
Sokan pihentek a sárvári gyógyfürdő medencéi-
ben már a nyitónapon, érdemes a fürdő webol-
dalán és közösségi oldalán tájékozódni, ahol 
játékok és kedvezmények is várják a vendégeket

Már a nyitónapon többszáz vendég látogatott el a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő fedett gyógyfürdő részébe, ahol a 
gyógyvizes és az élménymedencék, valamint a szaunavilág 
áll a vendégek rendelkezésére. A biztonsági szabályokat 
maximálisan betartva, fokozatosan nyit a fürdő. Május 20-tól  
már a fedett családi fürdő, az uszoda, a retro medence és  
a kalandpark is várja a látogatókat. 

Újabb mérföldkőhöz érkezett a 
sárvári fürdő május 13-án, amikor 
kinyitott a régi, fedett gyógyfürdő 
része, ez a fokozatos újranyitásnak 
már a harmadik eleme volt.

– Május 3-án megnyitottuk a 
gyógyászati részlegünket, ahova 
előzetes bejelentkezés alapján van 
lehetőség bejutni. Május 10-én 
megtörtént a fitnesstermünk és a 
bowling-pályának megnyitása is.  

Most pedig már a fedett gyógyfür-
dő rész is a vendégek rendelkezé-
sére áll – mondta el Kántás Zoltán, 
a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyveze-
tő igazgatója, aki hozzátette, a gyó-
gyászat kapcsán nagy hangsúlyt 
kívánnak fektetni a poszt-covidos 
betegek gyógyítására. 

– Újdonság nálunk a Polarisol 
orvostechnikai polarizáltfény-te-
rápiás készülék is, az általa végzett 

kezelések vérkeringést fokozó,  
a sejtek oxigénellátását javító, 
gyulladáscsökkentő és immunerő-
sítő hatása segítheti a rehabilitációs 
folyamatokat. Ki lehet már nálunk 
próbálni a túlnyomásos oxigén-
terápiát is, amely során a magas 
koncentrációjú oxigén hatékony 
segítséget nyújthat, támogathatja 
a rehabilitációs folyamatokat. A fit-
nessrészlegbe is telepítettünk egy 
új berendezést, az Infraslim X egy 
újgenerációs kombinált fitnessgép, 
a legmodernebb technológiákat 
alkalmazva magasabb szintre 
emeli a testedzés alakformáló 
hatását – sorolta az újdonságokat 
Kántás Zoltán. 

Folytatás a 6. oldalon

Újabb mérföldkő lesz a pünkösd
a SÁRVÁRFÜRDŐ ÚJRANYITÁSÁBAN

ÚJABB 
ENYHÍTÉSEK
Átlépte a 4 és fél milliót a be-
oltottak száma lapzártánkkor. 
Orbán Viktor miniszterelnök 
a Kossuth Rádió május 14-i 
reggeli műsorában újabb 
bejelentéseket tett, további 
lazítások 5 millió beoltott 
után várhatóak.

Az átoltottság tekintetében 
elsők vagyunk Európában. – Jól 
álljuk a versenyt, de ez egy spe-
ciális verseny – tette hozzá. Ez  
a verseny a magyar emberek éle-
téért szól. Komoly veszteségeink 
is vannak, és az együttérzésnek 
is az első helyen kell maradni.

5 millió beoltott után újra 
lehet esküvőket tartani, lehet 
nagyobb, úgynevezett tömeg-
rendezvényeket szervezni, vál-
tozik a kijárási tilalom. Orbán 
Viktor a tömegrendezvényekkel 
kapcsolatban kiemelte, hogy 
ezek látogatásához védettségi 
igazolvány szükséges augusz-
tus közepéig, de lehet, hogy 
augusztus végéig is.

Az SMS-t kapott regisztrál-
tak továbbra is tudnak online 
időpontot foglalni Pfizer-ol-
tásra, emellett minden érvé-
nyes regisztrációval rendelkező 
továbbra is tud Sinopharm, 
AstraZeneca és Szputnyik oltá-
sokat foglalni.  A háziorvosok 
Sinopharm, Janssen és Moderna 
vakcinákkal tudják folytatni az 
oltást.

Épül a SZENNYVÍZCSATORNA a Hegyközségben
Jól halad az Almáskerti utca szennyvízelvezető hálózatának ki-
építése a hegyközségi városrész lakott területeinek lépésről lé-
pésre megvalósuló szennyvízcsatornázási programja keretében. 
Kondora István polgármester Varga Jenő önkormányzati képvi-
selővel együtt tartott bejárást a helyszínen. A kivitelezést a Sza-
badics Építőipari Zrt. végzi, a beruházás költsége 63 millió forint, 
amelyet önerőből biztosít a sárvári önkormányzat. 548 folyómé-
ter hosszban gravitációs szennyvíz-gerincvezetéket fektetnek le.

Folytatás a 4. oldalon

PÜNKÖSDI PROGRAMOK a várban   
A Nádasdy Kulturális Központ idei első családi, szabadtéri prog-
ramja a pünkösdi játékosság jegyében telik könnyűzenével, 
kézműves foglalkoztatókkal, gyermekelőadásokkal és rengeteg 
interaktív szórakozási lehetőséggel a gyermekek számára. Estén-
ként két-két könnyűzenei koncertre is marad idő. A védettségi 
igazolvánnyal rendelkező felnőtteket és a gyerekeket egyaránt 
várják kétnapos programjukra május 23-án és 24-én, sőt május 
22-én 20 órakor Balkan Fanatic koncertre is.

Részletes program a 7. oldalon
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Április utolsó napjaiban vált 
ismertté a szomorú hír, hogy el-
hunyt Szibler Imréné, Varga Má-
ria. A hír megrendülést váltott ki 
mindazokból, akik 
ismerték, tisztelték, 
szerették. Távozott 
közülünk Sár vár 
egyik helytörténeti 
kutatója, aki élete 
s z i n t e  m i n d e n 
szálával ahhoz a 
városhoz kötődött, 
a h o l  1 9 3 4 - b e n 
megszületet t  az  egyk or i 
Krausz-féle téglagyár egyik 
szolgálati lakásában. 

G yer mek k or i  é lménye i 
később is tapintható nyomot 
hagytak benne. A könyvek sze-
retetét Édesanyjától örökölte. A 
pusztalánci rokonlátogatások 
során a Farkas-erdő ösvényein 
kedvelte meg az erdőjárást. A 
vallásosságában az apai nagy-
mama hívő élete mutatott 
példát. Az elemi iskolát az 
irgalmas rendi apácák helyi 
iskolájában végezte az 1948-as 
államosításig. E katolikus iskola 
emlékei később megjelentek a 
Szeretet leányai című könyvé-
nek oldalain. A szerzetesrendek 
feloszlatása után a Zárdába 
összezsúfolódott apácák – 
köztük két nagynénje – számára 
karján vitte el az Édesanyja által 
is varrt civil ruhákat.

Pályája a Kultúrmérnöki Hi-
vatalban kezdődött gyors- és 
gépírónőként, majd a Cukor-
gyár tisztviselőjeként, köny-
velőjeként folytatódott. Részt-
vevője lett a gyári kulturális 
életnek, ahol megismerte férjét, 
Szibler Imrét, akivel 1956-ban 
házasságot kötött. Tagja lett 
civil szervezetnek, köztük a 
Turista Egyesületnek (1962-től) 
és a Honismereti Szakkörnek 
(1983-tól). Tudásszomjának, 
érdeklődésének köszönhetően 
részt vett a velemi honismereti 
tanfolyamokon, valamint a 
Honismereti Akadémián. Nyug-
díjba vonulása után ráébredt, 
hogy valami űr keletkezett az 
életében, amit önvallomásában 
így fogalmazta meg: „…hiány
érzetem támadt. Rájöttem, 
hogy nem élhetek a ceruza 
nélkül.”

Elkezdett kutatni és publikál-
ni. Folyamatosan jelentek meg 

írásai az újraéledő Honismereti 
Híradó, más kiadványok, köny-
vek oldalain, a Sárvári Hírlap 
hasábjain. Fő kutatási területe 

Sárvár katolikus 
egyháztörténete 
volt. Megírta és 
tisztázta a keresz-
tek és a templo-
mok harangjai-
nak tör ténetét.  
A templomok, ká-
polnák múltjának 
feltárásában is je-

lentős kutatásokat végzett. 
Hiánypótló írásokat hagyott 
maga mögött, amelyek továb-
bi kutatások alapjai lehetnek. 
Könyvei, mint A sárvári Szent 
Lászlótemplom (1997), A sze
retet leányai (2006) és az Útszéli 
keresztek (2007) jelentős szel-
lemi hagyatékot képviselnek. 
Nagy hatást gyakorolt rá az 
1956-os forradalom, s annak 
sárvári hullámai. Mindezek ih-
letést adtak 1956 helyi esemé-
nyeit és vonatkozásait feldolgo-
zó munkájának, ami e témában 
alapműnek számít. A tevékeny 
alkotásoknak betegsége sza-
bott gátat, majd április végén 
visszaadta lelkét Teremtőjének, 
közel ahhoz a helyhez, ahol 87 
évvel korábban megszületett. 

