
Új helyre költözik a tourinform iroda

Heteken belül új helyen, a Sylvester János utca és a Kossuth tér 
sarkán kialakításra kerülő irodában kezdi meg működését a 
sárvári tourinform iroda. A helyiséget a sárvári önkormányzat 
vásárolta meg, a felújítást a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. 
végzi pályázati forrásból. A munkálatok már el is kezdődtek. 

Az új sárvári tourinform irodát 
együtt tekintette meg Ágh Péter 
országgyűlési képviselő, Kondo-
ra István polgármester, Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester és Haller 
Ferenc, a Sárvári TDM igazgatója.  
A Magyar Turisztikai Ügynökség 
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési 
Programja keretében nyert a Sár-

vár Tourist & TDM Nonprofit Kft. 
a tourinform iroda felújítására 25 
millió forintot. A pályázat célja 
a tourinform irodák látogatói 
igényeknek megfelelő, magas 
színvonalú, egységes arculatú 
fejlesztése, és ezáltal az irodák 
szolgáltatásait igénybe vevő 
célcsoportok bővítése.

Kondora István polgármester 
az iroda kialakításának előzmé-
nyeivel kapcsolatban arról szólt, 
hogy a véletlen az önkormányzat 
kezére játszott, és egy nagyon 
gyors döntést kellett azzal kap-
csolatban hozni, hogy a 2003-ban 
eladott Sylvester utca sarkán álló 
épületet visszavásárolja a sárvári 
önkormányzat.  Mindezt gyorsí-
totta és segítette, hogy 25 millió 
forint pályázati támogatást kaptak 
az átalakításra, amelynek végső 
határideje február 28-a. 

Folytatás a 4. oldalon

Haller Ferenc, Dr. Máhr Tivadar, Kondora István és Ágh Péter az új irodában

Kétmillió
vakcina érkezik
Továbbra is nő hazánkban 
a koronavírus-fertőzöttek 
és a járvány következtében 
elhunytak száma. A fertőzése-
ket kiváltó kórokozók, köztük 
a vírusok okozta fertőzések 
ellen védőoltásokkal lehet a 
leghatékonyabban védekezni. 

A kormány lassúnak és kevés-
nek tartja a Brüsszel által koor-
dinált uniós vakcinabeszerzést 
és szállítást. Számításaik szerint, 
ha csak Brüsszelre hagyatkozik 
Magyarország, akkor szeptem-
ber végénél előbb nem lehetne 
feloldani a korlátozásokat. Mivel 
Európában nincs elég oltóanyag, 
ezért minden biztonságos és 
hatásos vakcina beszerzésére 
szükség van a lakosság mielőbbi 
oltásához, és a korlátozások mi-
előbbi feloldásához. A kormány 
megbízásából Szijjártó Péter 
külügyminiszter Oroszországgal 
tárgyalt a Szputnyik V vakcina 
beszerzéséről, amelyet a magyar 
hatóság az AstraZeneca-vakciná-
val együtt már engedélyezett. 
Egymillió ember beoltásához 
elegendő, kétmillió adag koro-
navírus elleni vakcinát vásárolt 
Magyarország Oroszországtól. 
Az oltóanyag három ütemben 
érkezik majd: az első hónapban 
300 ezer, a másodikban félmillió, 
a harmadikban pedig 200 ezer 
ember beoltásához elegendő 
mennyiségben. A koronavírus 
elleni oltásra a vakcinainfo.gov.
hu weboldalon lehet regisztrálni.

Pályázat a csapadékvíz elvezetésére 
Több száz millió forintra pályázik a sárvári önkormányzat a 
belvárosi csapadékcsatorna-rendszer fejlesztése érdekében. 
Sikeres pályázat esetén végleg megoldódhat a Gárdonyi utca 
és a többi rácsatlakozó mellékutca csapadékvíz-elvezetési 
problémája. A tavalyi évben a heves esőzések miatt többször 
is tartott bejárást a Gárdonyi utcában és környékén Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester, a Kiss János altábornagy utcában a 
vízelvezető árkok mélyítése is megtörtént. Most Kondora Ist-
ván polgármesterrel járt a helyszínen. Folytatás az 5. oldalon

Mentési gyakorlat a tó jegén    
A Téglagyári-tó jegén tartottak jégről mentési gyakorlatot a 
sárvári hivatásos tűzoltók.  A legbiztonságosabb, ha a terüle-
tileg illetékes önkormányzat által kijelölt jégpályát használjuk. 
Általában elmondható, hogy 12 centiméter jégvastagságtól 
biztonságos a jégen tartózkodás.  Ha megreped valaki alatt a 
jég, annak hasra kell feküdnie, és lassú mozdulattal kell a part 
felé kúsznia. A jeges vízből kimentett embert nem szabad 
azonnal túlfűtött helyre vinni. A jeges ruházat eltávolítása után 
dörzsöléssel kell a vérkeringését serkenteni. 
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A közösségi média híreit áttekintve, ezúttal Kondora István 
polgármester Facebook-oldaláról választottunk hírt, amelyet 
a magyar kultúra napja alkalmából tett közzé. 

„Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéz-
iratát Csekén, így ezen évforduló tiszteletére és emlékére ezen a 
napon van a magyar kultúra napja. Régen voltak ennyire aktuálisak 
ennek a fohásznak a sorai, mint napjainkban. Olvassuk, mondjuk 
hittel, bízva egy szebb jövőben! Együtt minden nehézségen túl 
leszünk!  „Isten, áldd meg a magyart/Jó kedvvel, bőséggel,/Nyújts 
feléje védő kart,/Ha küzd ellenséggel;/Bal sors akit régen tép,/Hozz 
rá víg esztendőt,/Megbünhödte már e nép/A multat s jövendőt!” 
– olvasható Kondora István ünnepi bejegyzésében.

Kondora István polgármester közösségi oldalának egyébként 
már több mint háromezer kedvelője van. A sárvári fejlesztési ter-
veket, az elkészült beruházások átadásáról szóló híreket elsőként 
az ő oldalán olvashatják a követők. A város első embere számára 
fontos, hogy ezen a platformon is informálja a város lakóit, tartsa 
velük a kapcsolatot. 

 Közösségi média hírei

ONLINE FOGADÓÓRÁT tart 
Szabó Zoltán alpolgármester
Online és telefonos fogadóórát tart Szabó Zoltán alpolgár-
mester február 2-án, kedden 10 és 11 óra között. 

A sárváriak kérdéseikkel, 
észrevételeikkel ez idő alatt 
megkereshetik a város társa-
dalmi megbízatású, az egész-
ségügyi és szociális területért 
felelős alpolgármesterét te-
lefonon, a 06 95 323 555-ös 
telefonszámon, e-mailben, a 
szabo.zoltan@sarvar.hu címen 
és Messenger-üzenetben. A 
tavaly bevezetett online fo-
gadóórák jó lehetőséget kínál-
nak a város lakóinak arra, hogy 
személyes problémáikkal vagy 

lakókörnyezetüket, illetve a város egészét érintő kérdéseikkel, 
kéréseikkel a város vezetőihez forduljanak. – A pandémia sem 
tudja megakadályozni azt, hogy a sárváriak ügyes-bajos dolgaiban 
segítsünk – fogalmazott Szabó Zoltán alpolgármester a február 
2-án tartandó online fogadóórájával kapcsolatban.

ÚJ sarvarvaros.hu!
Az elmúlt év végén indult 
el Sárvár Város Önkor-
mányzatának új webol-
dala, a sarvarvaros.hu 
portál. Korszerű tartalom 
és modern megjelenés 
jellemzi az új honlapot, 
amely elsősorban a sár-
váriaknak készült, de a 
városba látogatók is ta-
lálnak rajta hasznos infor-
mációkat. 

Nagyon időszerű volt már az új 
honlap elkészítése, hiszen a régi 
weboldal már nem felelt meg a 
digitalizáció XXI. századi kihívá-
sainak. 

A sarvarvaros.
hu portálnak nyolc 
főmenüje van: Hí-
rek, Programok, 
Turizmus, Váro-
sunk, Befektetés, 
Önkormányzat , 
Hivatal és Sárvári 
Média. Az oldal a 
Sárvár Lendület-
ben városlogót 
használ ja ,  nem 
véletlenül, hiszen 
kapcsolódik Sár-
vár hivatalos Face-
book-oldalához és 
a napokban indult 
hivatalos Instag-
ram-oldalához is, 
amelyek a Sárvár 
Lendületben ne-
vet viselik.

Az új oldal fő 
jellemzője a jól 
áttekinthető me-
nüstruktúra, a ren-
geteg információ 
és a sok-sok fotó. 

A nyitólapról 
elérhető az ön-
k o r m á ny z a t  ú j 
Észrevétel beje-

lentő portálja, a https://sarvar.
hu/e-ugyfelszolgalat/. Érdemes 
feliratkozni a weboldal hírlevelé-
re is, hogy elsőként értesüljenek 
Sárvár aktuális híreiről. 

Az önkormányzat és a hivatal 
elérhetőségei, hirdetmények, 
pályázatok, a bizottsági és testületi 
ülések előterjesztései, határozatai, 
a rendeletek is elérhetőek az olda-
lon. Az E-ügyintézés is elindítható 
a portálról, mint ahogy a hivatali 
nyomtatványok is megtalálha-
tóak itt. 

Jó böngészést kívánunk! Ismer-
jék meg a város új weboldalát! 
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Ágh Péter országgyűlési képviselő értékelőjében szólt a 2020-as 
évről, ennek keretében a rendszerváltás óta kimagasló értékű, 
8 milliárdos forrásfelhasználás történt, amelynek jelentős része 
hazai támogatás volt. Ágh Péter kiemelte: őszinte hálával tarto-
zunk a sárvári embereknek, akik az otthonukért érzett szeretet-
tel, munkájukkal a legtöbbet tették a városért, a járvány alatt a 
felelősségteljes viselkedésükkel pedig egymásért.

