
Kormánybiztosi látogatás Sárváron 

Sárvár következő időszakra tervezett fejlesztési lehetőségeivel 
ismerkedett a településen tett látogatásán Navracsics Tibor, 
az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A város jövőbeli 
terveiről Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István 
polgármester, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és dr. Kondora 
Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke adott tájékoztatást. 

Elsőként a Nemzeti Örökség 
részét képező Nádasdy-várban 
tettek látogatást, ahol Takács Zoltán 
Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatója fogadta a kormánybiz-
tost. A megbeszélésen a történelmi 
épületegyüttes komplex felújítási 
programjáról esett szó. Navracsics 
Tibor megtekintette a Csónakázó-
tó mellett folyó, mintegy 600 millió 
forintos kormányzati támogatásból 

megvalósuló beruházásokat is, 
amelyek szerves részét képezik a 
város aktív sportolást bővítő el-
képzeléseinek. Több eredményes 
pályázat révén zajlik a megyei köz-
gyűléssel konzorciumban elnyert 
kerékpár-turisztikai fejlesztés, ját-
szótér-építés, a tó körül megépülő 
műanyag borítású futópálya kivite-
lezése, a szabadtéri kézilabdapálya 
felújítása pedig már el is készült.

– 2020-ban nagyon sok, nagyon 
komoly fejlesztések készültek el 
Sárváron. Tavaly adtuk át a Sárvár 
Arénát, elkészült a városon átvezető 
út felújítása, és megújult a vasút-
állomás épülete is. Emellett még 
több olyan fejlesztés indult el, amely 
azt gondolom, hogy a sárváriak 
örömére válhat, gondolok itt a Csó-
nakázó-tó körül zajló fejlesztésekre 
– mondta Ágh Péter országgyűlési 
képviselő, aki hozzátette, hogy már 
keresik azokat a kiugrási pontokat, 
amelyek ismét pozitív változáso-
kat hozhatnak a helyiek számára. 
Fontos, hogy a sárváriak otthon 
érezhessék magukat a városban 
és láthassák, hogy ismét fejlődik a 
város.  Folytatás a 3. oldalon

Dr. Kondora Bálint, Dr. Máhr Tivadar,  
Navracsics Tibor kormánybiztos, Ágh Péter 
és Kondora István a Csónakázó-tónál

MARADNAK 
a korlátozó 
intézkedések 
Orbán Viktor miniszterelnök a 
Kossuth Rádió reggeli műsorá-
ban adott interjút január 8-án, 
miután ülésezett az Operatív 
Törzs, és bejelentette, hogy 
február 1-jéig maradnak a kor-
látozó intézkedések.

Január 8-ig mintegy 42 ezer 
egészségügyben dolgozót oltot-
tak már be. Kezdetben nagy volt 
a fenntartás, de ez folyamatosan 
csökken, így már az idősottho-
nok oltása is megkezdődhetett. 
A lakók 80%-a vállalja az oltást, a 
dolgozók közül kevesen, ezért arra 
kéri őket a miniszterelnök, hogy 
vállalják az oltást. Elmondta, ő is 
beoltatja magát, amikor az oltási 
tervben sorra kerül.

80 ezer vakcina érkezett ja-
nuár elejéig, ami Orbán Viktor 
szerinte kevés, ezért az Operatív 
Törzs február 1-jéig meghosszab-
bította a fennálló szabályokat, 
így a középiskolákban is marad 
az online oktatás és az éjszakai 
kijárási tilalom is. Megjegyezte: a 
magyar válságkezelés más, mint 
Nyugaton, ahol folyamatosan 
változtatnak az intézkedéseken. 
Magyarország a kiszámíthatóság 
miatt nem szeretné „rángatni” a 
szabályokat, és egészen addig, 
amíg nincs elengedő vakcina, a 
korlátozási rendet fenn kell tartani, 
és erre az életre kell berendezked-
ni – fejtette ki.

Az oltásra regisztrálni a vakcina-
info.gov.hu oldalon lehet.

Megérkeztek az annunciáta nővérek
A karácsonyi ünnepek idején költözött be a Széchenyi utcában, 
a katolikus egyház által visszakapott és felújított plébániaépület 
mellett elkészült annunciáta rendházba Niedi és Chriszta nővér. Az 
apácák már ismerkednek a magyar nyelv nehézségeivel, és részt 
vesznek a katolikus iskola diákjainak nevelésében. Ők is tanulják 
a magyart, ahogy majd a nővérek is megismertetik a gyerekekkel 
saját portugál anyanyelvüket. Wimmer Roland városi plébános 
szerint akkora kincset kapott a közösség a nővérek által, hogy azt 
még fel sem tudják fogni.  Folytatás a 9. oldalon

Városőrség felállítását tervezi Sárvár 
Városőrség felállítását jelentette be Kondora István polgármester 
december 21-én, miután egy ukrán állampolgár két személygép-
kocsit gyújtott fel Sárváron, amely komoly felháborodást keltett a 
sárváriak körében. Kondora Istvánt is aggodalommal töltötte el ez 
a rendkívüli tűzeset, azonnal egyeztetést kezdeményezett Fekete 
Géza városi rendőrkapitánnyal a közbiztonság megerősítése érde-
kében. A Sárvári Rendőrkapitányság az ünnepek alatt megnövelte 
a szolgálatban lévő kollégái számát, akik fokozottan figyelték a 
közterületeket, több igazoltatás is történt.   Folytatás a 2. oldalon
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Városőrség felállítását 
tervezi Sárvár

Folytatás az 1. oldalról
A Szombathelyi Járásbíróság 

egy hónapos letartóztatását ren-
delte el annak az ukrán állam-
polgárnak, aki december 17-én 
két személygépkocsit gyújtott fel 
Sárváron. A rongálással okozott 
kár eléri a másfél millió forintot. 
A rendőrök a bűncselekmény el-
követése után néhány órával már 
el is fogták a gyanúsítottat, mivel 
a bűnelkövetés közben megse-
besítette magát, és a vérnyomok 
elvezették a rendőröket az ukrán 
szállására. Kondora István, Sárvár 
polgármestere december 21-én 
tartott online egyeztetést az ügy-
gyel kapcsolatban Fekete Géza 
városi rendőrkapitánnyal.

– Engem is aggodalommal 
töltött el ez a rendkívüli tűzeset. 
A rendőrség a helyzetet azonnali 
hatállyal kezelte, és az elkövető 

előzetes letartóztatásban van. 
Az ügy hátteréről sokat tárgyal-
tunk a rendőrkapitány úrral. Én 
a korábbiakban már intenzíven 
foglalkoztam a városőrség felál-
lításának gondolatával, részben 
külföldi, csehországi tapasztalatok, 
részben belföldi példák, Miskolc, 
Győr, Siófok ilyen irányú tapasz-
talatai alapján, a leírásokat és 
jogi hátteret is tanulmányoztuk.  
A 2021-es költségvetés keretében 
biztosítjuk a pénzügyi forrást, 
és a jogi helyzet tisztázása után 
a városőrség felállításával mi 
magunk is szeretnénk hozzájá-
rulni a sárváriak biztonságának, 
biztonságérzetének növeléséhez.  
A rendőrség, polgárőrség, város-
őrség hármasával biztosan tudjuk 
kezelni a nagy részét ezeknek a 
problémáknak – mondta el Kon-
dora István.

A járványhelyzet közepette kitartóan helytállnak a mentők. Ezt 
érzik, látják és tapasztalják az emberek, akik igyekeznek ezt meg is 
hálálni. Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke egy 
nagy csomaggal érkezett a Sárvári Mentőállomásra karácsony 
előtt, ahol Szabó Zoltán, a mentőállomás vezetője fogadta, és 
vette át az adományt. A Vas Megyei Közgyűlés tisztségviselői a 
megye valamennyi mentőállomását felkeresték az ünnepek előtt 
a közgyűlés adományaival.

Adomány a mentőknek

Új sorozatunkban a közösségi média sárvári híreiből váloga-
tunk. Klimits István független önkormányzati képviselő január 
5-én számolt be Facebook-oldalán arról, hogy elkezdődött az 
Eperjes utcában régóta várt beruházás.

„Sárvár 2-es számú választókerületében mintegy 11 évig tartó 
hosszú szünet után, 2019-ben az Akácfa utca út- és járdaburkolata 
újulhatott meg. Szerencsére, most nem kellett egy évtizedet várni, 
így ebben az évben az Eperjes utca újulhat meg. Nagy öröm szá-
munkra, hogy a munkálatok már el is kezdődtek.” – írja Klimits István.

Most a közműkiváltás zajlik az Eperjes utcában. Az útburkolat 
felújítása tavasszal kezdődik, a munkálatokra – több más sárvári 
utcához hasonlóan – a Belügyminisztérium pályázatán nyert 40 
millió forintot az önkormányzat. A saját forrással együtt egy 80 
millió forintos út- és járdaépítést tud az Eperjes utcában megva-
lósítani az önkormányzat.

(Fotó forrása: Facebook – Klimits István) -fr-

 Közösségi média hírei

A negyedik adventi gyertyalángot, a szeretet lángját Kondora István 
polgármester lobbantotta fel Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpol-
gármesterek, valamint dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző társaságá-
ban. Különleges produkcióval készültek a sárvári városvezetők advent 
negyedik hétvégéjére. Mivel a negyedik gyertyaláng a szeretet lángja, 
ezért Szent Pál apostol szeretetről szóló gondolatait hívták segítségül. 
Közreműködött a Folkfonics együttes

A szeretet lángja
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Folytatás az 1. oldalról
Ágh Péter országgyűlési képvi-

selő elmondta még, hogy a város 
fejlesztése érdekében vették fel 
a kapcsolatot Navracsics Tibor 
kormánybiztossal. – Előbb Veszp-
rémben, most pedig itt Sárváron 
kértük a segítségét, hiszen ő az, 
aki régiós szinten a fejlesztési 
javaslatokat, ötleteket összefogja, 
összedolgozza. A fő célunk az volt, 
hogy a város által megfogalma-
zott terveket be tudjuk neki mu-
tatni, hogy a várost együtt építsük, 
szépítsük – szólt a képviselő. 

A Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdő területén a szolgáltatás 
minőségét növelő elképzelések-
kel ismerkedett a kormánybiztos. 
Kántás Zoltán igazgató meg-
köszönte Navracsics Tibornak 
is a kormány közel kétmilliárd 
forintos kötvényátvállalását. Vá-
zolta azokat a terveket, amelyek 
megvalósítása most részben az 
állami hitelkiváltás révén elindul-
hat. A sárvári vizit célja az volt, 
hogy a következő időszakban 

is sikerrel fenntartható legyen a 
város fejlődési lendülete.

– Sárvár jelentős fejlesztési 
potenciállal rendelkezik. A város 
delegációja volt már a hivata-
lomban és bemutatta a „Sárvár 

2030” programot, amely egy 
nagyon összefogott és fókuszált 
fejlesztési terv az elkövetkező 
tíz évre. Ezúttal személyesen is 
meggyőződhettem azokról a 
helyszínekről, amelyeken a fej-
lesztések egy része megvalósulna. 
Költségvetési szempontból is 
nagyon jól elkészített tervekről 
van szó. Az elkövetkező években 
bízom benne, hogy európai uniós 
és hazai források révén minél töb-
bet meg tudunk valósítani belőle 
– összegezte sárvári látogatását 
Navracsics Tibor kormánybiztos.

Kondora István polgármester 
szerint a járványhelyzet közepette 
is a város fejlesztésére kell koncent-
rálni, meg kell fogalmazni a terve-
inket a következő tíz évre is. – Az 
„ötcsillagos város” nem a semmiből 
jött elő, már most tudnunk kell, 
hogy mit szeretnénk elérni 2030-
ra. Minden fejlesztés a gondolattal 
kezdődik, majd papírra vetjük a 
terveket, utána jön a részletes 
kidolgozás, és a lobbitevékeny-
ség a források megszerzésé ért. 
Ebben nagyon sok versenyző van, 
de az jár eredménnyel, akinek a 
gondolkodása előbbre jár. Ha ez a 
fajta szellemiség hatja át a fejlesz-
tési ötleteinket, akkor nemcsak az 

idegenforgalmi, hanem az ipari 
fejlesztések területén is sikeresek 
lehetünk, ezért intenzíven dol-
gozunk a jövő érdekében – szólt 
Kondora István polgármester.

Sárvár 2030-ig szóló fejlesztési 
koncepcióját Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester készítette el és 
mutatta be előbb Navracsics Tibor 
veszprémi hivatalában, majd a 
sárvári látogatása során a helyszí-
neken is. – Ha belenézünk ezekbe 
a fejlesztési tervekbe, akkor Sárvár 
előtt egy nagyon szép jövő áll az 
idegenforgalom és az ipar fejlesz-
tését illetően. A turizmus esetében 
ezek a fejlesztési tervek egy új 
dimenziót nyithatnak meg, hiszen 
nőhet a szálláshelyek száma, újabb 
attrakciók készülhetnek, ezáltal 
tovább nőhet a vendégéjszaka 
száma is, amely Sárváron családok 
százainak jelenthet még biztosabb 
megélhetést. A fejlesztéseknek 
hasznosnak és értelmezhetőnek 
kell lennie a lakosság számára is, 
hogy ők is ezeket használni tudják, 
és élményelemekkel gazdagodja-
nak a saját életterükben is. Ha az 
itt élők azt érzik, hogy Sárváron 
jó élni, akkor jó irányba építjük a 
jövőt – húzta alá Dr. Máhr Tivadar.

-fr-

Kérdéseikkel, észrevételeikkel Dr. Máhr Tivadart 
megkereshetik ezen időtartamban

telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, az alpolgarmester@sarvar.hu címen

és alpolgármesteri Facebook-oldalán üzenetben!

Kérdéseikkel, észrevételeikkel Szabó Zoltánt
megkereshetik ezen időtartamban

telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, a szabo.zoltan@sarvar.hu címen

és Messenger-üzenetben!

Dr. Kondora Bálint, Dr. Máhr Tivadar, 
Takács Zoltán Bálint, Kondora István, 
Navracsics Tibor és Ágh Péter a Nádas-
dy-vár hídján

KORMÁNYBIZTOSI LÁTOGATÁS Sárváron

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

DR. MÁHR TIVADAR, 
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2021. JANUÁR 19-ÉN 
(KEDDEN) 14–15 ÓRÁIG

FOGADÓÓRÁT TART.

SZABÓ ZOLTÁN, 
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2021. FEBRUÁR 2-ÁN 
(KEDDEN) 10–11 ÓRÁIG

FOGADÓÓRÁT TART.

32021. január 15.SÁRVÁRI    HÍRLAP



Mindennél fontosabb, hogy ezekben a nehéz időkben 
támogassuk egymást: a kormányzat a polgárokat, az ön-
kormányzat a város lakóit, és az emberek egymást. Csak 
remélni tudjuk, hogy a vírus mutálódása nem okoz még 
nehezebb helyzetet a világban és Sárváron, ezért is fontos, 
hogy városunk továbbra is együtt, összefogással felülkere-
kedjen minden nehézségen – nyilatkozta Kondora István 
polgármester, a vele és a Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel 
készített évértékelő interjúban. 

– Kezdjük évértékelőnket a 2020-
as év eredményeivel. Milyen mér-
leget lehetne vonni a fejlesztések 
tekintetében?

Kondora István: – Tavaly év 
elején adtuk át a mintegy 2 milli-
árd forintos kormányzati 
támogatással elkészült 
Sárvár Arénát az új piac-
cal és a városi mozival, 
megújult a vasútállomás 
épülete, és elindultak 
az IC-vonatok Szombat-
hely és Budapest között. 
Elkezdődött a Csóna-
kázó-tó körüli terület 
fejlesztése mintegy 600 
millió forintos kormány-
zati támogatással, így 
kerékpárút épül, meg-
újult a szabadtéri kézi-
labdapálya, új játszótér 
létesül, felújítottuk a tó 
két hídját, és készül az 
1200 méteres futókör. El-
kezdődött a városi bölcsőde bőví-
tése, megújult a Várkerületi orvosi 
rendelők tetőszerkezete is, ezzel 
teljessé vált a korszerűsítésük. 

Magánberuházásként megépült 
az Axiál Kft. sárvári telephelye, új 
tulajdonosa lett a Ságának, meg-
valósultak egyházi beruházások 
is, sőt egy nagyon jelentős állami 
beruházással a főutca teljes felüle-

tét felújították mintegy 800 millió 
forint értékben.

Dr. Máhr Tivadar: – Polgár-
mester úrhoz csatlakozva, szá-

mos infrastrukturális beruházás-
ról tudok még beszámolni, hiszen 
tavaly adtuk át a hegyközségi 
kerékpárutat, kormányzati támo-
gatással felújítottuk a Vörösmarty 
és az Uzsoki utcákat, hamarosan 
kezdődik az Eperjes utca kor-
szerűsítése is. Egy 100 millió 
forintos útfelújítási programot 
hajtottunk végre, egyirányúsítot-
tuk a Várkerületet, több utcába 
fekvőrendőröket telepítettünk, 
továbbá elkezdődött a városi 
csapadékcsatorna-rendszer tisz-
títása. A tervek elkészültek újabb 
parkolók építésére is, erre azon-

ban idén a járványhelyzet miatt 
nem kerülhetett sor, fontos azon-
ban elmondani, hogy az elmúlt 
években mintegy 800 parkolót 

építettünk. A tavalyi évben elma-
radt beruházásokat – természe-
tesen – idén, illetve a következő 
években megvalósítjuk.

– 2020 tavaszán nemcsak Sár-
várnak, de az országnak és az egész 
világnak egy nem várt nehéz séggel, 
a koronavírus-járvánnyal kellett 
szembenéznie, amelynek már a 
második hullámát éljük.

Kondora István: – Az önkor-
mányzat, a vállalkozások és a 
magánemberek életét is gyöke-
resen megváltoztatta a korona-
vírus, de példátlan összefogás 
bontakozott ki Sárváron. Nem 
tudok eléggé hálás lenni a gon-
dozási központ, az egészségügyi 
dolgozók és a mentők munká-
jáért, de szólnom kell a Barabás 
szakközépiskoláról is, ahol több 
ezer szájmaszkot varrtak, a vál-
lalkozások és a magánszemé-
lyek adományokkal segítettek, 
az önkormányzat is maszkokat 
vásárolt a lakosságnak. Nagyon 
nehéz hónapok állnak mögöt-
tünk, de ezekből a nehézsé-
gekből erőt is meríthetünk a 
következő évekre, hiszen Sárvár 
az összefogásból megint példát 
mutatott. Óriási szerencsénk volt, 
hogy Szabó Zoltán mentőtisztet 
alpolgármesternek választot-
tuk, mert rendkívüli aktivitással 
vetette bele magát a munkába, 
és a szakmai tudására nagyon 

nagy szükségünk volt a 
pandémiás időszak kö-
zepette, folyamatosan 
és naprakész módon 
tudott információt adni 
a járványhelyzetről, hi-
szen mentősként a vé-
dekezés első vonalában 
harcolt, és harcol ma is a 
vírussal.