Élete során volt diák, dolgozó 
nő, feleség és családanya, hívő 
és civil szervezeti tag, s nem 
utolsósorban lokálpatrióta. Tho-
mas Mann József és testvérei 
című műve így kezdődik: „Mély
séges mély a múltnak kútja.” Ő 
ebből a kútból merített, s tette 
közkinccsé Sárvár addig rész-
ben vagy egészben feltáratlan 
örökségét. Megmutatta, hogy 
a történészek munkája mel-
lett mennyire fontosak azok a 
lelkes helytörténeti kutatók, 
akik a szülőföld szeretetével 
átitatva, hozzáértően gazda-
gítják településük történetének 
megismerését, ezzel is építve 
lakóhelyük közösségét. 

Gazdag és termékeny élet-
utat és életművet maga mö-
gött hagyva búcsúzunk Tőle! 
Nyugodjon békében Marika 
néni! Emlékét és példáját meg-
őrizzük!

Nagy Miklós
Honismereti Szakkör 

Vezetője

ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT,
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK!

Ágh Péter
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE

SÁRVÁR  

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SÁRVÁRI IDENTITÁS ÉS 
KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE
Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00006

Sárvár Város Önkormányzata, a Nádasdy Kulturális Központ és a Sár-
vári Sportfólió és Kulturális Kft. konzorciuma 45.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretén belül „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú 
felhívás pályázatán. 

A projekt során közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi 
identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá közösségi 
részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, közbiz-
tonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg.
A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás 
iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi 
közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek 
erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek 
a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a 
településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás 
következtében a meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az 
együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és 
minőségi változást hoznak a település, települési közösségek életében.
A projekt kezdete: 2019.12.15.
A projekt befejezésének határideje: 2023.03.15.
A projektről bővebb információ a www.sarvarvaros.hu oldalon található.

Sárváron és Celldömölkön is Társaságunk nevével visszaélve 
magukat csatornahálózat-üzemeltetőnek kiadó emberek a szük-
séges karbantartás elvégzésére hivatkozva magáningatlanokra 
kérezkednek be vagy üzemeket, vállalkozásokat keresnek fel.

Ezúton szeretnénk jelezni, hogy a VASIVÍZ ZRt. jelenleg nem végez 
karbantartó jellegű mosatásokat a sárvári szennyvízelvezető-rendsze-
ren (Sárvár, Rábasömjén, Rábapaty). 

Az ütemezett karbantartásaink várhatóan júliusban kezdődnek, 
de ezek pontos helyéről és idejéről ez érintett utcákban szórólap 
formájában előzetesen tájékoztatni fogjuk a fogyasztóinkat, illetve 
honlapunkra is kitesszük az értesítést.

ÁLÜZEMELTETŐ CSALÓK! 
A VASIVÍZ ZRT. KÖZLEMÉNYE!
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Tovább bővült a kölcsönöz-
hető közlekedési eszközök 
száma a tourinform irodá-
ban, hat darab elektromos 
roller érkezett május 14-én 
Sárvárra. Az új tourinform 
iroda már nyitva áll a lá-
togatók előtt, kibővített 
szolgáltatásokkal várják 
a helyieket és a turistákat 
egyaránt.

Az e-rollerek beüzemelésekor 
dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke, Dr. Máhr Ti-
vadar alpolgármester és Haller Fe-
renc, a Sárvár Tourist & TDM Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója is 
jelen volt. Elsőként próbálták ki 
az új eszközöket, amelyek a Vas 
Megyei Önkormányzat közremű-
ködésével kerültek beszerzésre.

– Egész kis elektromos rol-
ler-flotta van most már itt a sárvári 
TDM irodában. A csónakázó-tavi 
beruházás keretében kerültek 
megvásárlásra ezek az eszközök, 
hiszen a megyei önkormányzat 
konzorciumi partnerként vett 
részt ebben a pályázatban. Az 
egyéb marketingtevékenységek 
között döntöttük el, hogy eszkö-
zöket is beszerzünk, és a sárvári 
TDM-mel egyeztetve azt a döntést 
hoztuk, hogy a méltán népsze-
rű elektromos rollereket fogjuk 
megvásárolni – fogalmazott dr. 
Kondora Bálint.

Dr. Máhr Tivadar kiemelte, az új 
tourinform iroda nyitása szimbo-
likusan is jelzi a sárvári turisztikai 
élet újraindulását.

– Szép lassan kezd újra életre 
kelni a sárvári turizmus is. A na-
gyobb hotelek már megnyitottak, 
a nyitás első hétvégéjén már sok 

autó megjelent a parkolókban, 
amely jelzi, hogy van érdeklődés 
a település iránt. Nekünk pedig 
az a feladatunk, hogy ezt az ér-
deklődést fenntartsuk. Remélem, 
hogy ezek az eszközök, amelyek 
most beszerzésre kerültek, egy 
érdekes színfoltot tudnak nyújtani 
– fogalmazott az alpolgármester, 
megjegyezve, hogy meghaladta 
a 4,5 milliót a beoltottak száma 
Magyarországon, egyre inkább 
nyitnak a határok, a vakcinaiga-
zolványok kölcsönösen elfoga-
dásra kerülnek. Szijjártó Péter 
külügyminiszter tárgyalásainak 
eredményeképpen május köze-
pétől ismét jöhetnek a védőol-
tással rendelkező csehek, akik a 
Sárvárra látogató külföldi turisták 
60%-át adják.

A tourinform iroda május 13-
án, csütörtökön nyitotta meg 
ajtaját a Kossuth tér sarkán, és 

kibővített szolgáltatásokkal várja 
a látogatókat.

– Hétfőtől péntekig reggel 8 és 
16 óra között várjuk a turistákat és 
természetesen a sárváriakat is, hi-
szen különböző szolgáltatásokkal 
bővült a palettánk. Megérkeztek a 
sima kerékpárok, megérkeztek az 
elektromos rollerek, az e-segweyek 

és az e-bikeok is bővítésre kerültek. 
Elkészült az online kerékpár, illetve 
e-roller, e-segway, e-bike foglaló 
modulunk, és most egy kirándu-
lástervező modullal bővült a honla-
punk. Az iroda átköltözött, teljesen 
új, megszépült környezetben 
várjuk az ideérkezőket – mondta 
Haller Ferenc. sii

Dr. Máhr Tivadar, dr. Kondora Bálint és Haller Ferenc együtt próbálták ki az új e-rollereket

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!

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

DR. MÁHR TIVADAR
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2021. MÁJUS 25-ÉN (KEDDEN) 
14–15 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

SÁRVÁR ÚJRA VÁR, indul a turisztikai szezon

Vas megye újra nyit!
Sajtótájékoztatót tartott a 

megyei turizmus újraindulá-
sáról a Vas Megyei Turizmus 
Szövetség. Dr. Kondora Bálint, 
a szövetség elnöke, arra buz-
dította a megye lakosságát, 
hogy ne távoli úti célokat vá-
lasszanak első körben utazásuk 
céljaként, hanem fedezzék fel 
újra Vas megye értékeit. 

– A turizmus újranyitása egy 
különleges lehetőséget ad a 
kezünkbe. Fedezzük fel újra 

a saját megyénket, hiszen annyi szépsége, annyi látványossága 
van. Nem utolsósorban szeretnénk a helyi vállalkozásokat, a helyi 
szolgáltatókat segíteni abban, hogy minél előbb talpra álljanak – 
fogalmazott dr. Kondora Bálint.

A szövetség egy intenzív, kéthetes Facebook-kampányt indított 
népszerűsítve a megyei attrakciókat, valamint egy utazástervező 
blogot készített, amellyel bárki könnyedén megtervezheti a kikap-
csolódását. sii
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Több fázisban újul meg 
a Vármelléki Óvoda Szat-
már utcai tagóvodája. 
2020-ban a tetőfelújítás 
valósult meg, idén pedig 

a konyhaépületrész kerül 
korszerűsítésre. A kivite-
lezést az önkormányzat 
saját forrásból finanszí-
rozza.

– Elmúlott az idő, és a technoló-
giai váltások során a konyhaépü-
letrésznek a teljes felújítását kellett 
megoldanunk. A teljes alatt azt 
értem, hogy a tetőzetét újraépí-
tettük, a falakat körbeszigeteltük, 
és az egész konyhatechnológiát 

ki fogjuk cserélni. Azt gondolom, 
hogy ezzel a Szatmár úti óvodai 
részleg is megkapja azt a minő-
ségi besorolást, amit mi annak 
idején úgy gondoltunk, hogy az 
óvodáknál is szükséges – fogalma-
zott Kondora István a munkálatok 
megtekintésekor.

A polgármester hozzátette, a 
felújítást követően a foglalkozta-
tók, az előtér, a konyhatechnoló-
gia, a raktárrész is rendben lesz, 
mind egységes képet fog mutatni. 

Egyetlenegy dolog marad a jövő 
évre, a külső színezés.

A város 2021. évi költségveté-
sében mintegy 100 millió forintot 
irányoztak elő a Szatmár utcai 
óvoda konyhaépületrészének 
felújítására. Kondora István pol-

gármester tájékoztatása szerint 
a munkálatok jó ütemben halad-
nak, heteken belül befejeződhet 
a kivitelezés.