– Az első szó mindenképp a 
köszöneté, hiszen idén olyan ki-
hívások értek minket, amelyekre 
senki nem számított. Minden 
sárvárinak elismerés jár, aki akár a 
szabályok betartásával, vagy a hi-
vatása révén tett azért, hogy a ko-
ronavírus okozta helyzetet kezelni 
lehessen. Jó volt megtapasztalni 
az összefogást és az egymás iránti 
odafigyelést. 

Nehéz évünk volt, nagy kihí-
vásokkal. Miközben közösen ösz-
szekapaszkodva koncentráltunk 
a járvány elleni védekezésre, az 
ország vezetésével összefogva 
folytatnunk kellett az építő munkát 
az itt élők érdekében. Sárváron 
2020-ban a Kormánnyal és az 
önkormányzattal közös munkánk 
révén komoly fejlesztések valósul-
hattak meg. Létrejött a város fedett 
közösségi tere, a Sárvár Aréna, 
amely 3,4 milliárd forintból készült 
el. Befejeződött a városon átvezető 

főút felújítása, mely több, mint 
800 milliós beruházás volt. 200 
millióért tették rendbe a vasútállo-
más épületét, 300 millió forintból 
épült kerékpárút a Hegyközségbe.  
A mindenki számára fontos útfel-
újítások érdekében, a helyi forráso-
kon túl a város évről évre sikerrel 
pályázik a Belügyminisztérium 
pályázatán. Így újulhatott meg 40 
millió forintból a Vörösmarty és 
az Uzsoki utca, idén szintén ilyen 
forrásból újabb 40 millió forint 
áll rendelkezésre az Eperjes utca 
útburkolatának a rendbe tételé-
re. A Kormány a jelenlegi nehéz 
helyzetben mentőövet dobott 
Sárvárnak azzal, hogy 1,8 milliárdos 
támogatást biztosított a fürdő 
korábbi fejlesztési hitelének kivál-
tására. Mindez azért fontos, mert 
a turizmus nagyon sok családnak 
ad megélhetést, munkahelyet. 
Másrészt a város költségvetését is 
könnyebb helyzetbe hozta azzal, 

hogy nem saját erőből kellett 
kezelni ezt a vírus okozta hely-
zet miatt egyre súlyosabbá váló 
problémát. A Kisfaludy Programon 
keresztül összesen 750 milliós 
forrásból valósíthatja meg terveit 
74 sárvári szállásadó, és új lehe-
tőségeket lehet majd kihasználni 
a járvány elmúltával a Bük–Sárvár 
turisztikai térség létrehozásával. 
Mintegy 650 millió forintos pályá-
zati támogatásból elkezdődött a 
Csónakázó tavakat érintő terület 
rendbetétele, emellett a bölcsőde 
fejlesztésére 187 millió forint áll 
rendelkezésre – sorolta az elmúlt 
év eredményeit Ágh Péter. 

A képviselő „halkan” jegyezte 
meg, hogy mindent összeszá-
molva, a vírus okozta válság elle-
nére kimagasló értékű, több, mint  
8 milliárdos forrásfelhasználás érin-
tette 2020-ban a várost, melynek 
jelentős része nem uniós, hanem 
hazai, kormányzati támogatás volt. 

– A rendszerváltás óta eltelt 
esztendők sorában ez a 8 milliárd 
az egyik legkimagaslóbb értékű 

forrásfelhasználást jelenti. A tá-
mogató döntésekért köszönet jár  
a Kormánynak. Szeretném kifejezni 
a köszönetemet a polgármester-
nek, az önkormányzati testületnek 
is az előkészítő és lobbimunkáért.  
Őszinte hálával tartozunk a sárvári 
embereknek, akik az otthonukért 
érzett szeretetükkel, munkájukkal 
a legtöbbet tették a városért, a jár-
vány alatt a felelősségteljes viselke-
désükkel pedig egymásért. Nagyon 
sok feladatunk van a jövőt érintően, 
hiszen a sárvári emberek lokálpat-
rióta meggyőződésük révén újabb 
és újabb lépéseket várnak tőlünk. 
Közös célunk Sárvár fejlődése idén 
is, hiszen pártpolitikai hovatarto-
zástól függetlenül, mindannyian 
szeretnénk, hogy amint eddig, úgy 
a jövőben is folyamatosan fejlőd-
hessen a város – zárta évértékelő 
gondolatait Ágh Péter.

Bízom abban, hogy 2021-ben 
legyőzhetjük a járványt, és közös 
munkával tehetünk azért, hogy 
tovább épülhessen, szépülhessen 
az Önök szép otthona, Sárvár!

ÉVÉRTÉKELÉS az országgyűlési képviselőtől 

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Aktívak voltak a sárváriak az online 
alpolgármesteri fogadóórán
Aktívak voltak a sárváriak az idei első alpolgármesteri foga-
dóórán – így lehetne összegezni Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester január 19-i online és telefonos fogadóóráját. 

A sár vár iak telefonon,  
e-mailben és Facebook-üze-
netben tehették fel kérdése-
iket, jelezhették észrevéte-
leiket az alpolgármesternek.  
A hulladékszállítás új rend-
jével, a tervezett útfelújítá-
sokkal, a kátyúkkal, a kutak 
fennmaradási engedélyezé-
sével és a közvilágítással kap-
csolatban érkeztek kérdések, 

bejelentések Dr. Máhr Tivadarhoz. – Az elmúlt hónapokban a 
koronavírus-járvány miatt elmaradtak a személyes találkozáson 
alapuló fogadóórák. Fontosnak tartom azonban, hogy a sárváriak 
kérdései, kérései eljussanak hozzánk, és a problémáik megoldásá-
ban a segítségükre lehessünk. Novemberben és most is aktívak 
voltak a sárváriak az online fogadóórámon, akiket arra biztatok, ha a 
város működésével kapcsolatos bejelentésük van, akkor használják 
az Észrevétel bejelentő portálunkat is – mondta el Dr. Máhr Tivadar.
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A járvány miatt egyelőre 
nem működő turizmus a 
remények szerint az év kö-
zepén elindulhat. A Sárvár 
Tourist & TDM Nonprofit 
Kft. az idegenforgalom 
koronavírus-járvány alatti 
szünetelése idején is több 
sikeres pályázattal fokoz-
ta a város vonzerejét. Az 
eredményes pályázatokról 
Haller Ferenc, a Sárvári 
TDM vezetője számolt be.

– A Leader 1-es és 2-es pályá-
zatokat is meg tudtuk valósítani, 
ez utóbbi már elszámolás alatt áll. 
Ebből tudtunk kerékpár-szerviz-
pontokat kialakítani, kerékpáros 
kiegészítőket beszerezni, illetve 
bővíteni az irodai infrastruktúrán-

kat. Ugyancsak elszámolás alatt 
van a Betlhen Gábor Alapkezelő 
Zrt. pályázatán a Sárvári TDM 
és a Sárvári Turisztikai Egyesület 
által közösen elnyert támogatás, 
amelyből prospektusokat készí-
tettünk, ajándék- és reprezentációs 
tárgyakat tudtunk beszerezni, mar-
ketingtevékenységet valósítottunk 
meg. Elektromos rollerekkel és seg-
way-ekkel is bővült a kínálatunk. A 
Vas Megyei Önkormányzattal való 
együttműködés eredményekép-
pen új kerékpárokat, új e- rollereket 
és e-bike-kokat szerzünk be, így fel-
készülten és kibővült szolgáltatási 
palettával várjuk majd a turistákat 
– mondta el Haller Ferenc ügyve-
zető igazgató.

A pandémiás helyzetben költ-
ségcsökkentés mellett, de je-

lenleg is folyik Sárvár turisztikai 
marketingje legfőképp az online 
térben. – Ezek eredményeképpen 
több mint 3 ezer új hírlevél felirat-
kozója lett a turisztikai szervezet-
nek, és a Facebook-oldalunkra is 
ezer új követő iratkozott fel tavaly, 
amikor is megújult a sarvar.hu 

turisztikai oldalunk is – szólt az 
ügyvezető.

A Vas Megyei Önkormányzattal 
való együttműködés eredménye-
képpen két kiadvány is készült, 
amelyek a helyi és a megyei kerék-
páros fejlesztéseket mutatják be.

-fr-

Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester az 

új tourinform iroda kialakításával 
kapcsolatban elmondta még, 
hogy talán már csak néhány 
hónapot kell várnunk arra, hogy 
a mesterséges légzésből életre 
keljen a turizmus. – A teljes feléle-
déséhez azonban még évekre van 
szükség, és ebben a tourinform 
irodának, a marketingnek lesz a 
legfontosabb szerepe, hogy olyan 
képet tudjunk adni magunkról, 
amely azt bizonyítja, hogy a jár-
vány alatt sem pihentünk, hanem 
a jövőn gondolkodtunk – szólt a 
polgármester.

Haller Ferenc, a Sárvári TDM 
ügyvezető igazgatója kiemelte, 
hogy az új iroda kialakítását, a 
Magyar Turisztikai Ügynökségtől 
ehhez elnyert 25 millió forintos tá-
mogatást hosszú előkészítő mun-
ka előzte meg. – Szeretnék ezért 

az új irodáért köszönetet mondani 
Sárvár Város Önkormányzatnak 
és Ágh Péter képviselő úrnak. 
Az új helyszínen jól haladnak a 
munkálatok, és úgy gondoljuk, 
hogy a február végi határidőre el 
tudunk készülni. Az eddigi irodánk 
is alkalmas volt a viszonylag nagy 
alapterülete miatt a feladataink 
ellátására, de most ez egy közpon-
tibb helyen lévő iroda rengeteg 
ablakkal, nagyon nagy területtel. 
Az összes eszközünket - e-bike, 
e-roller, e-segway, kerékpár – el 
tudjuk helyezni a fogadótérben, 
a  gyereksaroknak és a kutyaba-
rát résznek is lesz itt helye, ami a 
hatékonyságunkat is tudja növelni 
– húzta alá Haller Ferenc.