Dr. Máhr Tivadar: – 
Az önkormányzat bér-
leti díjak elengedésével, 
illetve csökkentésével 
segítette a vállalkozáso-
kat, de idén sem fognak 
emelkedni az önkor-
mányzati szolgáltatások 
díjai. A kormány is azon-

nal az emberek és a vállalkozások 
segítségére sietett már az első 
hullámban a gazdaságvédelmi 
intézkedésekkel, és most a má-

ÖSSZEFOGÁSSAL FELÜLKEREKEDHETÜNK   MINDEN NEHÉZSÉGEN
Évértékelő beszélgetés Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel és Kondora István polgármesterrel 

A tavalyi év elején avatták fel a mintegy 2 milliárd forintos 
kormányzati támogatással épült Sárvár Arénát
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sodik hullámban is. 2021. július 
31-ig meghosszabbították a 
hiteltörlesztési moratóriumot, a 
járvány miatt ideiglenes bezá-
rásra kényszerült vállalkozásokat 
a bérköltségek kétharmadának 
átvállalásával támogatják decem-
berben és januárban, a kis- és 
középvállalkozások, egyéni vállal-
kozások iparűzési adóját a felére 
csökkentették január 1-jétől, a 
gyermeket nevelő és gyermeket 
váró családokat 6 millió forintig 
kedvezményes, maximum 3%-os 
kamatozású lakásfelújítási hitellel 
segítik, ebből 3 millió forint vissza 
nem térítendő támogatással. 

A sárvári fürdőnek 2019-ben 
2,4 milliárd forintos árbevétele és 
780 ezer látogatója volt, Sárvár a 
leglátogatottabb városok egyike 
volt. Most csendes a város, ideigle-
nesen zárva a fürdő és a szállodák, 
nagyon szomorú ez, hiszen csa-
ládok százai élnek a turizmusból 
városunkban. De nem lennénk 
igazi sárváriak, ha már nem a 
jövőn, az újrainduláson gondol-
kodnánk. A Magyar Kormánytól 
1,8 milliárd forintos kormányzati 
támogatást kapott Sárvár a fürdő 
hitelének visszafizetésére, amely 
óriási segítséget jelentett, hiszen 
hónapok óta nincs bevétele a 

fürdőnek. Ezzel a várost, a fürdőt 
tehermentesítette a kormány, és 
több száz dolgozó munkahelyét, 
több száz család egzisztenciáját 
mentette meg. 

 A kormány által biztosított 
bértámogatás, a járulékkedvez-
mények is segítik a túlélést, és 

nagyon fontos a jövőre nézve, 
hogy a Kisfaludy Programban 
nagyon sikeresen szerepeltek a 
sárvári turisztikai vállalkozások. 
Összesen mintegy 750 millió 
forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyertek fejlesztésre. Sárvá-
ron több mint 70 magánszállás, 
az egyik nagyszálloda és három 
helyi panzió is kapott támogatást. 
Sárvár számára óriási 
lehetőségeket nyit 
meg az önálló Bük 
– Sárvár turisztikai 
térség létrehozása is.

– Készül a város 
jövő évi költségveté-
se. Hogyan tovább 
Sárvár?

K o n d o r a  I s t -
ván: – Optimistán 
tekintek a jövőbe, 
de az is igaz, hogy 
valószínűleg, ahogy 
eddig is, takarékosan 
és észszerűen kell 
működnie a városi 
költségvetésnek. Ez 
nekünk nem újdonság, mert az 
elmúlt három évtizedben mindig 
ez volt a vezérlőelvünk. A járvány 
miatt, sajnos, egyelőre a turizmus 
nem működik, de az év közepén 
– reményeink szerint – elindul. A 

helyi adókkal kapcsolatban any-
nyit tudok elmondani, hogy amíg 
én vagyok a polgármester, addig 
nem lesz helyi adó Sárváron, és 
marad az ingyenes parkolás is. 
A kis- és középvállalkozások, az 
egyéni vállalkozók iparűzési adó-
jának a felére csökkentése a mi 

városunkat nem érinti, mert a 25 
ezer fő alatti települések kapnak 
kompenzációt a kormánytól. 

Dr. Máhr Tivadar: – Továbbra 
is fontosnak tartjuk a hosszú 
távú fejlesztéseket, ezért folya-
matosan kapcsolatban vagyunk 
a kormánnyal, Navracsics Tibor 
kormánybiztos úrral és Ágh Péter 
országgyűlési képviselőnkkel. 

Keressük a lehetőségeket a vá-
ros további építésére, elkészült 
Sárvár következő évtizedekre 
szóló fejlesztési koncepciója is. 
A Sárvár Fejlesztési Program az 
idegenforgalomnak és az ipar-

nak a potenciálját 
erősíti, a fejlesztési 
tervek megvalósítá-
sa esetén városunk 
bizonyosan tovább 
javítja az idegenfor-
galomban kivívott 
hírnevét itthon és a 
világban, valamint 
tovább erősíti a tér-
ség, és ezzel hazánk 
gazdaságát.

–  R e m é n y e k k e l 
telve indult az új év. 
Megérkeztek az első 
védőoltás-szállítmá-
nyok hazánkba, de 
va l ó s z í n ű l e g  m é g 

több hónap kell, amire visszatér-
hetünk a régi életünkhöz. Mire van 
most igazán szükség?

Kondora István: – Összefo-
gásra, együttműködésre, egymás 
segítésére, szeretetre és békére. 
Mindennél fontosabb, hogy 
ezekben a nehéz időkben támo-

gassuk egymást: a kormányzat a 
polgárokat, az önkormányzat a 
város lakóit és az emberek egy-
mást. Csak remélni tudjuk, hogy a 
vírus mutálódása nem okoz még 
nehezebb helyzetet a világban 
és Sárváron, ezért is fontos, hogy 
városunk továbbra is együtt, 
összefogással felülkerekedjen 
minden nehézségen.

Dr. Máhr Tivadar: – A járvány-
helyzet eltávolította egymástól az 
embereket, leépültek a kapcso-
lataink. Éppen ezért mi az elmúlt 
hónapokban különösen nagy 
gondot fordítottunk arra, hogy 
a kapcsolatteremtés új formáit 
alakítsuk ki. Már több mint ötezer 
követője van a város hivatalos 
közösségi oldalának, a Sárvár 
Lendületben oldalnak, online fo-
gadóórát tartottam, amelyet idén 
folytatunk Szabó Zoltán alpol-
gármester társammal. Észrevétel 
bejelentő portált indítottunk a 
város lakóit érintő ügyek gyor-
sabb intézése céljából. Elindult 
a megújult turisztikai weboldal, 
a sarvar.hu, és az önkormányzat 
új weboldala, a sarvarvaros.hu 
is.  Bízom abban, hogy ezeken az 
új felületeken is egyre több em-
berrel kerülünk kapcsolatba, és 
egyre többen mondják el nekünk 
a véleményüket. Végezetül sok 
sikert és jó egészséget kívánok a 
város minden lakójának 2021-re!

Kondora István: – Eredmé-
nyekben bővelkedő új esztendőt 
kívánok én is minden sárvárinak! 
Bízzunk egy jobb, boldogabb, 
egészségesebb új évben!
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Dr. Máhr Tivadar és Kondora István az önkormányzat által  
a lakosság számára vásárolt szájmaszk- szállítmányt veszik át

Ágh Péter országgyűlési képviselő lobbitevékenységének 
köszönhetően folyamatosan fejlődik a város – A képen  
Dr. Máhr Tivadarral a Csónakázó-tó új hídján
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A Vas Megyei Önkormányzat sikeresen szerepelt az Aktív- és 
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ pályázatán. Az elnyert 
támogatásból 139 millió forint értékben tudnak megyeszer-
te kerékpáros fejlesztéseket indítani. Az egyik fejlesztendő 
útszakasz a sárvári Hegyközség aljától a tetejéig tartó 
szakasz lesz, hiszen ezen a területen már csak itt hiányzik a 
kerékpárút.

Sárvár Város Önkormányzata és 
a Vas Megyei Önkormányzat foly-
tatja a városban konzorciumban 
létrehozott kerékpárút-hálózat 
bővítését. A folytatásról dr. Kondo-

ra Bálint, a Vas Megyei közgyűlés 
alelnöke és Dr. Máhr Tivadar, 
Sárvár alpolgármestere adott tájé-
koztatást a Hegyközségbe vezető 
kerékpárút végénél.

– A Vas Megyei Önkormányzat 
novemberben nyert az Aktív- és 
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
pályázatán 139 millió forintot. 
Ez azt jelenti, hogy kiviteli terve-
ket tudunk elkészíttetni a maj-
dan megnyíló európai uniós és 
központi pályázatokra készülve. 
Fontos lépés a tervezés az ilyen 
beruházásoknál, hiszen akiknek 
kész terveik vannak a fiókban, azok 
egy esetleges megnyíló pályázat-
nál könnyebben tudnak pénzfor-
ráshoz jutni. Beazonosítottunk a 
megyében több lehetséges útsza-
kaszt, több olyan területet, amely-
nél mindenképpen célszerű lenne 
ezt a tervezési munkát elvégezni. 
Észak-Vas megye tekintetében 
egyeztettünk Ágh Péter képviselő 
úrral is, így esett az egyik választás 
a Hegyközségre, amelynek az al-
jáig és a tetejétől már elkészült a 
kerékpárút. Viszont a kettő közötti 
összeköttetés megteremtésére 
még nem volt forrás. Most ezzel 
a pályázattal erre lehetőségünk 
nyílik, és el fogjuk készíteni a ter-

veket – mondta dr. Kondora Bálint 
a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.

Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester arról szólt, hogy a Sár-
vár-Hegyközségen áthaladó 
kerékpárút megépítésével ösz-
szekötésre kerülnek a város ke-
rékpárútjai.