A városvezető emlékeztetett, 
a Szatmár utcai óvoda mellett 
zajlik a munka a bölcsődénél és 
a Gárdonyi iskolánál is, továbbá 
az önkormányzat tervei közt sze-
repel a gimnázium tetőzetének 
és a kertvárosi óvoda épületének 
megújítása is.

sii

Folytatás az 1. oldalról
Az Almáskerti utcában tartott 

bejárás során Kondora István 
polgármester elmondta, hogy ön-
kormányzati forrásból valósulhat 
meg a szennyvízcsatorna kiépítése.

– Remélem, a lakók sikerrel 
járnak a gáz bevezetését illetően 
is, és azután – egy kerékpárút 
létesítésére beadott pályázatunk 
révén – az utca aszfaltburkolata 
is elkészülhet. Köszönöm a lakók 

eddigi türelmét – mondta a pol-
gármester. 

Kondora István és Varga Jenő 
önkormányzati képviselő szerint 
is a Hegyközségben élők jogos 
igénye az utak felújítása. Ehhez 
azonban több feltételnek is 
teljesülnie kell, nevezetesen be 
kell kerülnie az út alá a víz-, a 
szennyvíz- és a gázvezetékek-
nek, és csak ezt követően jöhet 
az aszfaltozás.  

– Nagyon örülök, hogy vég-
re elindult a csatorna építése, 
nagyon régóta ígértem ezt már 
az almáskertieknek. A hegyben 
már 6-7 utcában elkészült a 
szennyvízcsatorna, remélem, lesz 
folytatása akár a Tölgyfa utcában, 

akár a hegy nyugati oldalán – 
szólt Varga Jenő, aki hozzátette, 
a Hegyközség az egyik szívem 
csücske. – Nagyon örülök, hogy 
rengeteg fiatal választja lakhe-
lyéül ezt a településrészt, ezért 
igyekszem is mindent megtenni, 
hogy az itt élőknek sokkal kom-
fortosabb legyen az életük.

Varga Jenő képviselő egy ké-
rést is megfogalmazott az itt 
élők irányába. – Arra kérjük az 
utca telektulajdonosait, hogy a 
kerítésükön belül – akár egy karó 
leütésével – minél előbb jelöljék 
meg, hogy hova szeretnék a 
csatorna befogadónyílását kiala-
kíttatni – mondta a képviselő. 

-fr-

Épül a SZENNYVÍZCSATORNA a HegyközségbenVarga Jenő és 
Kondora István 
az Almáskerti 
utcában

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

@amicsirkenk.gallus

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

 

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

HŰTŐRAKTÁROS – targonca jogosítvánnyal 
hétfőtől péntekig többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ 
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

ÉLŐÁLLAT FÜGGESZTŐ – kiemelt bérezéssel! 
hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 4:00

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

alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is!

ÜZEMI TAKARÍTÓ 
hétfőtől péntekig állandó éjszakás munkarendben

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

Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén

KÉSZÜL a Szatmár utcai óvoda konyhája 

 Teljesen megújul az óvoda konyhája, ahova 
új konyhatechnológia is kerül (Fotó: CSz)
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A sokakat foglalkoztató –  
a gazdasági övezet és a la-
kóövezet között elhelyez-
kedő – Ungvár utcai terület 
helyzetéről egyeztetett 
Kondora István, Sárvár pol-
gármestere a sárvári képvi-
selő-testület tagjaival.

Mint, ahogy arról már infor-
máltuk a lakosságot, az Ungvár 
utcában, a kenyérgyár melletti 
magántulajdonban lévő üres 
területre egy társasházat szere-
tett volna építeni a tulajdonos. A 
tervezett beruházással kapcsolat-
ban az itt élők nem tetszésüket 

fejezték ki. Ezek a lakossági jelzé-
sek a sárvári önkormányzathoz 
is eljutottak. Hosszas tárgyalások 
után Kondora István polgármes-
ter és Szabó Zoltán alpolgármes-
ter arról tájékoztatta a lakosságot, 
hogy ezen a területen nem épül 
meg a vitatott társasház. 

Tekintettel arra, hogy az Ung-
vár utcai ingatlan tulajdonosa 
indítványozta a telek adásvéte-
lét, az adásvételi szerződéssel 
kapcsolatban kérte ki a képvise-
lői véleményeket Kondora István 
polgármester.

Ezzel a döntéssel nyugvó-
pontra fog jutni  az Ungvár 

utcai telek sorsa. A jövőben 
az önkormányzat határozhatja 
meg az ingatlannal kapcsola-

tos fejlődési irányt, az itt élők 
igényeit és véleményét figye-
lembe véve.  

Újabb mérföldkőhöz érkezett városunkban a koronavírus elleni 
védekezés, több mint 7200 fő már megkapta a védőoltást, ez azt 
jelenti, hogy a felnőtt lakosság 60%-a már oltakozott Sárváron. 
A második oltásban is már több mint 4600 sárvári részesült – 
közölte a hírt közösségi oldalán május 14-én Kondora István 
polgármester.

COVID-19 oltásban részesült 
a kórházi oltóponton több mint 
4600 fő, a háziorvosánál pedig 
mintegy 2600 fő oltakozhatott. 
A védőoltásoknak köszönhe-
tően jelentősen csökkent az 
elmúlt hetekben városunkban 
a fertőzöttek száma, Sárváron a 

május 14-i adatok szerint 11 fő 
aktív, igazolt fertőzött volt, 12 
fő állt járványügyi megfigyelés 
alatt, mivel kapcsolatba kerültek 
igazolt fertőzöttel. 

A védőoltásra regisztrálni a 
www.vakcinainfo.gov.hu oldalon 
lehet!

SÁRVÁRON a felnőtt lakosság 60%-A MÁR OLTAKOZOTT

ÚJABB ELŐRELÉPÉS az Ungvár utcai telek ügyében

POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK a Sárvári Csicsergő Óvodával kapcsolatban
A Sárvári Csicsergő Óvoda 
fenntartói jogának átadásáról 
közösségi oldalán adott ismét 
tájékoztatást Kondora István 
polgármester.  

A fennálló veszélyhelyzetben 
– a képviselő-testület feladat- 
és hatáskörének gyakorlása 
keretében – a Sárvári Csicsergő 
Óvodával kapcsolatban két 
polgármesteri döntést hoztam 
közel egy hónappal ezelőtt, 
2021. április 16-án – írta a pol-
gármester.

A Sárvári Csicsergő Óvoda 
fenntartói jogát – mivel az in-
tézménybe beíratott kiskorú 

gyermekek szüleinek 72,5%-a 
támogatta – Sárvár Város Ön-
kormányzat 2021. szeptember 
1. napjával átadja a Szombathelyi 
Egyházmegye részére. A feladat-
ellátáshoz kapcsolódó jogok és 
kötelezettségek átadás-átvéte-
léről szóló megállapodás aláírása 
a Szombathelyi Egyházmegyé vel 
jelenleg folyamatban van. 

2021. április 16-án döntöttem 
a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörének gyakorlása kere-
tében arról is, hogy a Sárvári 
Csicsergő Óvoda fenntartói jo-
gának átadásával egyidejűleg a 
feladatellátást szolgáló ingó- és 
ingatlanvagyont a sárvári ön-

kormányzat 2021. szeptember 
1. napjától 2026. augusztus 31. 
napjáig ingyenes használatba 

adja a Szombathelyi Egyház-
megyének – olvasható Kondora 
István Facebook-oldalán.

 Közösségi média hírei

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!

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

SZABÓ ZOLTÁN 
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2021. JÚNIUS 9-ÉN (SZERDÁN) 
9–10 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.
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MÁR PREMIERFILMEKET is vetítenek a moziban
A Kabos László Filmszínház 
május 6-án nagy kedvez-
ményekkel nyitotta meg 
a kapuit ismét a nézők 
előtt. A Sárvár Arénában 
lévő moziba a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezők 
léphetnek be és magukkal 
vihetik a 18 év alatti gyer-
mekeiket is. A mozi a hét 
minden napján, több vetí-
téssel várja a vendégeket, 
ahová már megérkeztek a 
premierfilmek is.

Sokan érdeklődtek a Kabos 
László Filmszínház újraindult vetí-
tései iránt. A nézőtér még nem telt 
házas, de a hazai filmforgalmazás 
is csak most éledezik a közel egy 
éve életben lévő korlátozások 
után – számolt be Vámos Zoltán, 
a mozit is üzemeltető Sárvári 
Sportfólió Kft. ügyvezetője. 

A mozi már tárgyal a premi-
erfilmek vetítési lehetőségéről, 
ám az első napokban egy klasz-
szikus zenés filmre, a Mamma 
Mia! előadására érkezett az elsők 
között a moziba Szabó Rebeka. 

Aki elmondta, hogy a karantén 
ideje alatt nagyon hiányzott a 
mozi élménye, amelyet az otthoni 
tévénézés nem tud pótolni. 

A filmforgalmazás globális üz-
letág, így a nagyobb piacok ha-
tározzák meg alapvetően az új 
filmek bemutatási dátumát. Sok 

országban még nem nyithattak ki 
a filmszínházak, de a sárvári mozi-
ban már elérhetőek filmpremierek. 
Hamarosan látható lesz Godzilla és 
King Kong harca, valamint a Mortal 
Combat is. A filmekről és a kezdési 
időpontokról bővebben a www.
sarvarmozi.hu oldalon és a mozi 
közösségi oldalán tájékozódhatnak 
az érdeklődők. 