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő azt hangsúlyozta, hogy a 
tourinform iroda fejlesztése nem-
csak a vendégek, de a sárváriak 
érdekeit is szolgálja.

– Sárváron a turizmus több 
mint ezer család életére van ha-
tással. Ebből kifolyólag, amikor 
az idegenforgalomért teszünk, 
akkor nemcsak azért igyekszünk 
dolgozni, hogy Sárvár vonzerejét 
fenntartsuk, hanem mindazokat 
a munkahelyeket is biztosítsuk, 
amelyek a sárváriak megélheté-
séhez szükségesek. Ezért különös 
küldetést jelent a tourinform 
irodában folyó munkálat, amely 
tulajdonképpen az előhírnöke már 
a járvány utáni időszaknak. Bízunk 
abban, hogy az oltások révén az 
elkövetkezendő hetekben, hóna-
pokban le tudjuk győzni a vírust, és 
Sárvár pedig fel tud készülni arra, 
hogy ismét vonzó módon tudja a 
Sárvárra érkezőket fogadni. Ennek 
érdekében az elmúlt időszakban 
számos lépést tettünk. Elindult a 
Csónakázó-tó környékének fejlesz-
tése több pályázat révén, emellett 
750 millió forint értékben több 
mint 70 szálláshely tudott meg-
újulni a Kisfaludy Programnak kö-
szönhetően, valamint a kormány 
mentőövet dobott a fürdőnek, 
hiszen 1,8 milliárd forint értékben 
kiváltotta a fürdő hitelét. Ezek a 
lépések abba az irányba mutatnak, 
hogy elkötelezettek vagyunk azért, 
hogy a sárváriak számára komoly 
munkalehetőséget biztosító tu-
rizmus ütemét a jövőben is fenn 

tudjuk tartani. A kormány azért 
hozta létre a Bük–Sárvár turisztikai 
térséget is, mert bízik abban, hogy 
ebben a térségben óriási poten-
ciál van, és ennek a kiaknázásáért 
fogunk a jövőben is dolgozni – 
hangsúlyozta Ágh Péter. 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
szerint is ilyen válsághelyzetben a 
továbblépéshez nagyon fontos, 
hogy már a jövőt tervezzék a 
turisztikai szakemberek. – Amikor 
az egész világ összerezdült és a tu-
rizmus nullára épült le, akkor a leg-
jobb módszer az előre menekülés 
stratégiája, és az a gondolkodás, 
hogy hogyan tudunk lendüle-
tet venni. Így történik ez Sárvár 
turizmusa esetében is, egyrészt 
egy infrastrukturális beruházást 
hajtunk végre, de másrészt ez 
egyben egy üzenet is a sárvári 
turizmusban dolgozóknak, hogy 
amikor megnyílik a világ, akkor 
újra sikeresek tudunk lenni. A 
legfontosabb, hogy újra és újra 
tervezni kell, ehhez új lendületet 
kell venni, és ehhez jó alap lesz ez 
a központi helyen lévő új iroda – 
mondata Dr. Máhr Tivadar.  

Néhány héten belül elkészül 
az új tourinform iroda, amelynek 
sikeres működéséhez már csak az 
kell, hogy a pandémia véget érjen, 
és újra indulhasson a turizmus.

-fr-

Az új iroda 
a Sylvester 
u t c a  é s  a 
Kossuth tér 
sarkán álló 
é p ü l e t b e n 
kerül kiala-
kításra

Holpert Krisztina, Haller Ferenc 
és Németh Fanni, a sárvári TDM 
munkatársai (Fotó: FR)

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK a sárvári tourinform iroda

SIKERES PÁLYÁZATOK az újrainduló sárvári turizmusért 
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Folytatás az 1. oldalról
Kondora István és Dr. Máhr Tiva-

dar arról adtak tájékoztatást, hogy 
végleg megoldódhat a Gárdonyi 
utca és a többi rácsatlakozó mel-
lékutca csapadékvíz-elvezetési 
problémája. 

– Ezen a környéken van négy 
olyan utcánk, amelyeknek az 
egyik részén már meg tudtuk egy 
pályázat keretében a csapadékvíz-
elvezetést oldani, illetve az egyik 
utcában saját forrásból fel is újítot-
tuk az útburkolatot. Most megnyí-
lik megint egy pályázati lehetőség  
a településfejlesztési program 
keretében, amelyből ennek a bel-
városi területnek a csapadékvíz-el-
vezetésének a folytatását tudnánk 
megépíteni. Először meg kell 
oldanunk, hogy erről a területről 
a magasabban fekvő Gyöngyösbe 
el tudjuk vezetni a csapadékvizet, 
hiszen nagyobb esőzések esetén 
a Gárdonyi utcában 20–30 cm-es 
víz áll.  A Proverthával folytatott 
tárgyalás eredményeképpen kap-
tunk egy kis zöld területet, ahol 

egy átemelőt tudunk építeni. 
Másodszor a pályázat segítségé-
vel szeretnénk a Szegedi Kőrös 
Gáspár utcától délre fekvő utca-
szakaszok, tehát a Kis János altá-
bornagy, a Balassi, a Vörösmarty, 
a Kisfaludy utcáknak, esetleg az 
Uzsok utcának a csapadékvizét 
belevezetni a Gárdonyi utcán 
megépülő új fővezetékbe, amely 
reményeink szerint képes lesz 
elvezetni az ezekben összegyűlő 
csapadékvizet. Bízom abban, 
hogy ezzel a beruházással tudjuk 
kezelni ezt az évtizedes problé-
mát – mondta Kondora István. 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter arról szólt, hogy már több 
egyeztetésen is túl van az itt 
élőkkel, hiszen a csapadékvíz 
elvezetése komoly problémát 
jelent a Gárdonyi utcában és 
a környékén, mivel a meglévő 
vezetékrendszer az évtizedek fo-
lyamán tönkrement. – Próbáltunk 
mindenféle alternatív megoldá-
sokat találni, de én is úgy látom, 
hogy szükség van erre az új 

fejlesztésre, mert ez tudja ennek 
a résznek a csapadékvíz-elvezeté-
sét véglegesen megoldani. Városi 
szinten ez egy végeláthatatlan 
történet, mindig lesz olyan utca, 
ahol lesz tennivaló, ahol meg kell 
ismételni a csatornatisztítást, az 
árokmélyítést. Év végén a város 
több részén tisztítottuk ki a csa-
tornát, mélyítettük az árkokat.  
A Kis János altábornagy utcában 
folytatjuk a munkát a kapuát-
ereszek tisztításával, de ez egy 

közös feladat, a lakosság és az 
önkormányzat együttműködé-
sére van szükség a vízelvezetők 
tisztántartása esetében – mondta 
Dr. Máhr Tivadar.

A város vezetői bíznak abban, 
hogy amennyiben sikeres lesz a 
pályázat, akkor még az idei évben 
el is indulhat a belvárosi csapa-
dékcsatorna-rendszer felújítása, 
a következő években pedig az 
útburkolatok rendbetétele.

-fr-

PÁLYÁZNAK A BELVÁROSI CSAPADÉKVÍZ elvezetésére

3.990.000 Ft–tól

SUZUKI Castrum
Szombathely, 

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

www.suzukicastrum.hu

Az  akció 2021.01.15–től visszavonásig, vagy a készlet erejéig 
érvényes. Részletek kereskedésünkben.

Dr. Máhr Tivadar és Kondora István a Gárdonyi utcában
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Tavaly decemberben közel 7 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert az önkormányzat a Tisztítsuk meg az 
Országot! program keretében a város közigazgatási területén 
lévő illegális hulladéklerakók felszámolására. A hulladékok 
begyűjtése január végén megkezdődött.

A tiltó táblák ellenére időről 
időre megjelennek az illegálisan 
lerakott hulladékkupacok a várost 
szegélyező erdők, szántóföldek 
mentén. Többnyire gumiabron-
csokat, építési törmeléket, ház-
tartási és elektronikai hulladékot 
szórnak el a szemetelők. Az ille-
gális hulladéklerakók felszámolása 
az önkormányzatra ró feladatot.

Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő és Kondora István polgármes-
ter tájékoztatást adott arról, hogy 
a Belügyminisztérium „Tisztítsuk 

meg az Országot!” elnevezésű 
programja keretében közel 7 mil-
lió forintot nyert Sárvár a város 
négy helyszínének hulladékmen-
tesítésére.

– Az elmúlt évben Rábasöm-
jénben az egyik illegális szemét-
lerakót már fel tudtuk számolni, 
de sajnos újratermelődött. Most, a 
BM kiírása alapján, összesen 7 mil-
lió forintból négy helyszínen pró-
báljuk az illegális hulladéklerakást 
megakadályozni. Rábasömjénben 
is van kettő-három olyan hely, 

amit újra föl fogunk számolni, és 
a Madách utca vége is egy kényes 
helyszín – ismertette Kondora 
István polgármester. Hozzátette, 
reméli, hogy ez egy szemléletbeli 
váltásnak is a kezdete lesz.

A Belügyminisztérium vissza 
nem térítendő támogatást nyújt 
a települési önkormányzatok szá-
mára az önkormányzati tulajdonú 

ingatlanokon, közterületen fellel-
hető illegálisan lerakott hulladék 
felszámolásának elősegítésére. 
Ágh Péter elmondta, a válasz-
tókerületben két város kapott 
nagyobb összegű támogatást 
a pályázat keretében, Sárvár és 
Kőszeg. 

– A támogatás célja az, hogy 
az illegális szemétlerakó helyeket 
fel tudjuk számolni. Bízom abban, 

hogy ez a több millió forintos 
keret mind Sárvárnak, mind pedig 
Kőszegnek komoly segítséget 
jelent. Közös célunk és közös 
felelősségünk is, hogy a jövőben 
az ilyen jellegű helyszínek minél 
kevésbé legyenek igénybe véve, 
ez pedig felelős állampolgári ma-
gatartást is kíván – szögezte le a 
térség országgyűlési képviselője.