– Remélem, ha elkészül, akkor 
a helyi lakosság és a turisták is 
úgy tudják birtokba venni, hogy 
mindenkinek a hasznára válik. A 
lakosságot segíti az új temető 
megközelítésében, a turistákat 
pedig beköti a termál kerékpá-
ros körútra. A felfelé menő sáv a 
műút mellett fog menni, és fizika-
ilag hozzá is toldunk az úthoz. A 
lefelé menő útszakasz a hegyköz-
ségi kisebb utak rendbetételével 
fog megvalósulni, és a hegy alatt 
ér ki. Ezt a fejlesztést összekötjük 
a Hegyközségben tavaly elma-
radt csatornázással, így nemcsak 
a szennyvízrendszer bővül, de az 
utak is megújulhatnak – mondta 
Dr. Máhr Tivadar.

-fr-

FOLYTATÓDHATNAK a kerékpárút-fejlesztések

Szeretettel várjuk idén is a ThermalDent
Fogászati Klinikán Sárváron!

 FOGPÓTLÁS 
 FOGKŐELTÁVOLÍTÁS  
 ESZTÉTIKAI KEZELÉSEK 

+36 30 845 5985
info@thermaldent.hu
www.thermaldent.hu

• Tapasztalt, szakképzett orvosok és asszisztensek

• Korszerűen felszerelt rendelők, ÚJ exkluzív VIP várószoba

• Legmodernebb terápiás módszerek, személyre szabott fogászati megoldások

• Ultramodern technológia: Intraorális szkennerrel történő digitális lenyomatvétel

• Elsőosztályú PANORÁMARÖNTGEN és CT vizsgálat

• Kifogástalan minőségű alapanyagok, több év garancia

Egészséges, fehér fogak – a ragyogó mosolyért.
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A Sárvári Járási Hivatal számára jelentős feladatot jelent 
az elkövetkező hónapokban is a koronavírus-járvány el-
leni védekezés. A következő hatalmas munka a tömeges 
oltások előkészítése és megszervezése lesz. Ha ez sikeres, 
kézzelfogható közelségbe kerül a Covid-járvány megfé-
kezése – jelentette ki Dr. Galántai György hivatalvezető.

Lassan egy éve, 2020 márciu-
sában kezdődött a világméretű 
koronavírus-járvány, amely azóta 
a Sárvári Járási Hivatal számára is 
a legtöbb, megfeszített munkát 
jelenti. – Arra készültünk tavaly 
év elején, hogy folytatjuk a 
bürokráciacsökkentő törvények 
végrehajtását, az ügyintézés 
egyszerűsítését. Aztán jött a 
járvány és ez adja a fő felada-
tunkat. A legnagyobb terhe-
lésnek a népegészségügy és a 
foglalkoztatási osztályunk van 
kitéve. Átcsoportosításokkal és 
rengeteg túlmunkával bírtuk a 
tempót – idézte fel a mögöttünk 
hagyott esztendőt Dr. Galántai 
György, a Sárvári Járás vezetője.

A közigazgatás rendszerének 
a soron következő kihívása a 

pandémiával kapcsolatban a 
tömeges oltás megszervezése 
lesz .  A megyei  kormányhi-
vatal és a védelmi bizottság 
irányításával a védekező és 
fertőtlenítő eszközök minden-
hová eljutottak, és mindenhol 
jól megszervezték a célzott 
teszteléseket is. – Úgy érzem, 
felnőttünk a feladathoz. Várjuk 
a további feladatokat, hisz jön 
a tömeges oltás. Ennek is egy 
óriási logisztikai háttere kell, 
hogy legyen. A menete már 
nagy vonalakban ismert, de ez 
akkor válik aktuálissá, ha az or-
szágban már rendelkezésre fog 
állni a több millió adag vakcina 
– fogalmazott a hivatalvezető.

Az önkéntes alapú, sikeres 
oltási kampány segítségével 

a járvány megszűnik, de a ko-
ronavírus továbbra is köztünk 
marad. – A széles körű átol-
tottsággal a pandémia meg-
fékezhető. Ezt szinte biztosra 
mondhatjuk, mert egyre több 
a tapasztalatunk. Viszont a vírus 
jelen marad, mert az oltás nem 
mentesítést ad. Ak i átesett , 
vagy immunizálásra került, az 
nem fog megbetegedni. Ezzel 
az egészségügy mentesül a 

túlterheléstől, de a védekezést 
továbbra is fenn kell tartani. A 
vírus eltüntetése sokkal hosz-
szabb munkát igényel – figyel-
meztetett Dr. Galántai György.

Jelenleg a Covid-járvány fel-
számolásának egyik legfonto-
sabb feltétele, hogy a lakosság 
többsége részt vegyen az ol-
táson, amelynek első lépése a 
regisztráció, ami a vakcinainfo.
gov.hu oldalon tehető meg.

Az önkéntes alapú, si-
keres oltási kampány 
segítségével a járvány 
megszűnik, de a korona-
vírus továbbra is köztünk 
marad – mondja Dr. 
Galántai György hiva-
talvezető

A következő kihívás a TÖMEGES OLTÁS LESZ

Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
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KÖLTSE MÁSRA  
MEGTAKARÍTÁSAIT!
FORD ECONOMY ÉVES SZERVIZ 
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Szent László

Szent László és

 

● Január 15-én, pénteken a Szent 
László Plébánia Egyházközségi Képvi-
selő-testülete, január 19-én, kedden 
a Szent Miklós Plébánia Képviselő-
testülete tartja évi rendes gyűlését. 

● Január 18-án, hétfőn Árpád-házi 
Szent Margit közbenjárásával imádko-
zunk a szentmiséken Magyar Hazánkért. 

● Azok a jegyespárok, akik 2021-
ben szeretnének házasságot kötni, 
legkésőbb január 16-án, szombaton 
9 órakor a nagytemplom sekrestye 
feletti hittantermében jelentkezzenek 
jegyesoktatásra.

● A 2021. évi egyházközségi 
hozzájárulást a szokásos módon, 
személyesen a Plébánián, vagy postai 
befizetési csekken, illetve átutalással 
lehet befizetni. A hozzájárulás összege 
az évi fizetés vagy nyugdíj 0.5%-a. 
Akik tehetik, március 15-ig az első 
negyedévben rendezzék!   

● Szentmiserend: Szent László-
templomban szombaton előeste 18 

óra, vasárnap 7, 9 és 11 óra, valamint 
18 óra. Hétköznaponként 8 és 18 óra. 
Szent Miklós-templomban szomba-
ton előeste 17.30 óra, vasárnap 8 és 10 
óra. Hétköznaponként este 17.30 óra. 
Rábasömjénben csütörtökönként 17 
óra, és vasárnaponként 11 óra. 

● A Szent László plébánia hivatalos 
órái: hétfő-kedd-szerda-csütörtök-
péntek 9 és 12 óra között, valamint 
16.30 és 17.30 óra között. 

● A Szent Miklós plébánia hiva-
talos órái: hétfő-szerda-csütörtök-
péntek: 9-től 11 óráig, kedden és 
csütörtökön 16-tól 17 óráig.

● Január 20-tól újraindulnak a 
felnőtt katekézisek alkalmai: a Sári 
plébánia közösségi termében szer-
dánként az esti szentmise után 18.15 
órakor, a városban csütörtökönként 
este 18.30 órakor a sekrestye feletti 
hittanteremben. 

● Tavaly Magyarországon a nyilat-
kozattevő adózók kétharmad része 
katolikusnak vallotta magát a NAV 
felé. Kérjük az adóbevallást készítő 
híveinket, hogy az idén is tegyék 
meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat 
munkahelyükön vagy közvetlenül. 
Ezzel az országos egyházi kiadásokat 
támogatják. A 2x1%-ról rendelkező 
nyilatkozat száma: Magyar Katolikus 
Egyház: 0011; Szent László Kato-

likus Általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

● Az aktuális járványügyi intézke-
dések betartása mellett január 17-től, 
a szokott időpontban 9.30-tól újra 
tartunk nyilvános istentiszteleteket 
sárvári templomunkban. A hétközi és 
csoportos alkalmaink január hónap-
ban továbbra is szünetelnek.

● Az Ökumenikus Imahét javasolt 
időpontja országosan a 2021. január 
17-ét követő hét. Az imahét anyagát 
idén a Grandchamp-i Szerzetesi 
Közösség állította össze, amelynek 
a központi üzenete így hangzik: 
„Maradjatok meg szeretetemben, és 
sok gyümölcsöt teremtek” (Jn 15,5-9). 
Az országos ünnepi nyitó istentisz-
teletre 2021. január 17-én, vasárnap 
19 órákor kerül sor Budapesten a 
Szent István Bazilikában. A sárvári 
ökumenikus alkalmainkra a következő 
időpontokban és helyszínekre várjuk 
a testvéreket: január 20-án, szerdán 
17 órakor a református templomban, 
január 21-én, csütörtökön 17 órakor 
az evangélikus templomban és január 
22-én, pénteken 17 órakor a római 

katolikus templomban tartunk öku-
menikus istentiszteletet.

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

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

● Ökumenikus imahét alkamai:
– január 20-án, szerdán 17 órakor 

a református templomban, római 
katolikus igehirdetéssel

– január 21-én, csütörtökön 17 
órakor az evangélikus templomban 
református igehirdetéssel

– január 22-én, pénteken 17 órakor 
a római katolikus templomban evan-
gélikus igehirdetéssel.

● A 2021. évi református bál, a 
járványhelyzet okán a megszokottnál 
későbbi időpontban, április 10-én 
szombaton kerül megrendezésre a 
Vadkert Major Étteremben.

● Gyülekezetünk a Sárvári Refor-
mátus Egyházközség Facebook-olda-
lon is elérhető. Telefonos elérhetőség: 
95/830067, 30/6786645.

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia
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Folytatás az 1. oldalról
Hetven év után tértek vissza a 

szerzetesnővérek Sárvárra. A ma-
gyar alapítású annunciáta rendet 
a kommunista hatalom 1950-ben 
tiltotta be, így került központjuk 
Brazíliába. A rend feloszlatásáig 
leányotthont tartott fenn Szom-
bathelyen és Celldömölkön. Az 
annunciáták sajátos célja szolgálni 
az egyházat az apostoli élet kü-
lönféle tevékenységeiben, korunk 
adottságai és szükségletei szerint. 
A Vas megyéből elüldözött női 
szerzetesrend sárvári visszatérése 
az egyház fontos eseménye.