Az Arénában üzemelő filmszín-
házra is érvényesek a vonatkozó 
központi rendelkezések. Így a 
mozi területére annak van le-
hetősége belépni, aki érvényes 
védettségi igazolvánnyal rendel-
kezik, amelyet személyazonosí-
tási okmánnyal alátámaszt. 18 

év alatti vendég esetén olyan 
nagykorú kísérővel kell érkezni, aki 
rendelkezik érvényes védettségi 
igazolvánnyal. – Használják a mozi 
területén elhelyezett fertőtlenítő 
állomásokat, illetve bár nem kö-
telező, de a teremben lehetőség 
szerint viseljenek maszkot – kérte 
Vámos Zoltán. 

p-ás

Folytatás az 1. oldalról
Kántás Zoltán a Sárvári Gyógy- 

és Wellnessfürdő ügyvezető 
igazgatója szólt arról is, hogy 
érdemes a fürdő weboldalán és 
közösségi oldalán tájékozódni, 
ahol játékok és kedvezmények 
várják a vendégeket.

– Szeretném kihangsúlyozni, 
hogy minden tekintetben szeret-
nénk a kormányrendelet előírása-
inak megfelelő protokollrendszer 

szerint eljárni. Ez azt jelenti, hogy 
a jelenleg érvényes jogszabályok 
értelmében védettségi igazolvány 
és személyi azonosító okirat együt-
tes felmutatásával van lehetőség 
a fürdő területére belépni – húzta 
alá az igazgató, aki hozzátette: A 
fürdő újranyitásával kapcsolatosan 
alapvetően két nagyon fontos 
szempont fogalmazódott meg 
bennünk: egyrészt a minőségi szol-
gáltatások, másrészt a biztonságos 

fürdőélmény nyújtása. – 
Mindkét területen nagy 
lépéseket sikerült elérni, 
mind a szolgáltatási terü-
leten, mind a biztonsági 
protokollok tekintetében 
azt gondolom, nem je-
lentünk semmivel na-
gyobb kockázatot, mint 
azok a közösségi terek, 
amelyek máshol is ren-

delkezésre állnak a vendégek 
számára – mondta Kántás Zoltán. 

 A Sárvárfürdő a helyi turizmus 
zászlóshajója, a TDM-tagokkal, a 
helyi szállásadókkal folyamatosan 
egyeztet az újranyitásról. – Szá-
munkra rendkívül fontos az, hogy 
a fürdő pozíciója mellett, a Sárvár 
városában működő szálláshelyek 
is megtalálják a számításaikat, 
illetve talpra álljanak – szólt a 
fürdőigazgató.   

A Sárvári Gyógyfürdő Kft. szál-
láshelyei is kinyitottak május 
13-tól a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők előtt, így a VitalMed 
Hotel, a mobilházak és az apart-
manok is. – Rendkívül optimis-
tán azt látjuk, hogy a turizmus 
ágazatban egy visszapattanás 
várható a nyár folyamán. Remé-
lem, hogy az a bezártság, amit ez 
a vírushelyzet okozott és az, hogy 
nyáron az emberek egyébként is 
szeretnek kimozdulni, egy nagy 
fokú érdeklődést fog a fürdő 
irányába mutatni – hangsúlyozta 
Kántás Zoltán.

A Sárvárfürdőben a fedett csalá-
di fürdő, az uszoda, a retro meden-
ce és a kalandpark május 20-ától 
várja a vendégeket. A strand – az 
időjárás függvényében – június 
elején nyit.

-fr-

Kántás Zoltán elmondta, a jelenleg 
érvényes jogszabályok értelmében 
védettségi igazolvány és személyi azo-
nosító okirat együttes felmutatásával 
van lehetőség a fürdő területére belépni

FODRÁSZÜZLET KIADÓ!
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő területén 
található 17 négyzetméteres fodrászüzlet

teljes berendezésével együtt kiadó!

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő területén található 

kozmetikában manikűr asztal kiadó!

További információ 
a titkarsag@sarvarfurdo.hu e-mail címen

vagy a +36 95 523 601 telefonszámon kérhető!

sárvárfürdő

Újabb mérföldkő lesz a pünkösd 
a SÁRVÁRFÜRDŐ ÚJRANYITÁSÁBAN

A Mamma Mia! előadására érkezett az 
elsők között a moziba Szabó Rebeka
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Újra koncertek, gyermek- 
és családi programok vár-
ják a közönséget a Ná-
dasdy-várban pünkösd 
hosszú hétvégéjén. Fél év 
teljes zárás után nemcsak 
a múzeum és a könyvtár, 
illetve hamarosan a ga-
lériák nyitnak újra a vár 
palotaépületében, hanem 
színes programkínálat is 
segíti a kikapcsolódást. 
Először pünkösdkor. 

Szombaton a Balkán Fanatik 
koncertjére kerül sor. Az együttes 
zenéjével a határok átlépésének 
pozitív hatását mutatja be ne-

künk. Másképp fogalmazva egy 
jó hangulatú koncertre várják a 
szervezők a közönséget. 

Vasárnap és hétfőn esténként 
szintén koncerteket hallgathatunk 
a várudvaron, de már délután 
különféle programok köszöntik 
az ünnepet. Meseelőadások, in-
teraktív foglalkozások, múzeumi 
séták és egyéb meglepetések 
szórakoztatják a látogatókat. 

A program
Május 22. (szombat) 
20:00 Balkán Fanatik koncert. 

Belépőjegy sárvári lakhelyet bizo-
nyító lakcímkártyával 1.500 Ft. Je-
gyek elővételben is vásárolhatók 
a múzeum szolgálati irodájában 

hétfőtől péntekig 8 órától 12 óráig 
és 13 órától 16 óráig.

Május 23. (vasárnap)
14:00 – 19:00 Csinálósarok. 

Babakészítés, szövés-fonás és 
közben mesék 

17:00 – Charley és a Csokigyár! 
– interaktív meseelőadás

18:00 – Szilárd Piano Projekt 
(a Quimby zongoristája) koncert 
Galambos Dorinával. 

20:00 – Asphalt Horsemen 
koncert 

21:30 – Born Jovi, Magyarország 
koncert 

Május 24. (hétfő)
14:00 – 19:00 Csinálósarok. 

Babakészítés, szövés-fonás és 
közben mesék

15:00 – Bűvészműsor gyere-
keknek

16:00 – Kalózkincs! A Pódium 
Színház játékelőadása

18:00 – AkiMer koncert a nagy-
színpadon

21:00 – Bryan Adams tribute 
zenekar koncertje

A koncerthez ülőhelyet bizto-
sítunk.

A vasárnapi és hétfői progra-
mok napijeggyel látogathatók. 
Sárvári lakcímkártyával, felnőtt 
belépő: 800 Ft, 18 év alatt: 500  Ft.  
Jegyek a helyszínen válthatók.

A szervezők a beléptetési ka-
puknál védettségi igazolvány és 
személyazonosságot bizonyító 
okmány felmutatását kérik. 

Balkán Fanatik és Pünkösdi Várnapok

Május első napjaiban ismét kinyitotta kapuját a Nádasdy-vár 
és intézményei. A múzeum után a könyvtár is várja olvasóit.

Május 3-ától a városi könyvtár 
is fogadja olvasóit a fennálló jár-
ványügyi szabályok betartásával. 
A kormányrendelet értelmében 
csak védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők és az ő kíséretükben 
lévő 18 évnél fiatalabb gyerme-
keik használhatják a könyvtár 
szolgáltatásait. A védettség ellen-
őrzése a könyvtár ruhatáránál 
történik, miután a könyvtárláto-
gató védettsége igazolását nyert, 
nem köteles maszkot viselni az 
olvasóteremben.

Az intézmény azonban nem 
szeretné olvasnivaló nélkül hagy-
ni azokat az olvasóit sem, akik 
nem rendelkeznek igazolvánnyal, 
így számukra a könyvtári kölcsön-

zőablak szolgáltatását továbbra is 
biztosítják. A könyveket előzetes 
megrendelés után lehet átvenni 
szerdán 10–12, csütörtökön 
15–17 óra között a könyvtár be-
járata melletti második ablakban. 
A bibliotéka a szokásos rendben 
várja olvasóit hétfőtől péntekig 
10–17 óráig. 

A Galeria Arcis és a Folyo-
sógaléria kiállítóterei júniustól 
várják a képző- és iparművészet 
szerelmeseit. 

A Nádasdy Ferenc Múzeum 
is a megszokott nyitva tartással 
várja vendégeit keddtől vasár-
napig 9–17 óráig.  A múzeumba 
érkezőknek is rendelkeznie kell 
védettségi igazolvánnyal, vagy az 

eeszt.gov.hu oldalon a helyszínen 
bemutatott igazolással az oltás 
meglétéről. A védettség ellen-
őrzése a múzeum pénztárában 
történik. 