A pályázati támogatásból négy 
önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan teljes hulladékmentesíté-
se valósul meg Sárváron: a Szent 
Imre herceg utcában, a Diófa utcá-
ban, a Madách utca folytatásában, 
valamint a Mátyás király utcában. 
A feladattal megbízott vállalkozó 
január végén megkezdte a hulla-
dékok begyűjtését.

sii

Kondora István polgármester 
és Ágh Péter képviselő az egyik 
helyszínen (Fotó: CSZ)

NÉGY ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓT számolnak fel 

Épülnek a Csónakázó-tó melletti beruházások, a tavak körüli 
területeket pedig az elmúlt évekhez hasonlóan a Sárvári Ki-
nizsi Horgász Egyesület tagjai tisztítják közösségi-társadalmi 
munkában. Az egyesület a város horgásztavainak most kapta 
meg újabb öt évre a kezelői jogát az önkormányzattól, így a 
tagoknak kell gondoskodniuk azok karbantartásáról, halte-
lepítéséről, és minden ezzel járó kötelezettségről. 

A közel 300 fős tagságból so-
kan vesznek részt a nádirtásban 
és a tó körüli munkálatokban. A 
közösségi munka nem kötelező, 
azonban aki ezeken nem vesz 
részt annak a következő évben 
pénzbeli megváltást kell fizetnie. 
Az évkezdésről és a tó körüli 
munkálatokról Tóth Lajos, a Sárvári 
Kinizsi Horgász Egyesület elnöke 
nyilatkozott, mint mondta, a tavak 
körül zajló fejlesztések a horgá-
szok számára is nagyon fontosak. 

A beruházásoknak köszönhetően 
a Csónakázó-tó rendezettebb és 
könnyebben megközelíthető lesz. 

Az elmúlt évben nagyon sokan 
horgásztak Sárváron, mivel ez 
a sport nem esett tiltás alá. Így 
szinte rekordszámú horgászjegy 
fogyott. Tavaly az egyesület által 
elért jelentős bevétel idén re-
kordmennyiségű hal telepítését 
jelentheti a tavakba. A szokások 
szerint a pontyból kerül majd a 
legtöbb a vizekbe, de szinte biz-

tos, hogy a ragadozó halak közül 
a süllő és a csuka mellé az idén 
harcsa is lesz. – Ugyan védett faj 
és nagyon sokba kerül, tervezzük 
compók telepítését, mert őket 
tartják a halak doktorának – tette 
hozzá Tóth Lajos.

A Csónakázó-tó környéke már 
várhatja a tavaszt, azonban a 
Téglagyári-tavon még elkelne 
egy kis jég, hogy az ottani nád is 
levágható legyen. Így, vagy úgy, a 
nád mellett is jó szezon elé néznek 
a sárvári horgászok.  p-ás

A tavaszra készülnek már a SÁRVÁRI HORGÁSZOK 

Tóth Lajos elnök szerint a beruházá-
soknak köszönhetően a Csónaká-
zó-tó rendezettebb és könnyebben 
megközelíthető lesz

Az illegális hulladékle-
rakó Rábasömjénben 
az emberi felelőtlen-
s é g rő l  t a n ú s ko d i k 
(Fotó: CSZ)
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azt tegyük is meg – fogalmazott 
Wieder Sándor, akinek vérplazmá-

jának a segítségével több súlyos 
covid-beteget kezeltek.  p-ás

Vérplazmát adott az új betegek gyógyításáért a koronavíru-
son átesett, közel százszoros sárvári véradó, Wieder Sándor.  
A kórházi ellátást igénylő betegek kezelésére a leghatéko-
nyabb gyógymód a vérplazma-terápia. A szérum kizárólag 
gyógyult betegek véréből állítható elő. Ezért határozott  
a négygyermekes családapa a plazmaadásról.

Wieder Sándor négy gyermek, 
közte a sárvári hármasikrek, édes-
apja. Egész családját érintette a 
covid-járvány. Régóta véradó és 
tudomására jutott, hogy mind-
azok, akik már kigyógyultak a 
koronavírus-fertőzésből sokat 
tehetnek a súlyos betegek gyó-
gyításáért. A gyógyultak vér-
plazmaadással segíthetik mások 
gyógyulását.

– Az egész családom átesett 
a betegségen. Nagy megköny-
nyebbülés volt, hogy különösebb 
következmények nélkül lettünk túl 

rajta. Régóta véradó vagyok 
és több helyről hallottam, 
hogy a felgyógyult covi-
dosoknak lehetőségük van 
vérplazmát adni. Utánajár-
tam, hogy ennek mi a me-
nete. A hivatalos gyógyulási 
idő letelte után a Szombat-
helyi Területi Vérellátóban 
vettek tőlem vért, hogy a 
vírus ellen termelt antitest 
kimutatható-e, mert csak 
ekkor lehetséges a plazma-

adás – mesélt történetéről Wieder 
Sándor.

A Dél-pesti Centrumkórházból 
kedvező hírt közöltek, hogy a 
mintában megfelelő mennyisé-
gű antitest található. Ugyanis a 
hatékony plazmaterápiához koro-
navírus-fertőzés esetén a termelt 
ellenanyagnak egy bizonyos szin-
tet meg kell haladnia. A vérplazma 
levételére a győri plazmaponton 
került sor. – A koronavírus válság 
mindannyiunk életét megváltoz-
tatta, hogy könnyebben átvé-
szelhessük, ha segíthetünk, akkor 

VÉRPLAZMÁJÁVAL SEGÍTETT a sárvári véradó

A Sárvári Koncertfúvós-
zenekar terveit is átírta a 
koronavírus-járvány. Elma-
radtak a 2020-ra beterve-
zett koncertek, fesztiválok, 
és a zenekari próbák is 
szünetelnek. A pandémia 
miatt a hagyományos újévi 
koncert is elmaradt.

A sárvári fúvósok nagy lendü-
lettel, telt házas újévi koncerttel 
indították a tavalyi évet az új Sár-
vár Arénában. A 2020-as esztendő 
különlegesnek ígérkezett szá-
mukra, hiszen a zenekar 110 éves 
fennállását ünnepelte volna meg. 
Az elmúlt esztendő eseményeit 
Szélesi Attila nívódíjas karmester 
összegezte és értékelte.

– Nagy lendülettel kezdtük az 
évet, amelynek március 15-ével 
véget is vetett a mindenki által 

megtapasztalt és átélt vírushelyzet. 
Egészen május végéig, június ele-
jéig nem tudtunk próbákat tartani. 
Aztán július közepén a Magyar Fú-
vószenei és Mazsorettszövetség or-
szágos kezdeményezésére adtunk 
egy térzenét a Hild parkban, együtt 
a mazsorettekkel. Ez nagy siker volt, 
azt gondoltuk, hogy innentől már 
az egész évünk rendben lesz. Aztán 
elkezdtük az őszt, folytatódtak a 
próbák, de sajnos aggódva figyel-
tük azt, hogy a helyzet egyre romlik. 
Október végére elértünk oda, hogy 
be kellett szüntetnünk a próbáin-
kat, és a 2021. évi újévi koncertet 
sem tudtuk megrendezni – idézte 
fel a karmester.

Amíg a veszélyhelyzet tart és a 
próbák szünetelnek, a Sárvári Kon-
certfúvószenekar tagjai egyénileg 
gyakorolnak. A korlátozások óta 
az online térben tartják egymás-

sal a kapcsolatot. Szélesi Attila 
ugyanakkor kiemelte, a szemé-
lyes kontaktust nem helyettesíti 
semmi sem.

A fúvósok bíznak abban, hogy 
mihamarabb normalizálódik a 
helyzet, és idén megrendezhetik 
a 110+1-es jubileumi ünnepséget 
egy hangverseny keretében.

– Nehéz helyzetben vagyunk. 
Ez a zenekarnak sem tesz jót, sem 

egyénileg, sem közösségileg. De 
én úgy gondolom, hogy vagyunk 
olyan erősek, hogy ezt átvészel-
jük, és 2021-ben remélhetőleg 
megerősödve tudunk visszatérni 
– hangsúlyozta Szélesi Attila.

Amíg ez megtörténik, a zene-
kedvelők visszanézhetik a zenekar 
korábbi koncertjeit a Sárvári Tele-
vízió YouTube-csatornáján. 

sii

MÁR KONCERTEZNI szeretnének a fúvósok 

A 2021/2022-es tanévre meghirdetett képzéseink:

Technikusi 5 éves képzések:
Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

Sütő- és cukrászipari technikus
Élelmiszer-ellenőrzési technikus

Húsipari technikus

Szakképző iskolai 3 éves képzések:
Pék-cukrász

Pék
Édességkészítő

Hentes és húskészítmény készítő

Jellemzők:
Földmérő képzés a nyugat-dunántúli 

régióban kizárólag nálunk!
Biztosítottak a kor követelményeinek megfelelő 

informatikai-térinformatikai eszközök!
Az élelmiszer-feldolgozó ipar szakmáinak 

széles választékát kínáljuk!
Az iskolai tanüzemünk 

az élelmiszeripari képzéseink biztos alapja!

További információk:
E-mail: efsz@efszk.hu

honlap: www.efszk.sulinet.hu
facebook.com/szefszik

VÁLASZD
a Szombathelyi 

Élelmiszeripari és Földmérési 
Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium képzéseit!
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Szent László

Szent László és

 

● Szent László és Szent Miklós Plé-
bániák hírei: 2021. január 29–február 12.

● Februárban elindulnak a felnőtt 
katekézisek alkalmai, amennyiben ezt 
a járványügyi rendelkezések lehetővé 
teszik.

● Szombatonként 9 órakor jegyes-
oktatásra várjuk azokat a fiatalokat, akik 
ebben az évben szeretnének házassá-
got kötni. A járványügyi szabályokat 
megtartva a Szent László-templomban 
tartjuk a felkészítést. Nagyon kérjük a 
pontos megjelenést. Csak azok jelent-
kezését tudjuk elfogadni, akik időben 
jelentkeznek.