A szerzetesrend Mikes János 
szombathelyi megyéspüspök 
kezdeményezésére alakult meg. A 
rendszerváltást követően érkeztek 
vissza a nővérek Szombathelyre. 
Alapításuk századik évfordulóját 
már a sárvári Szent László-temp-
lomban ünnepelte az Annunciáta 
Nővérek Kongregációja.

A két nővér sárvári feladata a 
lelkipásztorok missziójának és a 
katolikus iskolában az oktatás se-
gítése. A nővérek nem tanítanak, 
hanem a diákok nevelésében és a 

személyiségfejlesztésben vesznek 
részt. Jelen vannak a tanórákon, 
a szünetekben segítenek. – A 
reggel fél nyolcas közös imától 
délután háromig tartózkodnak az 
iskolában, a szabadidejüket is itt 
töltik. Ahogy Ferenc pápa mondja: 
„bárányszaguk van, az emberek, 
a gyermekek között élnek és 
nekik ők a családjuk”. Azt hiszem, 
hogy egy akkora kincset kaptunk 
általuk, hogy azt még fel sem 
tudjuk fogni – mondta el Wimmer 
Roland, az iskola püspöki biztosa.

A két nővér a boltba is jár, is-
merkedik a településsel, amiről 
elmondták, hogy Sárvár nagyon jó 
város és missziós helyszín. Niedi és 
Chriszta nővér első iskolai tapasz-
talatukról úgy számolt be, hogy itt 
nem idegeskednek annyit, mint a 
brazil fiatalok. A magyar gyerekek 
kedvesek és szorgalmasak. – Az 
emberekben nagy nyitottság van 
irányukba. Sárváron jó emberek 
laknak, még ha Istentől egy kicsit 
távolabb is élnek. A nővérek pe-
dig épp azért jöttek, hogy velünk 
együtt közelebb hozzuk hozzá őket 
– szólt a város plébánosa. p-ás

Niedi és Chriszta nővérek Wimmer Roland városi plébánossal

MEGÉRKEZTEK az annunciáta nővérek Sárvárra

3.990.000 Ft–tól

SUZUKI Castrum
Szombathely, 

Körmendi út 98. 
 94/506-891, 30/945-2944 

www.suzukicastrum.hu

Az  akció 2021.01.04–től visszavonásig, vagy a készlet erejéig 
érvényes. Részletek kereskedésünkben.

Vocelka Invest Kft.
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574
Tel.: 06-95/320-671

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, 
jogi és műszaki háttérrel vállalja cégünk 
Társasházak kezelését.
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A járványhelyzet sem szeg-
te kedvét a Sárvári Ora-
tórikus Kórusnak. A civil 
közösség az online térben 
folytatta próbáit, és új da-
lokat tanul. Az új évet egy 
„best of” koncertváloga-
tással köszöntötték.

A Sárvári Oratórikus Kórus leg-
utóbb 2020 márciusában állt 
színpadon, a közönség már akkor 
is csak virtuálisan, a televízió kép-
ernyőjén keresztül követhette a 
műsorukat. A kórusnak el kellett 
halasztania minden további ter-
vezett fellépését a koronavírus-
járvány miatt, de a kapcsolat 
nem szakadt meg a tagok között, 
hangsúlyozta dr. Szalai Ferencné 
kórusvezető 2020-as évértéke-
lésében.

– Az év eleje az sűrű volt. A 
lezárás előtt még pont be tudtuk 
mutatni a március 15-i műso-
runkat, és készültünk Az élet 
kenyere koncertünkre. Meghívást 
kaptunk a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusra, ami végül 
elmaradt. Nyáron volt egy pici 
nyitás, akkor baráti összejövetele-
ket tartottunk, és a Hangvillában 
tevékenykedtünk, tovább csinosí-
tottuk a fészkünket. Elindítottunk 
egy projektet is, a Bethlen Gábor 
Alapítványtól kapott támogatás 
keretében az eszközparkunkat, 
a ruházatot és felszereléseinket 
bővíteni tudtuk. Amíg lehetett, 
addig élőben találkoztunk, aztán 
szeptember végén át kellett tér-
nünk a digitális formára – idézte 
fel a kórus művészeti vezetője.

Az online térben a szakmai 
munka is folytatódott, a próbák 

során új dalokat tanulnak a tagok, 
és zenetörténeti, zeneelméleti 
képzéseken vesznek részt.

– Kedden van szólampróba, 
csütörtökön van a szólamveze-
tőknek egy tanoda, ahol felké-
szülnek a pénteki nagy kórus-
próbára. Pénteken 18 órától van 
egy beéneklés, én tartok egy kis 
zenetörténeti órát, aztán új dalt 
tanulunk – részletezte dr. Szalai 
Ferencné. Hozzátette, hogy a 
kórus a zárás ellenére is megta-
lálta a lehetőségeket, így például 
jótékonysági festményvásárt 
tartottak, és saját kórusmaszkot 
készítettek, hogy ezzel is erősítsék 
hovatartozásukat.

A kórus tagjai a szentestét és 
a szilvesztert is együtt töltötték a 
digitális eszközök segítségével. Az 
újév beköszöntével pedig közön-
ségüknek kedveskedtek egy meg-

lepetés koncerttel. Január 9-én 
egy „best of ” koncertválogatás 
került feltöltésre a Sárvári Orató-
rikus Kórus YouTube-csatornájára. 
A 13 dalból álló koncert mellé 
a kórustagok egy üdvözletet is 
összeállítottak a sárváriak számára.

– Vidám, látványos darabokat 
válogattunk. Azt gondoljuk, hogy 
most nagy szükségük van arra az 
embereknek, hogy mosolyog-
janak, nevessenek, elfeledjék a 
bizonytalanságot – hangsúlyozta 
a kórusvezető.

VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!

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

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

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Alkotmány u. 4.

Hétfőtől szombatig 6.00–19.00
Vasárnap: 7.00–18.00

Dr.  Szalai  Ferencné 
kórusvezető azt gon-
dolja, hogy most nagy 
szükségük van arra 
az embereknek, hogy 
mosolyogjanak, ne-
vessenek, elfeledjék a 
bizonytalanságot

MEGLEPETÉS KONCERTTEL készültek az oratórikusok

ÉPÜLETKLÍMA SZERELÉS
FORGALMAZÁS
JAVÍTÁS • TISZTÍTÁS
HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS
ÓZONGENERÁTOR 
AUTÓKLÍMA TÖLTÉS
ÈPÜLETFAL-FÖDÈM 
(TÈGLA VAGY BETON) 
FURAT KÉSZÍTÉS
(52-152MM
ÁTMÉRŐIG)

AZ
ÁLLAMILAG

TÁMOGATOTT 
LAKÁS-

FELÚJÍTÁSI
PROGRAMBAN

SEGÍTÜNK ÖNNEK,
TERVEZÉSTŐL 

A KIVITELEZÉSIG!

 +36304743068
 +36204883645 

 klimaszerelessarvaron
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T U Z I F A
HASÍTOTT AKÁC

ElADÓ !

1 m3 rakott 1 m-es hasáb 19.000 Ft
1 m3     szórt kályhakész    17.000 Ft

Ingyenes szállítás 
Sárváron és környékén

06 30/ 218 1017

A Nádasdy Kulturális Köz-
pont együttműködve több 
magyarországi egyetemmel 
izgalmas játékra hívja a sárvá-
riakat január utolsó hetében. 
Öt napon át a város különféle 
helyszíneit érdemes felkeres-
ni és ott egy szelfit készíteni. 
A keresés és a játék öröme 
mellett nyeremények is várják 
a résztvevőket. 

A fotószafari január 25-én, 
hétfőn indul és január 29-ig, 
péntekig tart. A Nádasdy Kul-
turális Központ mindennap 
feltölt egy-egy fotót a népszerű 
Sárvár Anno-oldalára és az in-
tézmény Facebook- és 
Instagram-oldalaira.  
A  részt vevők nek , 
akik lehetnek három 
fős iskolai csoportok 
vagy egyéni nevezők 
a felvételen található 
helyszínen szelfit kell 
készíteniük és feltölte-

niük a sarvaranno.hu weboldalra 
a képpel együtt nyilvánosságra 
hozott kóddal egyetemben. 
Felhívjuk a játokosok figyelmét, 
hogy a feltöltéshez e-
mail címmel 
regisztrálni 
kell, és a re-
gisztrációt 
vissza kel l 
igazolni.

Ha több 
helyszínhez 
töltenek fel a 
játékosok szelfit, 
nagyobb esély-
lyel juthat-
n a k     a 

nyere-
m é nye k 

egyikéhez. 
Nemcsak az 

é l m é n y é r t ,  a 
játék öröméért 

érdemes ugyan-
is játszani, hanem 

nyereményekért is. 

Három egyéni és három is-
kolai csoport számára sor-
solnak, illetve különdíjat kap 
a legtöbb felvételt beküldő 

játékos. Egy 
helyszínről 
te r m é s ze -
tesen egy 
szelfit vár-
nak a szer-
vezők. 

A  n y e r e -
mények a szabadidő 

eltöltését szolgálják. A 
Nádasdy Kulturális Központ 

egész éves bérletet ajánlott fel 
az általa rendezett éves prog-
ramokra. Többek közt Deák Bill 
Gyula, a Bikini és Rudán Joe 
koncertjére lehet a bérlettel 
belépni. A 20. Vármeetingre 
szintén lehet jegyet nyerni, ami 
szintén komoly értéket képvisel. 
Nyereményt ajánlott fel ezen fe-
lül a Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdő, a Spirit Hotel, a Park Inn 
Hotel és természetesen Sárvár 

Város Önkormányzata, mely a 
kezdeményezés fő támogatója.

