Tálaláskor díszíthetjük, 
reszelt sajttal is szórhatjuk.
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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

A városi könyvtárban tartott zenei időutazást még a koro-
navírus-járvány előtt a sárvári dobos-zenész Kovács Lajos 
„Lujzi”, aki ötven éve működik a zenei pályán. A másfél órás 
programban a közönség által is ismert magyar szerzők és 
előadók dalai csendültek fel. Jó néhánnyal nosztalgiába 
ringatva a közönséget.

Ötven év emlékeiből énekelt 
a könyvtárban Kovács Lajos „Luj-
zi” sárvári zenész. Aki több Vas 
megyei zenekarnak is tagja volt, 
többek közt játszott a Dandys, a 

Varjú Country és a Naturál Blues 
Band-ben. Jelenleg a Spektrum 
együttessel, valamint a Maggie 
és a Hangcsapda zenei formá-
cióval is fellép. Öt évtizeddel a 

háta mögött most egy egészen 
új zenei ötlet megvalósításának 
első állomására készült. 

Az évek előre haladtával érle-
lődött meg benne ez a műsor, 
ami életünk egy-egy állomását, 
egy-egy szakaszát villantja fel 
születésünktől az elmúlásig a zene 
segítségével. Két szívdobbanás 
között zajlik az élet, az első a szü-
letés, a második a halál. A sárvári 
könyvtár hallgatóságának aján-

dékként adott dalválogatás úgy 
formálódott, ahogy Kovács Lajos 
„Lujzi” hangulatát megérintette az 
elmúlás vagy a szerelem.

– Az élet és a halál között vannak 
további fontos szívdobbanások, a 
gyermek- és az ifjúkor, a felnőtté 
válás, az élet küzdelmei és végül az 
elmúlás fázisa. Ezeket a jelentős ál-
lomásokat gondoltam, hogy meg-
éneklem. Úgy látom, hogy sikerült, 
és fogadókészek voltak a hallgatók 
rá – fogalmazott a sárvári zenész.

Kovács Lajos elmondta még, 
hogy számára is új feladatot jelen-
tett a dobok mögül a mikrofon elé 
lépni, mert zenekarban kényelme-
sebb, hisz többi kollégája mellett 
nagyobb a biztonságérzet. Ott 
viszont eddig nem tudta elmon-
dani mindazt, amit most dalokban 
önállóan megtehetett. 

– Ez a vágy talán az életkorom-
ból is fakadt, hiszen már jó ideje 
életem lemezének a B-oldala fo-
rog – tette hozzá.

Kovács Lujzi nem egyszeri fellé-
pésnek szánta zenei időutazását, 
ha majd ismét lehetősége lesz rá, 
tovább folytatja az élet szívdob-
banásaiban megcsendülő dalait.

AZ ÉLET SZÍVDOBBANÁSAIBAN 
megcsendülő dalok
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KÖZLEMÉNY a vízórák leolvasásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a COVID-19 vírusveszély 
fennállása miatt, a járvány lassítása, a felhasználók és a munkavállaló-
ink védelme érdekében, a VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatói döntése alapján 
az alábbi intézkedéseket vezetjük be.

2020. április 1-jétől a vízmérő leolvasásokat és a vízmérőcseréket határo-
zatlan időre beszüntetjük.

2020. április 1-jétől a víziközmű-szolgáltatás számlázása (víz- és csatornadíj 
számlák) az alábbiak szerint történik:

FÉLÉVES leolvasási körbe tartozó felhasználók esetén az elszámoló számla:
– rádió-adós vízmérők esetében leolvasással, vagy
– felhasználók általi bediktálással, vagy
–  előző évi átlag alapján becsléssel kerül kiállításra.
A vízmérő állások bediktálására, a 2019. II. félévi számlájukon feltüntetett 

leolvasási időszak alatt lesz csak lehetőség az alábbi elérhetőségeken:
–  Elektronikus úton: Online ügyfélszolgálat: www.vasiviz.hu – regisztrációt 

követően
E-mail: meroallas@vasiviz.hu
– Telefonon: Általános mérőállás bejelentés: 06/94/325-550 (09.00–14.00)
Ügyfélszolgálati Iroda: 06/94/516-255
(Hétfő: 08.00–20.00, Kedd–Péntek: 08.00–14.00)
Ingyenes hívható zöld szám: 06/80/201-232
Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, ha a vízmérő állását:
– előbb diktálja be, mint a számlában megjelölt leolvasási időszak, akkor a 

számlán a diktált mérőálláson túl egy becsült fogyasztás is kiszámlázásra kerül
– ha utóbb diktálja be, mint a számlában megjelölt leolvasási időszak, az 