● Január 31-én, vasárnap a 10 órás 
nagymisén a Sári templom kertjében 
eltemetett Tinódi Lantos Sebestyénre 
emlékezünk a helyi gimnázium tanuló-
inak és tanárainak részvételével.

● Február 2-án, kedden Gyertyaszen-
telő Boldogasszony ünnepén a Szent 
László-templomban 18 órakor, a Sári 
templomban este 17.30 órakor gyer-
tyaszentelést végzünk, majd ünnepi 
körmenetet tartunk a jelenlévő gyer-

mekek és az Egyházközségi Képviselő 
Testület részvételével. 

● Február 3-án, szerdán, és az azt 
követő vasárnap szentmiséin Balázs-ál-
dásban részesülhetnek a Hívek mindkét 
templomban. A szülők, karon ülő gyer-
mekeiket is hozzák el.

● Minden csütörtökön az esti szent-
misék előtt rózsafüzért imádkozunk 
papokért, papi és szerzetesi hivatásokért 
mindkét templomban.

● A Szent László-templomban még 
van lehetőség erre az évre. 

A Szent László katolikus iskola a 
2021–2022 tanévre szentmise szán-
dékokat felíratni. Szentmisét élőkért 
és megholtakért, valamint bármely jó 
szándékra lehet előjegyeztetni.

Várja a két induló első osztályába a 
gyermekeket. Szeretettel várjuk őket, 
vallási hovatartozástól függetlenül. 
Katolikus iskolába más vallású gyermek 
is járhat a sok tévhittel ellentétben. Az 
ezeréves keresztény oktatás és nevelés 
már bizonyított, ezért is lenne fontos, 
hogy minél többen ebben a szellemben 
neveljék a gyermekeiket, a boldogabb 
jövő zálogát.

● Február 11-én, csütörtökön a Lour-
desi Boldogságos Szűz Mária ünnepén 
imádkozunk a betegekért, orvosokért 
és ápolókért.

● Magyarországon a nyilatkozattevő 
adózók kétharmad része katolikusnak 
vallotta magát a NAV felé. Kérjük az adó-

bevallást készítő híveinket, hogy az idén 
is tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkoza-
tukat munkahelyükön vagy közvetlenül. 
Ezzel az országos egyházi kiadásokat 
támogatják. A helyi egyházfenntartási 
adó a nettó jövedelem 0,5 azaz fél %-a, 
amelyet 9 és 12 óra, valamint 16.30 és 
17.30 óra között lehet rendezni a plébá-
nián. A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; 
Szent László Katolikus Általános Iskola 
Alapítványa: 18885785-1-18.

● A Sárvári Evangélikus Egyházköz-
ség a Luther-rózsa Alapítvány javára 
rendezett hagyományos bálja az idei far-
sangi időszakban elmarad. Jótékonysági 
bált egy későbbi időpontban, várhatóan 
április 17-én szeretnénk szervezni.

● Istentiszteleteinket a megszokott 
módon 9.30-kor tartjuk sárvári temp-
lomunkban az aktuális járványügyi 
szabályok betartása mellett. A februári 
vasárnapokon az istentisztelettel pár-
huzamosan hitoktatóink gyerekfoglal-
kozással várják hittanosainkat.

● A már megszokott rendünk szerint 
hónap második vasárnapján, február 14-én 
15 órakor családi istentiszteletet tartunk.

● Február 14-én, vasárnap 10 órától a 
sárvári református templom ad otthont 

a gályarab lelkészek emléknapja alkal-
mából tartandó, közös evangélikus-re-
formátus istentiszteletnek. Ezt követően 
megemlékezésre és koszorúzásra kerül 
sor a vár udvarán található emléktáblá-
nál. Ezen a vasárnapon templomunkban 
9.30-kor nem tartunk istentiszteletet, 
hanem a református templomba hívjuk 
gyülekezetünk tagjait.

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

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet és – ezzel egy időben – gyer-
mek-istentiszteletet – tartunk.

● Február 14-én, vasárnap 10 órakor 
kezdődő istentiszteletünkön a gálya-
rabságot szenvedett protestáns prédi-
kátorokra emlékezünk az evangélikus 
testvérekkel közösen.

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

● A Magyarországi Református Egy-
ház technikai száma: 0066.

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

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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A sárvári katolikus, evan-
gélikus és református egy-
házközösségek ez évben is 
megtartották az ökumenikus 
imahetet. Az egyházak vi-
lágtanácsa és a keresztény 
egységet előmozdító pápai 
tanács 1968 óta szervezi a 
rendezvényeket. Az ökume-
nikus imahét célja a Krisztus-
hívők egységéért közösen 
imádkozni.

A keresztény egységre felhívó 
imahét idei anyagát egy francia 
szerzetesi közösség állította ösz-
sze, amelynek központi üzenete 
a Bibliából vett idézet volt: „Ma-
radjatok meg szeretetemben, 
és sok gyümölcsöt teremtek”. A 
20. század utolsó évtizedeiben 
sokan a 21. századra tekintve a 
kereszténység megelevenedését 
jósolták Európában is. S hogy ez 
minél előbb bekövetkezzék, erre 
utal az imaüzenet.

Az országos ünnepi nyitó isten-
tiszteletre január 17-én került sor 

Budapesten a Szent István Bazi-
likában. A keresztény történelmi 
egyházak gyülekezetei Sárváron 
ez alkalommal is csatlakoztak az 
ökumenikus imahéthez közös 
istentiszteletekkel, január 20-ától 
három napon át a református, 
az evangélikus és a Szent László 
katolikus templomban. – Az öku-
menizmust nem egy intézménye-

sült szerveződésnek, hanem olyan 
testvéri közösségnek szükséges 
tekinteni, amelyben megélhetjük 
Jézus szeretetét – szólt Pethő 
Attila evangélikus lelkész az ösz-
szefogásról. 

– A hit megéléséhez szorosan 
hozzátartozik a közösség, hiszen 
egymást erősítjük. A járványhely-
zetben éppen ez csorbul, ugyan-

akkor ez a helyzet különösen 
alkalmas arra is, hogy Istenhez 
forduljunk – mondta Szentgyörgyi 
László református lelkész. 

Az imahét üzenetét értelmezve 
Bokor Zoltán plébánoshelyettes 
úgy fogalmazott, hogy a hit gyü-
mölcseihez a magnak a lelkekben 
kell termő talajra találnia.

p-ás

HÍREK A SÁRVÁRI NAGYCSALÁDOSOK életéből
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elismerő oklevélben 
részesítette a Sárvári Nagycsaládosok Egyesületének három 
aktív tagját, így Pallósi Józsefné Rózsi, Csonkáné Karvalics 
Henrietta és Erőssné Varga Gyöngyi vehette át az elismerést.

A tagok mellett az egyesület 
vezetőjét is jutalmazták. Sándor 
Katalin, az egyesület elnöke el-
mondta, hogy nem számított az 
elismerésre, de nagyon jólesik 
neki, hiszen a közösség igényeit 
figyelembe véve, arra törekszik, 

hogy maradandó értéket adjon 
át a tagok számára. – A vírushely-
zetben is sok ötletünk volt, és 
próbáltuk megvalósítani mind. 
Nyári kirándulásunk elmaradt, de 
részt vettünk egy virtuális étel-
mustrán, jártunk egy gyümölcsös-
ben. A „Szeretet ízei” programon 
képviseltük az egyesületet, volt 
egy sikeres élelmiszergyűjtésünk. 
Tudtunk ajándékot osztani az 
önzetlen segítőinknek köszönhe-
tően, és magunk is adományoz-
tunk a rászorulóknak. Köszönöm 
az egyesületi tagok bizalmát, az 
egyre több segítséget! – szólt Sán-
dor Katalin, az egyesület vezetője.

*    *    *
A Sárvári  Nagycsaládosok 

Egyesülete által lebonyolított 
novemberi élelmiszergyűjtés 
annyira sikeres volt, hogy miután 
a rászoruló családok megkapták 
az élelmiszercsomagjaikat, még 

mindig maradt a tartós élelmisze-
rekből, ezért próbálta az egyesület 
kiosztani. 

– Eddig minden évben nagy 
segítséget kaptunk a Szent Lász-
ló Katolikus Általános Iskolától, 
mert ők biztosították a helyszínt 
a karácsonyi ünnepségeinkhez. 
Ezt a segítséget viszonozva, meg-
kerestük a Szent László iskola 
igazgatóját, Ördög Tibort, hogy 
olyan rászoruló családokat ajánl-
jon, akiknek jól jön a segítség. 
Kaptunk 16 nevet és egy pár sort a 
körülményekről. Elolvastuk, és úgy 
döntöttünk, hogy a gyerekeknek 
játékokkal, könyvekkel, plüssök-

kel és édességgel is szeretnénk 
kedveskedni. Mindenki összefo-
gott, gyűltek az ajándékok, majd 
szorgos munkával összeállítottuk 
a tasakokat. December 15-én 
kiosztásra kerültek az élelmisze-
rek és a gyermekek ajándékai is. 
Reméljük, a családoknak tudtunk 
segíteni, kicsit szebbé tenni ezt 
a nehéz időszakot. Köszönöm a 
segítséget a katolikus iskolának, 
és köszönöm szépen az egyesületi 
tagok munkáját! Azt, hogy egy 
emberként fogtunk össze egy 
jó ügy érdekében!  Jó érzés volt, 
hogy tudtunk adni! – mondta 
Sándor Katalin.

KÖZÖSSÉGBEN ERŐSÍTIK EGYMÁST 

Sándor Katalin elnök az elis-
merő oklevéllel

Pethő Attila és Szentgyörgyi László lelkészek, 
valamint Bokor Zoltán plébánoshelyettes

Köszönet az 1%-ért!
A Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyén működő 

„Gyermekeinkben a jövő” Alapítvány nevében köszönetet mon-
dunk azoknak, akik jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunkat 
támogatták. A befolyt összeget udvari mozgásfejlesztő eszközeink 
felújítására, valamint játékvásárlásra fordítottuk. Tisztelettel kérjük 
továbbra is támogatásukat!  Adószámunk: 19244875-1-18.