A sorsolásra február 1-jén, 
hétfőn kerül sor a vírushely-
zetre tekintettel egy online 
YouTube-esemény keretében, 
melyet a programban résztve-
vő intézmények szerveznek. 
A játék hátterét ugyanis egy 
új, a közösségépítést köz-
pontba helyező projekt áll. 
A budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem vezeté-
sével jött létre az a Társadalmi 
Innovációs Nemzeti Laborató-
rium (TINLAB), melyhez csat-
lakozott a veszprémi Pannon 
Egyetem és az EKF is. 

Miközben keressük az egyes 
helyszíneket, a legjobb szel-
fipozíciót nemcsak ismert és 
kevésbé ismert városi emlékekre 
hívjuk fel a figyelmet, hanem 
újra mozgásba hozzuk azokat 
a tereket, melyek észrevétlenül 
mindennapi életünk szerves 
részét képezik.

SZELFIZZ ÉS NYERJ!   
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TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁSAIRÓL
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hul-

ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi Sárvár településen 
a hulladékszállítást, amely az Országos Hulladékgazdálko-
dási Közszolgáltatási Terv előírásaival összhangban, 2021.  
január 1-től az alábbiak szerint változott:

A kommunális (vegyes) hulladék gyűjtése változatlan 
maradt mind a tömbházas, mind a családi házas övezet-
ben. A Hegyközségben élők részére továbbra is díjmentesen 
biztosítják az osztott kommunális zsákot.

Szelektív hulladék (papír, műanyag és fém) házhoz 
menő gyűjtése a tömbházas övezetben változatlan ma-
radt, a családi házas övezetben havi egy alkalomra vál-
tozott. Családi házas övezetekben a házhoz menő zsákos 
gyűjtés formájában, míg tömbházas területeken szelektív 
edényekben, illetve gyűjtőszigeteken valósul meg a szelektív 
hulladék gyűjtése.

Papírt: újságokat, reklám- és szóróanyagokat, csoma-
golópapírt, kartondobozt hulladékgyűjtő szigeteken vagy 
kék zsákokban lehet gyűjteni. A papírhulladékot kötegelve, 
lapítva kell átadnia a közszolgáltatónak.

Műanyagot: PET palackot kupakkal együtt, száraz mosó-
szeres flakont, fóliát, nejlonszatyort, tasakokat, gyümölcs-
leves- és tejes kartondobozt hulladékgyűjtő szigeteken, 
társasházi műanyag kukában vagy sárga zsákban lehet 
gyűjteni.

Fémet: üdítős- és sörös italdobozt, fém konzerves do-
bozt, állateledeles fémdobozt a hulladékgyűjtő szigeten (mű-
anyagos edényben) vagy sárga zsákokban lehet gyűjteni.

Fontos információk a házhoz menő zsákos szelektív 
hulladékgyűjtésről:

– a teli zsákokat a gyűjtési nap reggelén 6 óráig kell ki-
helyezni a ház elé,

– új szerződő (szelektív zsákokkal még nem rendelke-
ző) ügyfelek bármilyen, bolti forgalomban kapható átlátszó 
zsákban kihelyezhetik szelektív hulladékukat,

– a teli (STKH-s és egyéb átlátszó) zsákok helyett a 2+1 
darab cserezsákot biztosítja az STKH Sopron, a sárga zsák 
150 literes, a kék zsák 80 literes, az ezen felül keletkező vá-
logatott hulladék bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető 
elszállításra.

A tiszta italos üveget, befőttes üveget, parfümös üve-
get, konzerves üveget a város területén található üveg-
gyűjtő konténerekben lehet elhelyezni. 

Sárváron szelektív hulladékgyűjtő szigetek az alábbi he-
lyeken találhatóak: Alkotmány utca, Újsziget utca parkoló, 
Hunyadi utca és a Deák – Dózsa utcák sarka. További gyűj-
tőpontok kialakítása folyamatban van, ezekről a lakosságot 
informáljuk majd. 

A társaság egységes zöldhulladék gyűjtést vezetett be 
évente 10 hónapon keresztül. 

Januárban és februárban egy-egy alkalommal gyűjtik a 
kidobott karácsonyfákat, áprilistól novemberig pedig havon-
ta egyszer gyűjtik a zöldhulladékot.

Az STKH feliratos zöldhulladékgyűjtő zsákokba és az 
eddig növényi hulladék gyűjtésére használt edényekbe 
fák, bokrok nyesedékeit, lenyírt füvet, lehullott levelet le-
het beletenni. 

A zsákok a Viola Illatszer boltban, Sárvár Hunyadi u. 1.  
szám alatt 220 Ft/darab áron megvásárolhatók. 

A házhoz menő lomtalanítás, az elektronikai hulladék 
és a személygépjármű autógumi gyűjtése évente egy al-
kalommal, előre meghirdetett időpontban lesz. 

Az NHKV Zrt. 2020. IV. negyedévi számla mellékleteként 
újra kiküldi ügyfelei részére az edényazonosító matricákat. 

A matrica kommunális hulladékgyűjtő edényzetre való 
kiragasztásával igazolható, hogy a 2021. évben az adott in-
gatlan jogosult a hulladékszállítás igénybevételére. Várható-
an az érvényesítő matricát is tartalmazó számlalevél 2021. 
január hónapban kerül kézbesítésre.

Az edényazonosító matricát az ellenőrzést követően a 
kukaedényre jól látható helyre kell felragasztani a levélben 
található felragasztási tájékoztató alapján. Azon ügyfelek, 
akiknél egyedi megoldással (zsákból) történik a hulladék-
szállítás, egy jól látható helyre (pl.: postaláda) ragasszák ki 
a matricát, hogy az elszállítás során az azonosítást el tudják 
végezni.

A fizetendő közszolgáltatási díj éves szinten változat-
lan marad. Díjmódosítást a megrendelt edény űrméreté-
nek változása okozhat.

További részletes információk a hulladékszállítást 
érintő minden területről: www.stkh.hu

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Ügyfélszolgálati irodájának elérhetősége:
9600 Sárvár, Szatmár utca 45. 

Telefon: +36 95 200 240 
E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu

Személyes ügyfélszolgálat: 
kedd: 10.00-17:00, csütörtök: 08:00-14:00

Telefonos ügyfélszolgálat:
hétfő, szerda, csütörtök: 08:00-14:00, kedd: 10:00-17:00

Jelenleg a személyes ügyfélfogadás 
a pandémia következtében szünetel.

A telefonos elérhetőségük 2021.01.01-től kezdődően 
megváltozott. Keddi napokon 9-14 óráig, csütörtöki 

napokon pedig 8-16 óráig lesz elérhető az ügyfélszolgálat. 
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STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Hulladékgyűjtési naptár 2021.I. félév SÁRVÁR 

1 Pé 1 Hé 1 Hé 1 Csü 1 Szo 1 Ke SZELEKTÍV 1. 
2 Szo 2 Ke 2 Ke 2 Pé 2 Va 2 Sze SZELEKTÍV 2. 
3 Va 3 Sze 3 Sze 3 Szo 3 Hé 3 Csü SZELEKTÍV 3. 
4 Hé 4 Csü 4 Csü 4 Va 4 Ke SZELEKTÍV 1. 4 Pé
5 Ke 5 Pé 5 Pé 5 Hé 5 Sze SZELEKTÍV 2. 5 Szo
6 Sze 6 Szo 6 Szo 6 Ke SZELEKTÍV 1. 6 Csü SZELEKTÍV 3. 6 Va
7 Csü 7 Va 7 Va 7 Sze SZELEKTÍV 2. 7 Pé 7 Hé
8 Pé 8 Hé 8 Hé 8 Csü SZELEKTÍV 3. 8 Szo 8 Ke ZÖLD 1. 
9 Szo 9 Ke SZELEKTÍV 1. 9 Ke SZELEKTÍV 1. 9 Pé 9 Va 9 Sze ZÖLD 2. 

10 Va 10 Sze SZELEKTÍV 2. 10 Sze SZELEKTÍV 2. 10 Szo 10 Hé 10 Csü
11 Hé 11 Csü SZELEKTÍV 3. 11 Csü SZELEKTÍV 3. 11 Va 11 Ke ZÖLD 1. 11 Pé
12 Ke SZELEKTÍV 1. 12 Pé 12 Pé 12 Hé 12 Sze ZÖLD 2. 12 Szo
13 Sze SZELEKTÍV 2. 13 Szo 13 Szo 13 Ke ZÖLD 1. 13 Csü 13 Va
14 Csü SZELEKTÍV 3. 14 Va 14 Va 14 Sze ZÖLD 2. 14 Pé 14 Hé
15 Pé 15 Hé 15 Hé 15 Csü 15 Szo 15 Ke
16 Szo 16 Ke KARÁCSONYFA 1. 16 Ke 16 Pé 16 Va 16 Sze
17 Va 17 Sze KARÁCSONYFA 2. 17 Sze 17 Szo 17 Hé 17 Csü
18 Hé 18 Csü 18 Csü 18 Va 18 Ke 18 Pé
19 Ke KARÁCSONYFA 1. 19 Pé 19 Pé 19 Hé 19 Sze 19 Szo
20 Sze KARÁCSONYFA 2. 20 Szo 20 Szo 20 Ke 20 Csü 20 Va
21 Csü 21 Va 21 Va 21 Sze 21 Pé 21 Hé
22 Pé 22 Hé 22 Hé 22 Csü 22 Szo 22 Ke
23 Szo 23 Ke 23 Ke 23 Pé 23 Va 23 Sze
24 Va 24 Sze 24 Sze 24 Szo 24 Hé 24 Csü
25 Hé 25 Csü 25 Csü 25 Va 25 Ke 25 Pé
26 Ke 26 Pé 26 Pé 26 Hé 26 Sze 26 Szo
27 Sze 27 Szo 27 Szo 27 Ke 27 Csü 27 Va
28 Csü 28 Va 28 Va 28 Sze 28 Pé 28 Hé
29 Pé 29 Hé 29 Csü 29 Szo 29 Ke
30 Szo 30 Ke 30 Pé 30 Va 30 Sze SZELEKTÍV 1. 
31 Va 31 Sze 31 Hé 31 Csü SZELEKTÍV 2. 