A Nádasdy Múzeum a nyár 
folyamán több új kiállítással is 
várja vendégeit, hamarosan el-
készül a felújított ún. Reneszánsz 
fordulóban található kiállítási 
rész, ahol Nádasdy (III.) Ferencre 
és életútjára emlékezünk, az 

időszaki folyosón Hámori Sándor 
néprajzi kiállítása kápráztatja el a 
múzeumba ellátogatókat. A bajor 
királyi család Sárváron maradt 
kincseit bemutató kiállítás termei 
jelenleg a felújítás állapotában 
vannak, de hamarosan megcso-
dálhatjuk a már ismert és isme-
retlen bajor kincseket, melyek 
mindeddig a sárváriak számára 
is ismeretlenek voltak. 

TRG

Újra kitárta kapuját a Nádasdy-vár
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Szent László

Szent László és

● Május 10-től a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia visszavonta a 
vasárnapi szentmiséken való részvétel 
alóli általános felmentést, melyet a 
járvány miatt hozott már több mint 
egy éve. Ettől a naptól minden kato-
likus ember számára a vasárnapi és 
ünnepi szentmiséken való részvétel 
lelkiismeretben kötelez.

● Május hónapban minden este 
Lorettói litániát éneklünk a Boldog-
asszony tiszteletére. A Szent Lász-
ló-templomban 18.30 órakor, a Sári 
templomban 18.00 órakor. Vasárna-
ponként 15.30 órakor az Újmajori 
kápolnánál is énekeljük a litániát. 
Péntekenként 19.30 órakor a szentmi-
se után a Szent László-templomban, 
ne feledkezzünk meg a csendes 
szentségimádásról, valamint a közös 
zsolozsmáról.   

● Húsvéti gyónásunkat Szenthá-
romság vasárnapjáig a járványügyi 
szabályok megtartásával mindkét 
templomban a szentmisék alatt el-
végezhetjük. 

● Szeretettel kérjük a kedves 
Hívektől, hogy a plébánia irodájá-

ban a 2021. évi egyházközségi adót 
legyenek szívesek befizetni. Előre 
is köszönjük megértő jóságukat és 
nagylelkűségüket. Mindkét plébánia 
hivatala a szokásos időben áll a Test-
vérek rendelkezésére.

● Az elmúlt egy évben a plébánia 
és a Karitász csoport nagyon sok rá-
szorulón segített, élelmiszercsomag-
gal és pénzadományokkal.

● Május 22-én, szombaton lesz 
Szent Ritának az ünnepe, melyre kilen-
ceddel készülünk a nagytemplomban 
az esti szentmisék keretében. Szent 
Rita a reménytelennek tűnő helyze-
tekben hathatós közbenjáró. 

● Május 23-án, vasárnap Pünkösd 
főünnepén kérjük, hogy minden 
megbérmált katolikus keresztény 
újítsa meg a bérmáláskor tett fo-
gadalmát, az Isten és az Anyaszent-
egyház iránti szeretetében! Pün-
kösdhétfőn is szokásos vasárnapi 
miserendet tartunk mindkét sárvári 
templomban. A pünkösdi imádság 
szavaival Szentlélekváró virrasztásra 
hívjuk a kedves híveket május 22-
én, szombaton 20 órakor a Szent 
László-templomba. 

● Május 24-én, pünkösdhétfőn a 
11 órás szentmise keretében 70 fiatal 
bérmálkozik a Szent Miklós Sári plébá-
niáról a nagytemplomban. Itt jobban 
megtarthatók a biztonsági előírások 
a templom nagysága miatt.

● A Szent László plébániáról 140 
fiatal bérmálkozik június 20-án.

● Május 30-án, Szentháromság 
vasárnapján a 9 órás diákmisén ün-
neplik elsőáldozásukat a Gárdonyi 
iskolába járó 3. osztályosok a nagy-
templomban.

● Június 6-án, Úrnapján a 10 órás 
nagymisén lesz a Sári templomhoz 
tartozó 3. osztályosok elsőáldozása.

● Pünkösd két ünnepnapján 
9.30-kor úrvacsorás istentiszteleteket 
tartunk templomunkban. Mindkét 
alkalommal párhuzamosan gyerek-
foglalkozásra várják hitoktatóink a 
hittanosokat. 

● Május 25-én 18 órakor tartja gyü-
lekezetünk Férfiköre havi találkozóját. 

Gyülekezetünk énekkara, a Kortárs 
Keresztény Kórus újra megkezdte 
próbáit. Szeretettel hívjuk az énekelni 
vágyókat csütörtökönként 18 órára.

● Egyházközségünkben az idei 
esztendőben 10 fiatal adott számot 
arról, hogy ismeri a keresztény taní-
tás alapjait. A konfirmációi, ünnepi 
istentiszteletre május 30-án, vasárnap 
9.30-kor kerül sor. 

● Gyülekezetünk az idei nyáron 
is napközis hittantábort szervez, 

melynek időpontja július 5–9., hely-
színe pedig a rábapatyi templom 
és gyülekezeti ház lesz. Jelentkezési 
lapot a hitoktatóktól, illetve a lelkészi 
hivatalban kérhetnek. A jelentkezés 
határideje június 15-e.

● 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. 

● Május 22-én, szombaton délután 
5 órai kezdettel lesz a konfirmációi 
vizsga.

● Pünkösd első és másodnapján 
10 órai kezdettel úrvacsorás istentisz-
teletet tartunk. Pünkösd első napján 
kerül sor a fiatalok konfirmációi foga-
dalomtételére.

● Személyi jövedelemadónk 1%-át 
a Sárvári Református Gyülekezetért 
Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek 
adószáma: 18890552-1-18. A Magyar-
országi Református Egyház technikai 
száma: 0066. 

● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
95/830-067. Egyházközségünk a 
Sárvári Református Egyházközség 
Facebook-oldalon is elérhető.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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A Tűzoltóság Napja alkal-
mából megyei és városi elis-
meréseket is kaptak Sárvár 
tűzoltói. Szent Flórián napja 
alkalmából a sárvári Tűzol-
táshoz Felszerelést Alapít-
vány kiemelkedő munkájuk 
elismeréseként sárvári tűz-
oltókat jutalmazott.

A városházán a tűzoltóság nap-
ja alkalmából tartott átadón részt 
vett dr. Bognár Balázs dandártá-
bornok, a Vas Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója és 
Kovács Levente alezredes, a Sárvá-
ri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője. Korábban a megyei 
ünnepségen dr. Bognár Balázs 
dandártábornok jutalomban ré-
szesítette Gazdag Milán tűzoltó 
főtörzsőrmestert és Takács Attila 
tűzoltó törzsőrmestert, a Sárvári 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltóit.

A Tűzoltáshoz Felszerelést 
Alapítvány a Tűzoltóság Napja 
alkalmából a Sárvári Hivatásos 
Tűzoltóság állományába tartozó 
tűzoltókat díjazott. A díjakat Kon-
dora István, Sárvár város polgár-
mestere, a kuratórium elnöke adta 
át. „Sárvár város és körzete tűzvé-
delméért” címet adományozott 
Horváth Szabolcs törzszászlósnak, 
különlegesszer-kezelőnek. Pénz-
jutalomban részesült Szuhonyi 

Szabolcs főtörzszászlós, megbí-
zott rajparancsnok, Avar István és 
Mórocz Gyula őrmester beosztott 
tűzoltók.

Dr. Bognár Balázs dandártá-
bornok, a Vas Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság vezetője 
az eseményen hangsúlyozta: Sár-
várral, az önkormányzattal nagyon 
jó a kapcsolat, amelyet a várossal 
közös fejlesztés, a sárvári tűzoltó-
laktanya belső felújítása is igazolt. 
A Sárvári Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség 45 millióból újult meg, 

amit a sárvári önkormányzat több 
mint tízmillió forinttal támogatott.

Megtörtént az épület belső 
erősáramú hálózatának teljes 
felújítása, a régi trafós-gyújtós, 
neoncsöves lámpatestek cse-
réje korszerű, energiatakarékos 
LED-es fényforrásokra. A felújítás 
részeként az épület hideg és 
meleg burkolata is cserére került. 
A belső berendezés is megújult, a 
szolgálatos tűzoltók új heverőket, 
szekrényeket, asztalokat és kony-
hafelszerelést is kaptak. Emellett 

sor került a nagyterem klimati-
zálására és az épület festésére is.

Kondora István, Sárvár polgár-
mestere szerint a város tűzoltói jól 
végzik a dolgukat, amit az elmúlt 
időszak tűzeseteinek gyors meg-
fékezése is bizonyít. A város szá-
mára kiemelten fontos a bizton-
ság. A tűzoltók a társadalom egyik 
legmegbecsültebb hivatását űzik, 
ne csak az ünnepeken, hanem 
a hétköznapokon is gondoljunk 
áldozatos munkájukra. 

 p-ás

TŰZOLTÓK részesültek elismerésben a városházán

FESTMÉNYEKET AJÁNDÉKOZOTT a plébániának

A sárvári Tűzoltáshoz Felszerelést Alapítvány kiemelkedő 
munkájuk elismeréseként sárvári tűzoltókat jutalmazott

Pászthory Lajos Sárváron született festőművész 10 festményt 
ajándékozott a nemrég elkészült Szent László Római Katolikus 
Plébániának. Az olajfestmények a plébánia épületében és a 
szomszédos rendházban kerültek elhelyezésre. Az 1935-ben 
született festőművész korábban már több sárvári intézménynek 
adományozott alkotásaiból.