 Sárvár, 2021. január 11.  Az Alapítvány Kuratóriuma
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Az iskolákban a második félév kezdődik, és most zajlottak  
a középiskolai felvételik. A Sárvári Tankerületi Központ hatezer 
tanuló és 600 tanár napi munkáját segíti. Az intézmények felké-
szültek a koronavírus elleni védekezésre, és az otthontanulás 
feltételei is rendelkezésre állnak. Az áprilisi általános iskolai 
beiratkozás előkészítése és az érettségi is várhatóan a covid-
járványhoz igazodik majd – adott tájékoztatást Rozmán László, 
a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója.

Az alapfokú iskolákban a tan-
termekben folyik az oktatás, a 
középiskolások lassan három hó-
napja otthon tanulnak. Már meg-
szokott módon zajlik a jelenléti 
és az online oktatás. – Köszönet 
illeti a pedagógus kollégákat, a 
nevelő-oktató munkát végzőket 
és igazgatótársaimat is, hogy 
helytálltak ebben a rendkívüli 
helyzetben. A rendkívüli helyzet 
rendkívüli embereket kíván. Bíz-
vást kijelenthetem, hogy a sár-
vári tankerületben ilyen emberek 
tevékenykednek – mondta el 
Rozmán László igazgató.

A középiskolai után a felsőok-
tatási felvételi lesz a következő 

feladat, de a legtöbbeket az ez 
évi érettségi módja foglalkoztat. 
Azonban, hogy a májusi érett-
ségi megtartása milyen keretek 
között lesz, azt majd az akkori 
körülmények döntik el. – A tavalyi 
érettségi előtt derült égből jött 
az intézménybezárás, akkor a 
körülmények ellenére is szépen 
lezajlottak a vizsgák. Többen nyer-
tek felvételt a felsőfokú oktatásba, 
mint az előző éven. A különleges 
formában zajlott érettségi is elérte 
a célját. Bízom benne, hogy a 
középiskolákba visszatérhet a je-
lenléti oktatás, és így készülhetünk 
idén az érettségire – fogalmazott 
a tankerületi vezető.

A pandémiás helyzet egyik 
hozadéka, hogy a pedagógusok 
körében felgyorsította a digi-
tális eszközök használatának a 
megismerését és alkalmazását. 
Az iskolák idei beiskolázás előtti 
bemutatkozása is a digitális térben 
zajlik. – Sok tanár néhány éve még 
el sem tudta képzelni, hogy az 
online térben fog dolgozni. Ennek 
a bekövetkezte ilyen szempontból 
sikertörténet, mert olyan digitális 
kihívásoknak tudtak megfelelni a 

pedagógusok és a köznevelési in-
tézmények is, amelyekre még nem 
is gondoltak. Az általános iskolai 
beiratkozás pontos menete szintén 
az áprilisi helyzet függvénye lesz – 
tette hozzá Rozmán László. 

A megváltozott körülmények 
között a napi munka szervezése 
mellett a Sárvári Tankerületi Köz-
pontban számos beruházás és 
várhatóan sikeres fejlesztési pá-
lyázat előkészítésén is dolgoznak.

p-ás

Bízom benne, hogy a kö-
zépiskolákba visszatérhet a 
jelenléti oktatás, és így ké-
szülhetünk idén az érettségire 
– fogalmazott Rozmán László 
tankerületi vezető

A RENDKÍVÜLI HELYZET rendkívüli embereket kíván

Tájékoztató az óvodák nyári zárva tartásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) 

bekezdés b) pontja alapján a Sárvár Város Önkormányzata által 
fenntartott, valamint az óvodai nevelést Sitke, Porpác, Bögöt te-
kintetében feladat-ellátási szerződésben ellátó óvodák 2021. évi 
nyári zárva tartását az alábbiak szerint engedélyezem:

a) A Sárvári Csicsergő Óvoda székhelyének vonatkozásában 
a nyári zárva tartást 2021. június 21-étől 2021. július 23-áig 
engedélyezem. 

A nyitás időpontját 2021. július 26-ában állapítom meg.
b)  A Sárvári Vármelléki Óvoda vonatkozásában a nyári zárva 

tartást az alábbiak szerint engedélyezem:
Sárvári Vármelléki Óvoda székhelyén, valamint Sárvár, Várkerület 

17/A., Sárvár, Szatmár utcai és sitkei telephelyén 2021. július 19-
től 2021. augusztus 19-ig,

Sárvári Vármelléki Óvoda Bocskai utcai telephelyén 2021. július 
23-tól 2021. augusztus 19-ig.

A nyitás időpontját 2021. augusztus 23-ában állapítom meg 

Sárvár, 2021. január 18. Kondora István, polgármester                                    

FEJLESZTIK A DIGITÁLSI OKTATÁST a turisztikai technikumban 
A Sárvári Turisztikai Technikum a közelmúltban két olyan 
programba is bekerült, amely a digitális oktatás színvonalá-
nak emelését hivatott segíteni. Az iskola egy európai uniós 
projekt keretében felmérte a digitális kompetenciáját, a 
további fejlődést pedig egy hazai program támogatja.

A Sárvári Turisztikai Technikum 
is bekerült az Európai Bizottság 
által életre hívott SELFIE nevű 
programba, amely abban nyújt se-

gítséget az iskolák számára, hogy 
felmérjék, hogyan használják a di-
gitális technológiákat az innovatív 
és eredményes tanuláshoz.

– A SELFIE egy pillanatképet 
mutat arról, hogy milyen a gye-
rekek és a tanárok digitális kom-
petenciája, hogyan használjuk 
a digitális technológiákat, az 
online felületeket a tanuláshoz 
és az értékeléshez – fogalmazott 
Takácsné Horváth Ágnes, a Sárvári 
Turisztikai Technikum oktatója, 
projekt koordinátor.

Hozzátette, az online kérdőívet 
az iskolavezetés, a tanárok, a 
diákok és egy duális képzőpart-
ner is kitöltötte. A technikum a 
vártnál jobb eredményeket ért 

el az értékelés során, és hasznos 
tapasztalatokkal gazdagodott.

A sárvári középiskola bekerült 
az egyik hazai mobilszolgáltató Hi-
perSuli elnevezésű programjába 
is. Ez ingyenes továbbképzéseket 
és szélessávú mobilinternetet 
biztosít a számukra.

A technikum oktatója elmondta, 
nagy öröm számukra, hogy már 
több projektbe is felkérték őket. 
Céljuk, hogy a közismereti és a 
szakmai tantárgyakat is élvezetesen, 
könnyen és gyorsan tanulhatóvá 
tegyék a diákjaik számára. sii
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Rendben lezajlott a középis-
kolai felvételi vizsga a Tinódi 
gimnáziumban. A Sárvári 
Tinódi Gimnáziumban száz-
hét tanuló tett január 23-án 
délelőtt középiskolai felvételi 
központi írásbeli vizsgát. 

A felvételizők többsége kissé 
megilletődve érkezett meg a 
gimnázium bejáratához, hiszen 
életük első nagy megmérette-
tésére készültek. A járványügyi 
szabályok maradéktalan betartása 
érdekében a nyolcadikosokat 
névsor alapján, az intézmény 
több bejáratánál engedték be a 
kötelező hőmérséklet-ellenőr-
zés és kézfertőtlenítés után, egy 
tanteremben legfeljebb tízen 
tartózkodhattak. 45-45 perces volt 
a magyar és a rövid szünet után 
következő matematika vizsga.

Az elmúlt években már meg-
szokott gyakorlattá vált, hogy a 
szülők a legközelebbi vizsgahe-
lyet jelölik meg, így a legtöbben 
sárvári diákok voltak, de érkeztek 
Ikervárról, Rábapatyról és Rumból 

is felvételizők. A Sárvári Tinódi 
Gimnázium tanárai bizakodóak, 
hogy idén is népszerű lesz az 
intézmény a nyolcadikosok köré-
ben. Felvételi vizsgát az emelt 
szintű matematikai és az emelt 

szintű idegen nyelvi képzésre 
jelentkezőknek kellett írniuk, de 
persze az is beadhatja a jelentke-
zési lapját a Tinódiba, aki nem itt 
írta meg a felvételi vizsgát.  

p-ás

Izgalommal várták a felvételizők 
a vizsga kezdetét

TÚL AZ ELSŐ MEGMÉRETTETÉSEN 

A Sárvári Nádasdy Tamás 
Általános Iskola tanulói 
2020 decemberében ki-
emelkedő eredményeket 
értek el országos tanulmá-
nyi versenyeken.

A Bolyai Matematika Csa-
patverseny országos döntő-
jében a 7. b osztályos csapat 
képviselte a megyei döntő után 
az iskolát. A 2020. december 
12-én megrendezett online dön-
tőben a 35 bejutott csapatból a 
12. előkelő helyezést érték el. A 
versenyen való eredményes rész-
vételt nehezítette, hogy minden 

csapattag a verseny ideje alatt ha-
tósági karanténban tartózkodott, 
így a tanulók együttműködése is 
a digitális térben valósult meg. 

A csapat tagjai: Baldauf Zalán, 
Grádvohl Péter, Páli Dávid, Pónácz 
Liza. Felkészítő tanáruk Szijártó 
Zsolt.

A Bolyai Anyanyelvi Csa-
patverseny országos fordulóján 
két csapat is megmérette magát 
az iskolából. A több mint 30 
csapatból diákjaink eredményes 
helyezésekkel zárták az idei orszá-
gos versenyt. 12. helyezést érte 
el az 5.b osztály „Szóban forgók” 
fantázianevű csapata. Tagjai: Bíró 

Ádám, Grádvohl Kristóf, Nagy 
Ádám, Varga Noel. Felkészítő: 
Márffy Bence. 13. helyezést ért 
el a 7.b osztály „Nyelverők” elne-
vezésű csapata. Tagjai: Baldauf 
Zalán, Grádvohl Péter, Pónácz 
Liza, Povázsai Lilla. Felkészítő 
tanár: Márffy Bence.