a 2020. II. félévi elszámoló számlában kerül kiszámlázásra.
A fenti bediktáláshoz szíveskedjenek megadni a vízdíj számla 1. oldalán 

található adatokat:
1. Felhasználó neve
2. Felhasználási hely címe
3. Felhasználási hely azonosító szám
A HAVI leolvasási körbe tartozó felhasználók a tárgy hónap első 6 mun-

kanapján diktálhatnak.
Azok a felhasználók, akik a fentiekben megadott időszak alatt nem 

tudják bediktálni, beküldeni a vízmérő állást, azoknak becsült adat alapján 
számlázunk.

Köszönjük együttműködésüket és megértésüket!

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

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 
a koronavírus miatt 2020. március 
16-tól a személyes ügyfélfogadás 
valamennyi ügyfélszolgálati iro-
dánkban bizonytalan ideig szü-
netel. Bejelentéseiket e-mailben, 
postai úton és telefonon is fogad-
juk az alábbi elérhetőségeken:  
ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200-240, 
9401 Sopron Pf. 101.                                                                       

További tájékoztatásért 
kérjük keressék fel  

a www.stkh.hu honlapunkat.  

17. P 1. P
18. Szo 2. Szo

19. V 3. V

20. H 4. H

21. K 5. K

22. Sze 6. Sze

23. Cs 7. Cs

24. P 8. P

25. Szo 9. Szo

26. V 10. V
27. H 11. H
28. K 12. K

29. Sze 13. Sze
30. Cs 14. Cs

15. P

16. Szo

17. V

18. H

19. K
20. Sze
21. Cs

22. P
23. Szo
24. V
25. H

26. K

27. Sze
28. Cs
29. P

30. Szo
31. V

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

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. 

ÁPRILIS

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                                                                                                 

MÁJUS

17. P 1. P
18. Szo 2. Szo

19. V 3. V

20. H 4. H

21. K 5. K

22. Sze 6. Sze

23. Cs 7. Cs

24. P 8. P

25. Szo 9. Szo

26. V 10. V
27. H 11. H
28. K 12. K

29. Sze 13. Sze
30. Cs 14. Cs

15. P

16. Szo

17. V

18. H

19. K
20. Sze
21. Cs

22. P
23. Szo
24. V
25. H

26. K

27. Sze
28. Cs
29. P

30. Szo
31. V

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

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. 

ÁPRILIS

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                                                                                                 

MÁJUS

17. P 1. P
18. Szo 2. Szo

19. V 3. V

20. H 4. H

21. K 5. K

22. Sze 6. Sze

23. Cs 7. Cs

24. P 8. P

25. Szo 9. Szo

26. V 10. V
27. H 11. H
28. K 12. K

29. Sze 13. Sze
30. Cs 14. Cs

15. P

16. Szo

17. V

18. H

19. K
20. Sze
21. Cs

22. P
23. Szo
24. V
25. H

26. K

27. Sze
28. Cs
29. P

30. Szo
31. V

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

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. 

ÁPRILIS

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                                                                                                 

MÁJUS

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

STKH Sopron és Térsége  
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 
Ügyfélszolgálati irodák 
telefon: Sopron: +36 99 505 380        Körmend: +36 94 200 560      Sárvár: +36 95 200 240 
e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu 
honlap: www.stkh.hu 

 
 
 

 
Támogasd a munkánkat, 

 hogy sehol 
ne maradjon ott  

a szemét! 
 
 
 
 
 
 
 
 Ne parkolj úgy, hogy azzal akadályozd a gyűjtőjármű biztonságos 

közlekedését! 

 A gyűjtési napon reggel 5 órakor már legyen a ház előtt a kuka! 

 Csomózd össze, húzd össze a szemétgyűjtő zacskó száját! 

 Szóródó szemetet csak zacskóban szabad a kukába dobni! 

 Mindig csukd le a kuka fedelét! 

 Ürítés után a kézzel érintett fogantyút, kukafedelet fertőtlenítsd! 

 A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken csak a konténerekbe dobd 

a hulladékot, sohase mellé! 

 Figyelj rá, hogy minél jobban lapítva legyenek a hulladékok, mert 

úgy kevesebb helyet foglalnak el! 
 
 
 

Számítunk Ügyfeleink együttműködésére! 
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

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. 

ÁPRILIS

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.
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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.    
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MÁJUS

152020. ápril is 17.SÁRVÁRI    HÍRLAP



Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!

16 2020. ápril is 17. SÁRVÁRI    HÍRLAP