Január Február Március Április Május Június

 

 
              

SZELEKTÍV HULLADÉK: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
   

   

SZELEKTÍV 1.  Azon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása HÉTFŐI napon történik    

SZELEKTÍV 2.  Azon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása KEDDI napon történik    

SZELEKTÍV 3.  Azon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása CSÜTÖRTÖKI, vagy PÉNTEKI napon történik    

         
       

ZÖLD HULLADÉK: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból vagy edényből 

 
ZÖLD 1.  Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI, vagy PÉNTEKI napon történik  

ZÖLD 2.  Azon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása HÉTFŐI napon történik  

   
 

            
 

KARÁCSONYFA: A karácsonyfákat ne tegyék zsákba, ellenben a díszeket és talpakat vegyék le 
 

 
KARÁCSONYFA 1.  Azon utcák, ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI, vagy PÉNTEKI napon történik  

KARÁCSONYFA 2.  Azon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása HÉTFŐI napon történik  

Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:           
              
1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,        
2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,       
3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba, 
4.    a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén.      
5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!     
A változtatás jogát fenntartjuk.      
              

      
  

                   
Együttműködésüket 

köszönjük: 
 

    
        az STKH csapata      
      

    
    

          
Részletes tájékoztatás: 

www.stkh.hu    
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Kérjük, tartsa be a következő szabályokat: 

1. A kukákba csak és kizárólag olyan hulladék kerülhet, ami nem gyűjthető szelektíven, 
nem veszélyes, nem forró (Pl.: hamu), nem folyik és nem veszélyezteti az ürítést végző 
testi épségét. 
 

2. A hulladékgyűjtő edénynek illeszkednie kell a közszolgáltatónál rendszeresített 
gyűjtőjármű ürítő szerkezetéhez. Új edény beszerzéséről, illetve cégünk edénybérleti 
lehetőségeiről ügyfélszolgálatainkon kaphat bővebb felvilágosítást. 
 

3. A kukákat mindig a gyűjtési napon, reggel 5 óra előtt kell az utcára kihelyezni. 
Ünnepnapokon kérjük a lakosságot, hogy 1 órával korábban húzzák ki az edényeiket. 
 

4. Előfordulhat, hogy a kuka űrtartalmát meghaladó hulladék-mennyiség képződik az 
ingatlanhasználónál. Ebben az esetben a cégünknél rendszeresített, STKH emblémás 
gyűjtőzsákban kell kitenni a plusz szemetet a kuka mellé. 
 

A változtatás jogát fenntartjuk. 
Együttműködésüket köszönjük: 

az STKH csapata 
Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu 

 

 STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

Kommunális hulladékgyűjtési napok Sárvár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPOK UTCÁK SZERINT: 

 

 

UTCA JÁRAT FŐ 
NAPJA 

HETI 2 ÜRÍTÉSES 
ÜGYFELEK 2. ÜRÍTÉSI 

NAPJA 
ZSÁKOS 

Ady Endre u. PÉNTEK kedd  

Ágfalva u. HÉTFŐ csütörtök  

Akácfa u. HÉTFŐ csütörtök  

Alkotmány u. PÉNTEK kedd  

Almáskerti u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Alsógyep u. HÉTFŐ csütörtök  

Arad u. HÉTFŐ csütörtök  

Arany János u. HÉTFŐ csütörtök  

Árpád u. PÉNTEK kedd  

Attila u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Balassi Bálint u. KEDD péntek  

Balogh Ádám u. KEDD péntek  

Barackfa u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Baross Gábor u. HÉTFŐ csütörtök  

Bártfa u. HÉTFŐ csütörtök  

UTCA JÁRAT FŐ 
NAPJA 

HETI 2 ÜRÍTÉSES 
ÜGYFELEK 2. ÜRÍTÉSI 

NAPJA 
ZSÁKOS 

Bartók Béla u. PÉNTEK kedd  

Batthyány u. PÉNTEK kedd  

Bem József u. KEDD péntek  

Bercsényi u. HÉTFŐ csütörtök  

Berzsenyi Dániel u. PÉNTEK kedd  

Bocskai u. HÉTFŐ csütörtök  

Bodza u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Budai Nagy Antal u. HÉTFŐ csütörtök  

Búzavirág u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Celli út CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 

Cukorgyár u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Csallóköz u. HÉTFŐ csütörtök  

Csényeújmajor HÉTFŐ csütörtök  

Csokonai Vitéz Mihály u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Damjanich János u. HÉTFŐ csütörtök  

Deák Ferenc u. KEDD péntek  

Dévai Bíró Mátyás u. PÉNTEK kedd  

Diófa u. KEDD péntek  

Dorottya u. HÉTFŐ csütörtök  

Dózsa György u. KEDD péntek  

Eper köz CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Eperjes u. HÉTFŐ csütörtök  

Erdély u. HÉTFŐ csütörtök  

Esze Tamás u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Eszti u. KEDD péntek  

Fekete-híd u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Garázs sor KEDD péntek  

Gárdonyi Géza u. KEDD péntek  

Gyöngyös u. KEDD péntek  

Harangvirág u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Hársfa u. HÉTFŐ csütörtök  

Herpenyő u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Hold u. PÉNTEK kedd  

Hóvirág u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Hunyadi János u. KEDD péntek  

Ikervári út HÉTFŐ csütörtök  

Ipartelep u. KEDD péntek ZSÁKOS 
Isaszeg u. HÉTFŐ csütörtök  

Iskola u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Jókai Mór u. HÉTFŐ csütörtök  

Kabos László u. KEDD péntek  

Kanizsai u. HÉTFŐ csütörtök  

Kassa u. HÉTFŐ csütörtök  

Katalin u. HÉTFŐ csütörtök  

Kató-köz u. PÉNTEK kedd  

Katona József  u. HÉTFŐ csütörtök  

UTCA JÁRAT FŐ 
NAPJA 

HETI 2 ÜRÍTÉSES 
ÜGYFELEK 2. ÜRÍTÉSI 

NAPJA 
ZSÁKOS 

Kazinczy Ferenc u. HÉTFŐ csütörtök  

Kemény István u. KEDD péntek  

Kertekalja u. HÉTFŐ csütörtök  

Kilátó u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Kinizsi Pál u. HÉTFŐ csütörtök  

Kisfaludy Sándor u. KEDD péntek  

Kisiparos üzletsor KEDD péntek ZSÁKOS 
Kiss János altábornagy u. KEDD péntek  

Kodály Zoltán u. PÉNTEK kedd  

Komárom u. HÉTFŐ csütörtök  

Kopácsi dűlő CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Kossuth tér PÉNTEK kedd  

Körtefa u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Kútszerhegyi út CSÜTÖRTÖK kedd  

Laktanya u. KEDD péntek  

Lánkapuszta KEDD péntek ZSÁKOS 
Liliom u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 

Madách Imre u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Magasházi út CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Magyari István u. HÉTFŐ csütörtök  

Malom u. PÉNTEK kedd  

Mályva köz CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Március 15. u. HÉTFŐ csütörtök  

Markusovszky u. PÉNTEK kedd  

Mátyás Király u. KEDD péntek  

Medgyessy Ferenc u. PÉNTEK kedd  

Mező u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Mikes Kelemen u. HÉTFŐ csütörtök  

Móricz Zsigmond u. KEDD péntek  

Munkácsy Mihály u. HÉTFŐ csütörtök  

Nádasdy Ferenc u. HÉTFŐ csütörtök  

Nagyvárad u. HÉTFŐ csütörtök  

Nefelejcs u. HÉTFŐ csütörtök  

Orsolya u. HÉTFŐ csütörtök  

Ostffyasszonyfai u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Otello u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Óvár u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Ölbői u. KEDD péntek  

Pálházi Göncz Miklós u. HÉTFŐ csütörtök  

Pap-köz KEDD péntek  

Péntekfalui u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Péntekhegyi u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Petőfi Sándor u KEDD péntek  

Pipitér köz CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Pohárszárogató u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Posta tér PÉNTEK kedd  

UTCA JÁRAT FŐ 
NAPJA 

HETI 2 ÜRÍTÉSES 
ÜGYFELEK 2. ÜRÍTÉSI 

NAPJA 
ZSÁKOS 

Posta u. KEDD péntek  

Rába köz CSÜTÖRTÖK kedd  

Rábasömjéni u. KEDD péntek  

Rákóczi Ferenc u. PÉNTEK kedd  

Sársziget u. HÉTFŐ csütörtök  

Selyemgyár u. KEDD péntek  

Soproni u. KEDD péntek  

Sótonyi u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Sport u. KEDD péntek  

Sylveszter J. u. KEDD péntek  

Szatmár u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Százszorszép u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Széchenyi István u. PÉNTEK kedd  

Szegedi Kőrös Gáspár u. KEDD péntek  

Székely u. HÉTFŐ csütörtök  

Szent Imre herceg u. KEDD péntek  

Szérűskert u. HÉTFŐ csütörtök  

Szilvafa köz CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Szombathelyi u. HÉTFŐ csütörtök  

Temető u. PÉNTEK kedd  

Tilosalja u. HÉTFŐ csütörtök  

Tinódi Lantos Sebestyén u. HÉTFŐ csütörtök  

Tizenháromváros u. PÉNTEK kedd  

Tomori Pál u. HÉTFŐ csütörtök  

Tompa Mihály u. HÉTFŐ csütörtök  

Tölgyfa u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Tulipán u. HÉTFŐ csütörtök  

Újhegy u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Újsziget u. PÉNTEK kedd  

Ungvár u. HÉTFŐ csütörtök  

Uzsoki u. KEDD péntek  

Vadkert körút PÉNTEK kedd  

Vadkert u. PÉNTEK kedd  

Vágóhíd u. KEDD péntek  

Vak Bottyán u. KEDD péntek  

Várkerület u. PÉNTEK kedd  

Vásártér u. PÉNTEK kedd  

Világos u. HÉTFŐ csütörtök  

Vitnyédi István u. CSÜTÖRTÖK kedd  

Vöröskavicsos u. CSÜTÖRTÖK kedd ZSÁKOS 
Vörösmarty Mihály u. KEDD péntek  

Zrínyi Miklós u. CSÜTÖRTÖK kedd  

 

 

Kérjük, tartsa be a következő szabályokat: 

1. A kukákba csak és kizárólag olyan hulladék kerülhet, ami nem gyűjthető szelektíven, 
nem veszélyes, nem forró (Pl.: hamu), nem folyik és nem veszélyezteti az ürítést végző 
testi épségét. 
 