A Szent László-templom szom-
szédságában befejeződött az 
egyház által ingatlancserével  
visszakapott, az egykor már tu-
lajdonukban volt épületben a 
plébánia kialakítása, és elkészült az 
annunciáta nővérek zárdája is. Az 
évszázados falakat mostantól tíz 
darab festmény is díszíti, melye-
ket Pászthory Lajos festőművész 
adományozott a katolikus plé-
bániának. Az adományt Wimmer 
Roland városi plébános köszönte 

meg az alkotónak. Kiemelve, hogy 
a hatalmas plébániaépület négy 
papnak a lakásából és hivatali 
közös helyiségekből áll. – Az ott-
honunkat díszítik ezek a művészi 
képek, amelyek az évszázados 
falakhoz is alkalmazkodnak – tette 
hozzá.

Pászthory Lajos életműve las-
san a sárvári intézményekbe 
kerül, hisz számtalan szobrát és 
festményét adományozta a város 
közösségeinek. A mostanihoz ha-

sonló, jelentős ado-
mány volt, amikor 
az ötven éves Koncz 
János művészeti is-
kolának ajándékozta 
alkotásait. A festmé-
nyek eladományo-
zása egyfajta szám-
vetése is a művészi 
pálya állomásainak. 
Pászthory Lajos el-
mondta, hogy min-
den alkotásától ne-
hezen válik meg, hisz 
sok emlék köti őket 
hozzájuk. Azonban 
nagy örömmel tölti 
el, hogy munkái mél-
tó helyre, Sárvárra 
kerülhetnek. p-ás

Wimmer Roland városi plébános Pászthory 
Lajos sárvári várat ábrázoló alkotása előtt
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A Sárvári Turisztikai Techni-
kumban és a Sárvári Tinódi 
Gimnáziumban rendben 
lezajlott az érettségi vizs-
ga. A két intézményben 
összesen három osztály, 
101 diák tett érettségi vizs-
gát idén májusban.

A járványügyi szabályok betar-
tásával Sárváron is megkezdődtek 
az írásbeli érettségi vizsgák május 
3-án. A Sárvári Turisztikai Tech-
nikum és a Tinódi Gimnázium 
diákjai maszkban sorakoztak fel az 
intézmény előtt. Az érettségiző-
ket egyesével, kézfertőtlenítés és 
lázmérés után engedték be az 
épületbe. 

– Tavaly már pandémiás idő-
szakban lebonyolítottunk egy 
érettségi vizsgát, így van tapasz-
talat a tantestületben. Minden 
egészségügyi előírást betartunk 
annak érdekében, hogy bizton-
ságosan lehessen lebonyolítani 

az érettségi vizsgákat – mondta 
az első vizsganap reggelén Hevér 
Mihályné, a technikum igazgatója. 

A Sárvári Turisztikai Techni-
kumban 33 végzős tanuló tett 
érettségi vizsgát, emellett voltak, 
akik ismétlő, szintemelő, vagy 
előrehozott vizsgát tettek.

– Nagy tétje van idén az írásbeli 
érettséginek, hiszen tudjuk, hogy 
szóbeli érettségi vizsgák nem lesz-
nek. Azok a diákok, akiknek nem 
sikerül a 25 százalékot elérni az írás-
belin, de 12 százalékot teljesítenek, 
ők szóbelin még kiegészíthetik a 
vizsgájukat. Illetve vannak olyan di-
ákok, akik sajátos nevelési igényűek 
és az írásbeli vizsgarész helyett 
szóban vizsgázhatnak, testnevelés 
tantárgyból pedig gyakorlati és 
szóbeli vizsgát is szervezünk. Tehát 
biztos, hogy júniusban, a szóbeli 
érettségi vizsgák idején is lesz 
vizsgázó az iskolában – tette hozzá.

A Sárvári Turisztikai Technikum-
ban rendben zajlott az érettségi, 

a diákok már a szakmai érettségi 
vizsgán is túl vannak.

*   *   *
A Sárvári Tinódi Gimnáziumban 

két osztály, 59 diák jelentkezett 
érettségi vizsgára. A gimnázium-
ban is problémamentes volt az 
érettségi lebonyolítása, minden 
diák meg tudott jelenni az írásbeli 
vizsgákon.

– Szerencsére mindenki itt van 
a vizsgán, hiányzónk nincsen. 
Úgy tudom, hogy az emelt szintű 
vizsgákra is mindenki el tudott 
menni, és vállalta az utazást. Én 
azt gondolom, hogy kellő szor-
galommal és a tanárok segítsé-
gével, támogatásával mindenki 
fel tudott készülni az érettségi 
vizsgára a digitális munkarendben 
is – fogalmazott Némethné Rádl 
Krisztina, a gimnázium igazgatója.

A sárvári gimnazisták többsége 
emelt szintű vizsgára is jelentke-
zett. Voltak olyan tanulók, akik két 

tantárgyból is tettek emelt szintű 
érettségit.

– Magyar nyelv és irodalom, 
történelem, fizika, kémia, földrajz, 
biológia, testnevelés, informatika 
és a nyelvek mind jelen vannak az 
emelt szintű vizsgákon. Nálunk az 
angol nagyon népszerű a tanulók 
körében, sokan választják érettsé-
gi tantárgynak, és emelt szinten 
is angolból mentek el legtöbben 
vizsgázni – mondta az igazgató.

Némethné Rádl Krisztina remé-
nyét fejezte ki, hogy a tanulóknak 
sikerült úgy megírni a dolgoza-
tokat, hogy bejuthatnak abba a 
felsőoktatási intézménybe vagy 
arra a képzésre, amit célul tűztek 
ki maguknak.

A történelem érettségi után 
a sárvári végzősöket is megszó-
lítottuk. Úgy nyilatkoztak, hogy 
megoldható volt az idei érettségi. 
A legnehezebbnek középszinten 
a matematikát tartották. sii

A Barabás György Műszaki 
Szakképző Iskola negyven 
tanulója érettségizett idén. 
A város közösségi oldalán 
a vizsgák első napján Dr. 
Máhr Tivadar alpolgár-
mester kívánt sok sikert 
az érettségizőknek a vizs-
gáikhoz azzal, hogy a vég-
zősöknek minden álma és 
vágya teljesüljön. 

Az érettségi feladatsorait nem 
tartották könnyebbnek az érintettek 
a sokak által vártnál. Az otthontanu-
lás ellenére az érettségiző diákok 
felkészültek a sokuknak a jövőjét 
nagyban meghatározó vizsgákra. 

Az iskola végzős osztályfő-
nökeinek a lelkiismeretes okta-
tó-nevelő munkáját megköszönte 
Lakatné Mester Éva igazgató. 
Hozzátéve: velük könnyebb 
volt végigküzdeni ezt a tanévet.  
A Barabás szakképző iskolában a 
kitöltött vizsgalapok elkülönítve 
kiértékelésükig ózongenerátoros 
fertőtlenítésen is átestek.

– A koronavírus-világjárvány 
az oktatásban is jelentősen meg-
változtatta a tanárok és a diá-
kok életet. A személyes jelenlét 
nélkül nehéz hónapokat élt át 
mindenki. A tavalyi után idén is 
különleges körülmények között 
került sor az érettségire – számolt 

be Lakatné Mester Éva, a Barabás 
György Műszaki Szakképző Iskola 
igazgatója. 

A szakképző intézményben 
a végzős tanulók többek közt 
logisztikából és informatikából is 
számot adnak a tudásukról. Még 

zajlottak az érettségi vizsgák, de 
már elkezdődtek a szakmai vizs-
gák is. Ott is jó teljesítményt értek 
el a diákok, a kereskedő osztály 
minden tanulója kézhez kapta a 
szakmai bizonyítványát.

p-ás

Érettségi előtti percek 
a Barabásban

Rendben zajlottak a vizsgák a BARABÁSBAN

NAGY TÉTJE VOLT idén az írásbeli érettségiknek
Beengedésre váró diákok a középiskola épülete előtt

Garray Barna-
bás és Szabó 
Botond a törté-
nelem érettségi 
vizsga után úgy 
nyi latkoz tak , 
hogy megold-
hatóak voltak 
a feladatok
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*A feltüntetett ajánlat CAPTUR Zen TCe 90 verzióra érvényes, 2021.04.01. napjától visszavonásig, használtautó beszámítás esetén. CAPTUR Zen TCe 90 vegyes fogyasztás l/100 km: 5,8 – 6,2; 
CO2- kibocsátás g/km: 130 - 141. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással 
történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek 
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljes körűek, és nem 
minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. A kép illusztráció.

már 6 099 000 Ft-tól*

renault.huA Renault ajánlásával

RENAULT CAPTUR 

Dealer Neve Kft. 
Város, Utca 12., Tel.: 0036 123 456 789  
www.dealer webcím.hu

Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.   •  Tel.: 94/508-511  •  www.autobaumgartner.hu

A Szent László Katolikus Álta-
lános Iskola versenyeredmé-
nyei az idei tanévben.