Iskolánk tanulói nagy lét-
számban képviselték magukat 
a Körmendi Faludi Ferenc 
Könyvtár, a Csaba József Hon-
ismereti Egyesület és a Körmen-
di Gimnáziumi Öregdiákok 
Egyesülete által Vörösmarty 

Mihály születésének 220. év-
fordulójára szervezett online 
szavalóversenyen. A résztve-
vők eredményes szereplésükért 
emléklapot és ajándéktárgyakat 
kaptak. Ehhez a nehéz időszak-
hoz, a verseny lebonyolításának 
technikai változásaihoz alkal-
mazkodva a gyerekek kitettek 
magukért! Résztvevő diákok: 
Gerencsér Izabella 5.a, Koncz 
Réka 5.b, Sebesi Gréta 7.a, Bolla 
Annabell 7.b, Pápai Stefánia 7.b, 
Kovács Alexandra 8.c, Sebesi 
Dominik 8.c.

NÁDASDYS EREDMÉNYEK

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

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

5% ÁFA-val
értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

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

5% ÁFA-val

Márffy Bence lassan két éve dolgozik tanárként a Nádasdy Tamás 
Általános Iskolában.  Neki a tanárkodás nagybetűs hivatás. Arra tö-
rekszik, hogy diákjai élményekkel távozzanak az órájáról – olvasható 
a megyei napilapban a pedagógusról, akit munkatapasztalatairól 
is kérdeztek. Arra is kértek javaslatot tőle, hogy miért ajánlaná  
a tanári szakmát a most  pályaválasztás előtt álló középiskolásoknak. 
Márffy Bence úgy fogalmazott: aki tanár lesz, soha egy pillanatig 
nem fog unatkozni! 

Bátran ajánlja a szakmát azoknak, akik jó kiállással, kellő elha-
tározottsággal és hivatástudattal rendelkeznek, nyitottak az új 
dolgokra, és a gyermekek szemén keresztül tudják látni a világot. 
„Amíg gyerekek vannak a világon, szükség van az elhivatott,  
a tudását maradandóan átadni képes, folyamatosan megújulni 
tudó, önmagukat továbbképző pedagógusokra.” – fogalmazott  
a sárvári pedagógus.

Nádasdys pedagógus a tanári pályáról
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www.stkh.hu

Ragassza ki a kukára az azonosítómatricát! Az NHKV Zrt.
januárban - a negyedéves számlával együtt - újra kiküldi ügyfelei
részére az edényazonosító matricákat. A tavalyihoz hasonlóan, a
matricát a kukaedényre kell kiragasztani. A közszolgáltató ellenőrzi
a matricákat és így a jogosultság meglétét, ezért márciustól
előfordulhat, hogy az STKH nem üríti az edényazonosító matrica
nélküli kommunális kukákat. 

Ragassza,
ne halassza!

ugyfelszolgalat@stkh.hu

+36 99/505-380

+36 95/200-240

+36 94/200-560

Sopron

Sárvár

Körmend

1. lépés
Tisztítsa meg a
kiválasztott felületet.

2. lépés
Törölje szárazra
a felületet.

3. lépés
A matricát a bal alsó sarkánál
válassza le a lapról.

4. lépés
Ragassza fel a matricát jól
látható helyre.

IDEIGLENES 
VÍZSZOLGÁLTATÁSI SZÜNET
Hálózat-karbantartási munkák miatt kéri továbbra is a 
Vasivíz Zrt. a lakók türelmét az Eperjes utcában.

Előreláthatóan február 25-ig tarthat az a január 13-án 
már elkezdődött hálózat-karbantartás, amelyet a Vasivíz 
Zrt. végez Sárváron az Eperjes utcában. A víziközmű-szol-
gáltató honlapján is értesítette a felhasználókat arról, hogy 
hálózat-karbantartási munkák miatt az Eperjes utcában a 
vízszolgáltatás előreláthatóan február 25-ig, minden héten 
hétfőtől csütörtökig, 12 és 14 óra között szünetel. A lakossági 
tájékoztatóban arra is felhívják a figyelmet, hogy a vízszolgál-
tatás helyreállítása után a víz elszíneződése várható, amely 
az egészségre ártalmatlan. A szolgáltató az utcában lakók 
megértését és türelmét kéri.

Ezek a munkák már a belügyminisztériumi támogatásból 
megvalósuló útfelújítást készítik elő.

A sárvári önkormányzat 40 millió forint pályázati támoga-
tást nyert az Eperjes utca burkolatának felújítására, amelyet 
40 milliós önrésszel egészít ki. Tavasszal kezdődik az útépítés 
kivitelezése.

TOVÁBBRA IS HASZNÁLHATÓAK
A SZELEKTÍV GYŰJTŐEDÉNYEK
Januártól változott a hul-
ladékszállítás rendszere 
Sárváron. Az ezzel kapcso-
latos tájékoztató Sárvár 
közösségi oldalán, hivatalos 
weboldalán és a Sárvári 
Hírlapban is megjelent már. 
Az új rendszer nagy felhábo-
rodást váltott ki a lakosság 
körében, így az STKH Sop-
ron Nonprofit Kft.  a szelek-
tív hulladék gyűjtésének 
módját már január közepén 
meg is változtatta. 

Az STKH Sopron Nonprofit Kft. 
végzi Sárváron a hulladékszállítást. A 
cég az egységes szolgáltatásnyújtás 
érdekében változásokat vezetett 
be január 1 -től. A kommunális, ve-
gyes hulladék gyűjtése változatlan 
maradt mind a tömbházas, mind a 
családi házas övezetben. A szelek-
tív hulladék, így a papír, műanyag 
és fém házhoz menő gyűjtése a 
tömbházas övezetben változatlan 
maradt, a családi házas övezetben 
a két heti alkalomról havi egy alka-
lomra változott. 

Január 12-e és 15-e között szál-
lították el a szelektív hulladékot 
Sárvárról. Az eredeti tájékoztató 
szerint az idei évtől a lakosság 
nem használhatta volna a szelektív 
edényeket, de január 12-én arról 
értesítette az STKH Sopron Non-
profit Kft. a sárvári önkormányzatot, 
hogy a meglévő szelektív kukákat 
a lakosok az eddigieknek megfe-
lelően továbbra is használhatják. A 
cég ígérete szerint az első gyűjtés 
alkalmával minden szelektív edényt 
kihelyező ügyfél kiegészítésként 
szelektív zsákokat is kapott volna. 

A sárváriak egy része, főként a 
Kertvárosban, azt tapasztalta, hogy 
a kiürített szelektív kuka mellé nem 
tették le a két darab sárga és egy 
darab kék zsákot. Többen jelezték a 
Sárvár Lendületben hivatalos közös-
ségi oldalon és az alpolgármesteri 
fogadóórán is a problémát, illetve 
többen panaszt tettek az STKH 
Sopronnál is.  

A sárvári önkormányzati hivatal 
illetékes munkatársa írásban eljut-
tatta az összegyűjtött panaszokat 
a szolgáltatóhoz. A cég válaszában 
arról adott tájékoztatást, hogy 

műszaki probléma miatt, sajnálatos 
módon, Sárváron pár utcarészében 
valóban nem került kiosztásra 
szelektív gyűjtőzsák. Ezek pótlását 
már el is végezte az STKH Sopron. 
„Előfordulhatott olyan eset is, hogy 
ügyfelünk nem helyezett ki szelektív 
edényt, és így nem kapott cserezsá-
kot. Ebben az esetben a következő 
szelektív gyűjtés napján, ha az edé-
nyen kívüli plusz hulladéka kép-
ződik bármilyen áttetsző zsákban 
kihelyezheti szelektív hulladékát, 
és a kollégák annak elszállításakor 
biztosítják a 2 sárga és 1 kék csere-
zsákot.” – olvasható a soproni cég 
válaszában.

A szelektív gyűjtőedények mel-
lett tehát kék zsákban lehet gyűj-
teni a papírt. A műanyag palac-
kokat, flakonokat és a fém italos 
és konzervdobozokat a szelektív 
edényekben vagy sárga zsákokban 
lehet gyűjteni. A szelektív hulladék 
a köztéri gyűjtőszigeteken is elhe-
lyezhető, és itt lehet az üvegeket 
is gyűjteni az üveggyűjtő konté-
nerekben. A sárga zsák 150 literes, 
a kék zsák 80 literes, így ezeknek a 
szelektív edényekkel együtt egy 
hónapra is elegendőnek kell lenni-
ük a szelektív hulladék gyűjtésére. 
A februári szelektív gyűjtés február 
9-e és 11-e között lesz.

Januárban és februárban egy-
egy alkalommal gyűjtik a kidobott 
karácsonyfákat. Azon utcákban, 
ahol a maradék hulladék szállítása 
keddi, csütörtöki, pénteki napokon 
történik, ott február 16-án viszik el a 
kidobott karácsonyfákat, ahol pedig 
hétfői napon viszik el a maradék 
hulladékot, ott február 17-én lehet 
kitenni a karácsonyfát. A zöldhulla-
dékot áprilistól novemberig pedig 
havonta egyszer gyűjtik. Az STKH 
feliratos zöldhulladékgyűjtő zsá-
kokba és az eddig növényi hulladék 
gyűjtésére használt edényekbe fák, 
bokrok nyesedékeit, lenyírt füvet, 
lehullott levelet lehet beletenni. 

Az ügyfelek januárban a szám-
lával együtt kapják meg a gyűjtő-
edényzetre kiragasztandó azono-
sítómatricát. 