2. A hulladékgyűjtő edénynek illeszkednie kell a közszolgáltatónál rendszeresített 
gyűjtőjármű ürítő szerkezetéhez. Új edény beszerzéséről, illetve cégünk edénybérleti 
lehetőségeiről ügyfélszolgálatainkon kaphat bővebb felvilágosítást. 
 

3. A kukákat mindig a gyűjtési napon, reggel 5 óra előtt kell az utcára kihelyezni. 
Ünnepnapokon kérjük a lakosságot, hogy 1 órával korábban húzzák ki az edényeiket. 
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Tavaly márciusban a koro-
navírus-járvány miatt fél-
beszakadt a Szombathely 
városi-városkörnyéki férfi 
kosárlabda-bajnokság, és 
ősszel sem indult el az 
új, 2020/2021-es idény. A 
sárvári kosarasok abban 
bíznak, hogy 2021-ben 
megkezdődhetnek a mér-
kőzések.

2020 tavasza óta nem volt 
tétmérkőzése a Sárvári Amatőr 
Kosarasok Klubjának. Arról, hogy 
miért nem tudott elindulni a 
2020/2021-es bajnokság, Pál 
Balázs, a klub elnöke nyilatkozott 
lapunknak.

– Elsősorban amiatt nem tudott 
elindulni a bajnokság, mert a tor-
natermekbe, tornacsarnokokba 
a külsős egyesületek nem tudtak 
bemenni a vírus miatt. Így nem 
volt pálya, ahol edzhetnének a 
csapatok, illetve ahol játszhatnánk 
– mondta az elnök.

Hozzátette, a S.A.K.K. egészen 
novemberig, amíg a szabályo-

zások engedték, megtartotta 
edzéseit az Arénában.

– Szerencsére mi megkaptuk a 
lehetőséget, hogy a Sárvár Aréná-
ban edzhessünk, szeptember kö-
rül elkezdtük a felkészülést, mint 
normál esetekben – fogalmazott.

Pál Balázs elmondta, a klubok 
bíznak abban, hogy ha jelentős 
csúszással is, de idén tavasszal sor 
kerülhet a bajnoki mérkőzésekre.

– A csapatok szeretnének ját-
szani, folyamatosan tartjuk a 
kapcsolatot egymással, de amíg 
a szigorú korlátozások érvényben 
vannak, addig sajnos nem tudjuk 
elindítani a bajnokságot. Amint 
lesznek enyhítések, illetve a vírus 
is visszaszorul, akkor megpróbál-
juk elindítani, hogy ez januárban, 
februárban vagy márciusban 
történik-e meg, azt egyelőre nem 
tudjuk megmondani.

sii

KEZDÉSRE VÁRNAK
a kosarasok

SZEZONKEZDÉS 
a sárvári kézilabdázóknál

NE engedélyeztesse a kútját, és főleg 

NE velünk! Még ráér!

Ha túl sok a pénze.

Ha esetleg inkább másra költené, 
mi az országban a legalacsonyabb áron elkészítjük 
a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak fennmaradási 

engedélyét 2021. február 12-13-án:

ásott kutakét 6000 Ft-ért, fúrt kutakét 
11.000 Ft-ért, kisbetűk és további költségek nélkül, 

Sárváron, és a környező településeken. 

További részletek:
https://kutengedelyeztetes.hu/

Jelentkezés és érdeklődés a kútengedélyeztetéssel 
kapcsolatban bármiről a 06-20-800-3637 

telefonszámon, vagy az info@kutengedelyeztetes.hu 
e-mail címen. Hívjon bizalommal!

Gerstenkorn András hidrogeológus és 
Ringhofer János geográfus

Mindössze két hét pihenőt 
kaptak a Sárvári Kinizsi 
Sportegyesület női kézi-
labdázói. Az NB II-es felnőtt 
bajnokság észak-nyuga-
ti csoportjának őszi küz-
delmeiből még elmaradt 
mérkőzéseit kell pótolnia 
az együttesnek, amelyet a 
tabella 2. helyén zárt.

– Soha nem volt a csapat 
tagjainak ilyen rövid pihenője. 
A koronavírus-járvány miatt 
ősszel elmaradt mérkőzések 
pótlása miatt sikeredett csupán 
az ünnepek idejére a leállás. Az 
év első napjaiban már heti két 
edzéssel gyakorolnak a kézis 
lányok a januárban sorra kerülő 
két korábbról halasztott mecs-
csükre. A Covid-helyzet nemcsak 
a szakmai munkáját nehezítette 

meg, hanem a csapat anyagi 
helyzetére is kihatással volt, költ-
ségcsökkentésre volt szükség, 
amely leginkább az utánpótlást 
érintette – mondta el Csonka 
László szakosztályvezető.

A felnőtt csapat számára a 
dobogós hely reális elvárás, de az 
elmaradt mérkőzések után mutat 
majd valós képet a tabella. A 
Kinizsi ugyan több mérkőzést ját-
szott, ám csupán két mérkőzést 
vesztett eddig, ami jó kilátásokra 
ad lehetőséget. 

A Sárvári Kinizsi női kézilab-
dázói elsőként január 17-én, 
vasárnap a Mosonmagyaróvár 
ellen idegenben lépnek pályára, 
majd a Sárvár Arénában január 
30-án, szombaton a Celldömöl-
köt fogadják. A tavaszi szezon 
február 13-án a Győri Audi ETO 
U22 csapata ellen kezdődik.

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035
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 hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig 

vasárnap: 15:00-től 22:00-ig

INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS DOBOZ 

SÁRVÁRON BELÜL!

 06 95 32 38 32  +36 30 8 876 876

 szanchopizza.hu  szanchopizza

VÁLOGASS 
KEDVEDRE 

KÖZEL 60 FÉLE 

PIZZÁNKBÓL!

Pizzáinkat már 

tejfölös-mustáros, 

és spenótos alappal 

is kérheted!

KÖZKÍVÁNATRA 

GYROS TÁL KAPHATÓ

JOGHURTOS, VAGY 

CSÍPŐS ÖNTETTEL!

PIZZÁK 1150 Ft-tól,

GYROS TÁL, illetve 

SALÁTÁK 1450 Ft,

HAMBURGEREINK 

1150 Ft-ért kaphatóak.

PIZZÁK
HAMBURGEREK

SALÁTÁK
GYROS TÁL

Amit kínálunk:
Saját állományú munkaviszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban. Dolgozói vásárlás termékeinkből. 100%-ban térített Volán busz vagy vonatbérlet. Céges buszjáratok: Vasvárról, Jánosházáról és Celldömölkről.

CSOPORT

Tel.:  06 70/933-7925E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

A Gallus-csoporthoz tartozó 
Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.-ben
mintegy 500 munkavállalót foglalkoztatunk. 
Baromfifeldolgozó üzemünkben zsugortasakos, védőgázas, 
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyártunk. Dinamikusan fejlődő 
csapatunkba új munkatársakat keresünk teljeskörű betanítással az alábbi munkakörökbe:

Hűtőraktáros 
Targoncás jogosítvánnyal, kiemelt bérezéssel! 
(hétfőtől péntekig többműszakos munkarend)

Baromfi-feldolgozó segédmunkás 
élőállat függesztő munkakör, kiemelt bérezéssel! 

(hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40) 
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése, 

baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

kézi csomagoló és termelési munkatárs 
(hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től) 

alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásba is várjuk 
jelentkezését.

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű 
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.

Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén

HŰTŐRAKTÁROS  –  targonca jogosítvánnyal
hétfőtől péntekig többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ 
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

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

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

alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is!

ÜZEMI TAKARÍTÓ
hétfőtől péntekig délutános vagy éjszakás munkarendben

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

Befektetési arany értékesítése
Régi pénzérmék felvásárlása • 06-20/956-6999

Ak
ció

 id
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1.0

1-
01

.3
1-

ig
 

Vásárlói kártyáját ne feledje otthon,
mert most minden hűséges ügyfelünknek szól 

                      a januári AKCIÓNK!

Szeretettel várjuk új 
üzletünkben is a fó́utcán!

ekszerszalon.com     Zoé Ékszer

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

Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
Tel.: 06 30 974-6655

Továbbra is nyitva a borforgalmi
udvarban lévő üzletünk is!

MINDKÉT ÜZLETBEN FOLYAMATOS 
AKCIÓK ÉS MEGÚJULÓ ÁRUKÉSZLET!

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

Nálunk az ügyfél az első!

Minden ami autó!

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

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

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

» Műszaki vizsgáztatás «
» Gumiszerelés, centrírozás «

» Olajcsere «
» Autómosás «

» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «

» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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