A NyelvÉSZ verseny megyei 
fordulójában Wellner Emília 7. 
A osztályos tanuló az értékes 6. 
helyet szerezte meg.

Az Arany János Magyarver-
seny felmenő rendszerben, 
online zajlott, iskolai, megyei és 
országos megmérettetés várt 
a diákokra. Március 27-én az 

országos versenyen iskolánkból 
két tanuló is részt vehetett a 
megyei versenyen elért eredmé-

nyei alapján: Rouchon Dorián és 
Wächter Gyula Valter a 7. A-ból. 
Az Arany János Magyarverseny 
országos döntője nagyon szoros 
volt, hiszen egy pont már egy 
helyezés különbségét is jelentet-
te. Több ezer jelentkező közül az 
elért pontszámok alapján Gyula 
6. helyet és Dorián 11. helyezést 

ért el. Felkészítő pedagógus: 
Nagy Péterné. 

Wellner Ferenc, a Mozaik Or-
szágos Tanulmányi Versenyen, 
Anyanyelv 3-4. osztályosok 
közül az országos döntőbe 
jutott. Győrben májusban lesz 
a döntő.

Szabó Máté, a MatekÁSZ ver-
senyen megyei 7. helyezést ért 
el. Szeptember óta rendszeres 
készülés és gyakorlás előzte meg 

ezt az eredményt. Felkészítő 
pedagógus: Márkus Sándorné.

A XXVIII. Less Nándor Orszá-
gos Földrajzverseny döntőjében 
iskolánk immár 4. alkalommal, 
ám idén 2 tanulóval képvisel-
tette magát. A 7. évfolyamosok 
mezőnyében, elit gimnáziumok 
diákjai között, Németh Richárd a 
7.,  míg Kövi Richárd a 14. helye-
zést érte el. Felkészítő tanáruk: 
Erős János. 

Megyei és országos sikerek a katolikus iskolában
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A Sárvár Városi Mazsorett Együttes csoportjai a járványügyi 
szabályok enyhülésével visszatérhetnek a próbaterembe, 
ahol már a június első hétvégéjére tervezett hagyományos 
mazsorett találkozóra készülnek.

Sárvár Városi Mazsorett Együt-
tes június 5-ére tervezi a mazso-
rettek találkozóját a Nádasdy-vár-
ban a fennálló járványügyi és 
beléptetési szabályok betartásá-
val. A találkozó terveiről Csikós 
Györgyné a sárvári mazsorettek 

nívódíjjal kitüntetett művészeti 
vezetője szólt.

Az idei találkozót nem lehet a 
korábbi szabályok szerint meg-
szervezni a pandémia miatt. A 
jelenlegi helyzetben 10 fellépő 
csoport érkezik Sárvárra, hogy 

bemutassa és meg-
méresse tudását.  
A sárvári csoportok 
mellett a tervek sze-
rint Debrecenből 
és  Hajdúböször-
ményből érkeznek 
csoportok. A talál-
kozóval a mazso-
rettek szeretnék 
közönségüket egy 
tavaszindító, bezárt-
ság utáni nyitással 
megörvendeztetni. 
A programot Sárvár 
Város Önkormány-

zata mellett támogatja a Nádasdy 
Kulturális Központ, valamint a 
Fúvószenei és Mazsorett Szövet-
ség is.

A program június 4-én a Hild 
parkban a sárvári lányok beharan-
gozó műsoraival kezdődik, majd a 
találkozó június 5-én, szombaton 
a tervek szerint 15 órakor veszi 
kezdetét jó idő esetén a Nádas-
dy-vár udvarán, rossz idő esetén 
a Sárvár Arénában. 

A mazsorettek a találkozót kö-
vető időszakban sem tétlenked-
nek, hagyományos edzőtáboruk 
mellett számos meghívásuk van 
már, köztük Abdára, Rábasömjén-
be. Az idei nyáron is megszervezik 
táborukat, melyre várnak minden 
hatodik életévét betöltött kislányt. 
A tábori jelentkezésnek nem felté-
tele, hogy leány mazsorettezzen, 
várnak mindenkit, akit érdekel a 
mozgás, a kézműveskedés és ter-
mészetesen a tánc. A táborról bő-
vebb információkat a mazsorettek 
Facebook-oldalán olvashatnak.

A mazsorett együttes – Sárvár 
más civil szervezeteihez hason-
lóan – bízik a járványügyi helyzet 
javulásában és a szabályok enyhí-
tésében, melyek lehetővé teszik 
számukra, hogy kikapcsolódási 
lehetőséget nyújtsanak a város 
lakóinak, és a városba látogatók 
számára. 

Vigyázzunk egymásra, hogy 
ismét közösen élhessük át a ki-
kapcsolódás örömét! 

TRG

TÁNCRA FEL a sárvári mazsoretekkel
A sárvári mazsorettek tavalyi 
fellépése a Hild parkban

+3630 474 3068 +3620 488 3645

facebook: klimaszerelessarvaron

Az államilagtámogatott lakásfelújításiprogrambansegítünk Önnek,tervezéstől a kivitelezésig!

Hívjon bizalommal!

Épületklíma szerelés
forgalmazás 
javítás • tisztítás
Hőszivattyú 
telepítés
Ózongenerátor 
Autóklíma töltés
Épületfal-födém 
(tégla vagy beton) 
furat készítés 
(52-152mm átmérőig)

20/9390-351 • 30/6500-130
tetoaru.hu

Hegyfalu, Vasút u. 6.
FAVORIT 
 Top Kft.

SWEDSTEEL 
TETŐ, MOST 
TRIPLÁN NYERŐ

Legyen 
a tiéd 
a 3 nyeremény 
tető egyike!

3 X 500.000 Ft

Igény esetén kivitelezőt ajánlunk!

TETŐFELÚJÍTÁS SWEDSTEEL CSEREPESLEMEZZEL gyorsan, 
könnyedén és jó áron, akár a régi tető bontása nélkül.

Válassza a Swedsteel cserepeslemezt és éljen az állami 
otthontámogatással és a Swedsteel nyereményakcióval.
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Vas megyében az ismert látni-
valók mellett különleges ak-
tív turisztikai lehetőségeket 
kínál a Rába-folyó is. Ennek 
érdekében tartottak fórumot. 
Szentgotthárdnál a Rába 
érintetlen folyószakasza, Kör-
mendnél a gát környékén 
létrehozandó élményelemek 
adhatnak attrakciót. Sárvár is 
újra csatlakozna a korábban 
idáig elért víziúthoz.

A Rába turisztikai célú haszno-
sításáért szervezett online meg-
beszélést a Vas Megyei Turizmus 
Szövetség. A videokonferencián 
a folyószakaszon érintett telepü-
lések vízi turizmussal kapcsolatos 
tevékenységével ismerkedhettek 
meg a résztvevők, Alsószölnöktől 
Sárvárig. A turizmus mellett víz-
gazdálkodási és a környezetvé-
delmi szempontok is felmerültek. 
Vas megyében a Rábával kapcso-
latos fejlesztésekre jövőre másfél 
milliárd forintos költségvetési 
keretet szeretnének elkülöníteni, 

jelentette ki dr. Kondora Bálint, 
a megyei turizmus szövetség 
elnöke.

A megbeszélésen elhangzott, 
hogy a Rába Ausztria felőli, Vas 
megyei felső szakaszán az aktív 
turizmus feltételei jobban adottak. 
A Kajak-Kenu Szövetség támoga-
tásával Szentgotthárdon és Kör-
menden megoldott a biztonságos 
kikötési lehetőség, infrastruktúra a 
partszakasz több pontján.

Sárvár is újra csatlakozna a 
korábban idáig elért vízitúra 
útszakaszhoz. Azonban az elmúlt 

évtizedben a gyógy- és wellness-
turizmus kapta a fő hangsúlyt. 
– Sárvár soha nem volt elválaszt-
ható a Rábától, a folyót újra és 
újra felfedezzük. Az tény, hogy 
az elmúlt évtizedek fejlesztése 
nem a Rába-menti turizmus körül 
zajlott. A gyógyhely területe és a 
gyógyfürdő közelsége alkalmas 
arra, hogy az idegenforgalomnak 
ezt a szegmensét újra megvi-
tassuk. Erre volt jó alkalom ez a 
Rába-konferencia is – mondta 
el Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpol-
gármestere.

A mostani adottságok a Rába 
sárvári szakaszán még nem teszik 
lehetővé a vízi turizmust érintő 
konkrét beruházásokat. Az ideve-
zető folyórészen az ikervári erőmű 
csatornáján jelenleg nem lehet 
vízi járművel közlekedni, az öreg 
Rába medre viszont legtöbbször 
az alacsony vízszint miatt alkal-
matlan a kenuzásra. – Sárvár azon-
ban nyitott, hogy az aktívturizmus 
célközönsége is megtalálja a 
település kiváló adottságait – tette 
hozzá Dr. Máhr Tivadar.

 p-ás

A jövőben pályázati lehető-
ség nyílik a Rábával kapcso-
latos turisztikai fejlesztésekre

Sárvár is csatlakozna a RÁBA-VÍZIÚTHOZ

Castrum Ferreum Kft.  
 
 
 
 

 
 
 
A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari 
beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, 
Zala- és Veszprém megye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, 
mintegy 400 alkalmazottal. 
 
Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe, a munka 
jellegéből adódóan elsősorban férfi munkatársakat keresünk  
BETANÍTOTT MUNKÁS 
 
pozícióba 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelentkezés munkaidőben  
(08:00 - 16:00 h)  
a megadott telefonszámokon, 
vagy az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:  
 
Cím: Seton Hungary Kft. 

9545 Jánosháza, Jókai u. 4. 
Tel.:  +36 95 450 794 
Fax:  +36 95 551 900 
Mobil: +36 20 355 0250 
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com 

Amit kínálunk  

• Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények 

• Alapbéren felüli juttatások 

o 40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h) 

o Béren kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás, 
negyedéves Jelenléti és éves Karácsonyi bónusz)   

o Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás  

• 2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)  

• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén 
kifizetésre kerülnek 

• Ingyenes céges buszjárat biztosítása  

• Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű 
szerződéssel 

• Kiváló csapat, családias, támogató légkör 

 

Feltételek 

• min. általános iskolai végzettség 
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Beszámoló JKA OB 2021A Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. május 21. és június 5. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

május 27-én és június 3-án, 
csütörtökön 17 órakor

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

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

Minden ami autó!

Ne koptassa a télit!

12.500 Ft/db-tólNyári gumi 
akció

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «

» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Soproni sör 0,5 l  .........................234 Ft/db  468 Ft/l
Arany Fácán Sör 0,5 l ..................190 Ft/db  380 Ft/l
Heineken sör 0,5 l  .......................309 Ft/db  618 Ft/l
Steffl  sör 0,5 l  .............................229 Ft/db  458 Ft/l
Miller sör 0,33 l  ......................... 295 Ft/db 885 Ft/l
Cannabis energiaital 0,33 l  ........ 890 Ft/db 2670 Ft/l
Royal sör 0,5 l  ........................... 165 Ft/db 330 Ft/l
Nber Energiaital 0,25 l  ............... 270 Ft/db 1080 Ft/l
Tutti juice 0,25 l  ......................... 195 Ft/db  780 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  ............ 350 Ft/db  700 Ft/l

Új Termékeink: Tutti Juice • Nber Energiaital 
• Hell Coffee Coconut/Double Espresso 

• Hell Gamer Drink PVP/NOVA/ARCADE-Regenera

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-21:30

Vasárnap: 07:00-18:00

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

Vasárnap: 07:00-12:00

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

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

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

ÜZLETEK

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: Május 22., 29. és június 5. (szombat) 
19.00. Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik: Május 21. (péntek) 19.00: Diagnózis / egészségmagazin
Május 28. (péntek) 19.00: Forgószínpad / színházi magazin
Június 4. (péntek) 19.00: A Szomszéd Vár / turisztikai magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Május 8-án Törökbálinton 
rendezték meg a Magyar 
JKA Karate Szövetség Or-
szágos Bajnokságát. 

Sajnos a biztonsági intézke-
dések miatt a felkészülésre nem 
mindenkinek volt megfelelő le-
hetősége, ezért a megszokottnál 
kevesebb versenyző indult. 15 
egyesület 166 nevezése érkezett. 
Ettől függetlenül a járvány 
miatti hosszú versenyszü-
net után mindenki öröm-
mel üdvözölte a megmé-
rettetési lehetőséget.

A mérkőzések 3 küzdő-
téren folytak nemenként és 
korcsoportos bontásokban 
a megfelelő biztonsági in-
tézkedések betartásával. A 
rendezvény zártkörű volt, 
még a hozzátartozók sem 
léphettek a sportcsarnokba. 

A Sárvári Shotokan Ka-
rate Egyesület 2 haladó 
versenyzővel vett részt a 
viadalon. 

Egyéni formagyakorlatban 
mindketten szép eredményt ér-
tek el, a képzeletbeli dobogóra 
állhattak. Csapó Bence az V. kor-
csoportban, kata versenyszámban 
2. helyezett, Gulyás Ferenc kadet 
korcsoportban, kata versenyszám-
ban 3. helyezett lett. – Köszönjük 
a lehetőséget és a szülői támoga-
tást – mondta edzőjük, Németh 
Róbert.
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Közel a BAJNOKI CÍM

Újabb kézilabdás GYŐZELMEK

Sárvár, Batthyány u. 34/3. (volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)

Tel.: 06 30 974-6655  
www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

BÉRMÁLÁSI kedvezmények!
Akciós árak! Ajándék idézetes 

DÍSZCSOMAGOLÁS, 
20 ezer Ft felett.

Arany ékszerek -20% kedvezmény
Ezüst ékszerek -10% kedvezmény

beszámítás esetén.

ÉKSZERKÉSZÍTÉS: 
minden arany ékszerre
-10% kedvezmény! 

Karikagyűrűre is!

Maradandó emlék, 
most ballagás helyett…

Egy szép ékszer…
Ha elmondanád, milyen büszke vagy rá!
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Megoldás:

Nyelvvizsgára
van szükséged?

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

 www.piros-pont.hu

 a Nyelvvizsga Spec ialist a

•  Ingyenes szintfelmérés és tanácsadás!

•  Személyre szabott egyéni oktatás!

•  Fele áron mint a magántanár!

•  Rugalmas időbeosztás!

•  Nyelvvizsga garancia!

Remekelnek a Sárvárfür-
dő Kinizsi NB II-es női ké-
zilabdázói. Zsinórban öt 
győzelmet arattak, az Ajka, 
a Celldömölk és a Moson-
magyaróvár után, a VKLSE 
Győr és a SZSE Győr ellen 
is győzedelmeskedtek a 
sárvári lányok. Ezzel bebiz-
tosították az NB II nyugati 
csoportjában a negyedik 
helyüket.

Idegesen, kapkodóan, sok hibá-
val kezdte a mérkőzést a Sárvár-
fürdő a sereghajtó VKLSE Győrrel 
szemben idegenben május 8-án. 
Lehiggadva azonban egy 5–0-s 
sorozatot produkált, és így ellé-
pett ellenfelétől Pupp Adél csapa-
ta. Az első játékrész végjátéka már 
a sokkal jobb erőkből álló vasiaké 
volt, így a szünetre biztosnak tűnő 
előnyük tudatában vonulhattak le. 
A lelkes győriek ezt követően sem 
adták fel, és egy utolsó rohammal 

még megpróbálták megnehezí-
teni a Sárvár dolgát. – A vártnál 
talán döcögősebb volt a mai 
játék. Annak viszont örülök, hogy 
minden benevezett játékosunk 
pályára lépett, és minőséget 
képviselt – mondta Pupp Adél. A 
végeredmény: VKLSE Győr–Sár-
várfürdő Kinizsi 25–36 .

Május 15-én hazai pályán fo-
gadta a Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es 
női kézilabdacsapat az SZSE Győr 
együttesét a Sárvár Arénában, ahol 
magabiztos játékkal 32–23 arányú 
győzelmet arattak a sárvári lányok. 

A bajnokságból már csak egy 
mérkőzés van hátra. Május 22-én 
a Student Comfort Kft. csapatához 
utazik a sárvári együttes Szom-
bathelyre. 

A lányok bravúros győzelme-
inek köszönhetően már biztos 
a tabellán a 4. helyezés, amely 
maximálisan megfelel a vezető-
ség elvárásainak, és a szurkolók is 
nagyon büszkék a csapatra.

A Sárvár FC hazai pályán sok szurkoló előtt nagyszerű játék-
kal 2–1-re megnyerte a Vas megyei I. osztályú labdarúgó- 
bajnokság 31. fordulójának rangadóját a Király SE ellen. Az 
SFC-t Csákvári Zsolt és Tóth Markó egy-egy találata segítette 
győzelemhez. Emellett a Sárvár két kapufát és számos kapura 
lövést is produkált a mérkőzés során. 

A bajnokesélyes Sárvár jó for-
máját már a 19. forduló pótlása-
ként hét közben lejátszott Egyhá-
zasrádóc elleni idegenbeli 1–3-as 
győzelem is jelezte. A hétvégi 
derbire a csapat szinte minden 
játékosa rendelkezésre állt, és a 
fedett lelátón is számos, védettsé-
gi igazolvánnyal rendelkező néző 
foglalt helyet. 

A mérkőzés szakadó esőben 
kezdődött, ám ahogy a meccs 
haladt előre még a nap is kisütött 
a sárvári pálya felett. Egyik csapat 

sem emelt falat a kapuja elé, 
hanem a szombathelyi és a sár-
vári bajnokaspiráns is nyílt sisakos 
küzdelmet vívott mindvégig. A 
hazaiak rövid passzos játéka ez-
úttal szinte tökéletesen működött.

– A győztes meccs csapatot 
kovácsol, de még nem nyertük 
meg a bajnokságot. A következő 
napokban több mérkőzésen is 
helyt kell még állnunk – mondta 
a találkozó után a bajnokságot 
továbbra is vezető Sárvár FC ve-
zetőedzője Haraszti Zsolt.
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LAKÁSOK
ELADÓK!

MEGKEZDTÜK
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK 

(44-70 m2-ig)

ÉRTÉKESÍTÉSÉT!

+36 30 3204 128 • www.krisztinalakopark.hu
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