A sárvári hulladékszállítási tájé-
koztató megtalálható a sarvarvaros.
hu weboldalon és a Sárvári Hírlap 
idei első lapszámában.
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Az idei tél már megmutatta az igazi arcát, és továbbra is 
jöhet komolyabb hóesés és fagy az előrejelzések szerint.  
A télre felkészült a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, ám a lakosságot is 
arra kérik, hogy ők is készüljenek fel a hideg napokra. Kovács 
Levente katasztrófavédelmi kirendeltségvezető beszámolt  
a kerti hulladék égetésének megváltozott szabályairól is. 

– A közlekedőknek arra kell fel-
készülniük, hogy az úton elakad-
hatnak, és amíg a kimenekítés 
megtörténik, az addigi autóban 
tartózkodást is előre tervezni 
kell. Megfelelő ruházattal, pok-
rócokkal, ivóvízzel és megfelelő 
mennyiségű üzemanyaggal, de 
legfőképp segítségkérésre is al-
kalmas, feltöltött mobiltelefonnal 
átvészelhető az idő a mentés 
érkezéséig – mondja a téli teen-
dőket Kovács Levente kirendelt-
ségvezető.

A téli időszakban fokozott figye-
lemmel kell lennünk egymás iránt 
is. Sokan élnek idősek egyedül, 
gyakran kell a tűzoltóknak ajtót 
nyitni annál, aki már napok óta 
nem adott életjelet magáról. – Ha 
figyelünk az idősekre, megelőzhe-
tő sokféle nem kívánt esemény, 
akár egy halálesetet is meg lehet 
akadályozni ezzel – emlékeztetett 
Kovács Levente. 

Tavaly 191 tűzesethez vonul-
tak a sárvári tűzoltók, ebből 44 
keletkezett lakóingatlanban. Ezek 
okai közt előkelő helyen áll a nem 
megfelelően működő fűtőbe-
rendezés és a kémény. Emellett 
az otthoni fűtésnek is léteznek 
elemi szabályai. – Nem célszerű 

például benzinnel begyújtani 
a fatüzelésű kályhába – sorolja 
a képtelennek tűnő eseteket a 
kirendeltségvezető.

A katasztrófavédelmi kiren-
deltségvezető beszámolt arról 
is, hogy ezentúl nem lesz lehet-
séges a kerti hulladék égetése. 
Ebből ezentúl komposzt készül-
het, vagy a szolgáltató szállítja 
majd el. 

– Országos szinten 
egy törvény szabályozza, 
hogy a jövőben a telepü-
lési önkormányzatok nem 
hozhatnak saját hatás-
körben rendeletet a kerti 
hulladék égetésével kap-
csolatban. A jelenleg ér-
vényben lévő pandémiás 
veszélyhelyzet végéig az 
önkormányzatoknak még 
nem kell visszavonnia 
ezeket a helyi szabályo-
zásokat. Ennek megszűn-
tével Sárváron is véget ér 
a tavaszi és az őszi avaré-
getés lehetősége – szólt a 
szigorodó szabályozásról 
Kovács Levente. 

FOKOZOTTAN FIGYELJÜNK egymásra télen

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

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, 
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés, 

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu
+36 30 267 59 27

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9. 
(Szolgáltató ház alatt)

Az avar égetése tavasszal már tilos lesz, 
azonban most télen a lakóingatlanok előtti 
járdák tisztítása és csúszásmentesítése 
továbbra is a tulajdonosok kötelessége 
elvégezni.

p-ás
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Január 30, február 6. és 13. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Január 29. (péntek) 19:00: Élet – Forrás / A Szombathelyi 

Egyházmegye műsora
Február 5. (péntek) 19:00: A Szomszéd Vár/ turisztikai 

magazin
Február 12. (péntek) 19:00: Forgószínpad/ színházi magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 
19.40

A Sárvári Televízió tervezett műsora
                       2021. január 29. és február 13. között

A KÉZISEK már játszanak

A Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ szo-
ciális szakemberei karácsony 
közeledtével, az előző évek-
hez hasonlóan, most is helyi 
vállalkozók, cégek, szerve-
zetek képviselőit szólították 
meg, hogy nyújtsanak segít-
séget annak kivitelezéséhez, 
hogy a Sárvár Városában élő 
nehezebb anyagi helyzetben 
lévő, rászoruló egyének, csa-
ládok részére tartós élelmi-
szerekből álló ajándékcsoma-
gokat tudjanak összeállítani.

Örömmel fogadtuk, hogy a 
pandémiás helyzet ellenére is 
számos nagylelkű felajánlást 
kaptunk, melyből közel 100 
olyan gyermekes családot és 
egyedülálló személyt sikerült 
megajándékoznunk, akik 
rendszeres kapcsolatban áll-
tak velünk a tavalyi év során. 

Az élelmiszereken felül író-
szereket, gyermekjátékokat, 
mesekönyveket is tudtunk a 
csomagokba tenni. Így közös 
erővel újra sikerült jó pár fel-
nőtt és kisgyermek ünnepét 
egy kicsit szebbé, könnyebbé 
varázsolnunk.

A Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ mun-
katársai ezúton mondanak 

köszönetet a támogatóknak: 
S-Group Közép-Európai Zrt., 
Flex Sárvár, Sága Foods Zrt., 
Velanira Apartman, Sárvár és 
Vidéke Ipartestület, Kálmán 
László vállalkozó, Németh 
Ferenc vállalkozó, Sárvár és 
Vidéke ÁFÉSZ Kft., Lami–Véd 
Kft., Édes Mosoly Édesség-
bolt, Strof-Fer Vasudvar Kft., 
Sarbo Cipőipari és Kereske-
delmi Kft., Park Inn Hotel, 
Spirit Hotel Kft., Savanyú 
Víz-Gáz-Fűtéstechnikai Szak-
üzlet, Papirusz Írószer- és 
Nyomtatványbolt, Prover-
ta Electronic Components 
Zrt., Székelyi–Szilágyi Kft., 
Szent Miklós és Szent László 
Plébánia, Luca Kézműves 
Kreatív Bolt, Benedikti Árpád 
méhész, Horváth Attila mé-
hész, Horváth Antal méhész, 
Nagy Gábor méhész, Dr. Papp 
Ildikó – Szilágyi József, Pajor 
Eszter vállalkozó, Horváth 
Árpádné, Ínyenc Húsbolt, 
Csercsics Zoltán vállalkozó, 
Platán Étterem, Rózsafa Ven-
déglő, és köszönet azoknak, 
akik név nélkül segítették az 
adományosztást. 

A Sárvári Gondozási és 
Gyermekjóléti Központ 

munkatársai

Köszönetnyilvánítás

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

Hamarosan kezdődhet a tavaszi szezon, addig pedig az el-
maradt mérkőzéseket pótolja a Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es 
női kézilabdacsapat. A Mosonmagyaróvár elleni vereségről, a 
zárt kapus meccsek miatti online közvetítésekről és a tavaszi 
folytatásról kérdeztük Csonka László szakosztályvezetőt.

A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es 
női kézilabdacsapat rendben 
elkezdte a felkészülést a tavaszi 
szezonra. Szerencsére megbete-
gedések nem nehezítik a mun-
kájukat. Január harmadik hétvé-
géjén az ősz folyamán elmaradt 
mérkőzésüket pótolták a Moson-
magyaróvár ellen. Idegenben 
26:24-es vereséget szenvedett el 
a Sárvárfürdő Kinizsi. 

– Az első félidőt még négygó-
los előnnyel zártuk, a második 
félidőben már erőnléti prob-
lémáink voltak, és nem igazán 
találtuk a gyorsan mozgó, fiatal 
mosonmagyaróvári gárda nyitott 
védekezésének ellenszerét, így 
komolyabb előnyre nem tudtunk 
szert tenni. A lelkes hazaiak ki-
használva gyorsaságukat lépésről 
lépésre felzárkóztak, sőt a vezetést 

is átvették tőlünk, és végül győz-
tek – mondta el Csonka László.

Tíz mérkőzést játszott a sárvári 
csapat az őszi szezonban, ebből 3 
mérkőzést vesztettek, így 6 vesz-
tett pontjuk van jelenleg. – Egy 
elmaradt mérkőzésünk van még az 
őszi szezonból. Január 30-án a Cell-
dömölk ellen 18 órakor lép pályára 
a Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női 
kézilabdacsapatunk a Sárvár Aréná-
ban, amelyet élőben követhetnek 
a nézők a Sárvár Aréna YouTube-
csatornáján. Előtte az ifi csapatunk is 
játszik a celliek ellen, ezt a mérkőzést 
is lehet a neten követni.  Február 
14-én kezdjük a tavaszi szezont a 
győriek ellen. A szakosztály már 
dolgozik azon, hogy az idegenbeli 
mérkőzéseinket is követhessék az 
interneten élőben a szurkolóink – 
szólt a szakosztályvezető.
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Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

JÓTÉKONY CÉLBÓL futottak
Január 8-án megtartották 
a 8. Fut a Sárvár, Gurul a 
Sárvár futóverseny díját-
adóját a Spirit Hotelben. 
A verseny, amelyet tavaly 
decemberben rendhagyó 
körülmények között ren-
deztek meg, jótékony célt 
is szolgált.

Haraszti Zsolt, a Fut a Sárvár, 
Gurul a Sárvár főszervezője kö-
szöntötte a Spirit Hotelben meg-
jelenteket. Emlékeztetett, hogy 
2020 decemberében rendhagyó 
formában, egyéni kilométergyűjtő 
futóverseny keretében bonyo-
lították le a sportrendezvényt 

a koronavírus-járvány miatt. A 
versenynek jótékony célja is volt, 
a szervezők azt kérték a futóktól, 
hogy minden megtett kilométer 
után ajánljanak fel 10 forintot 
rászoruló diákok támogatására.

– Kettős célunk volt a rendez-
vénnyel. Egyrészt szerettünk volna 
lehetőséget adni a versenyzőknek 
arra, hogy összemérjék magu-
kat, még ha nem is a klasszikus 
formában, test-test elleni küzde-
lemben. Másrészt volt egy olyan 
ötletünk, hogy legyen mindez 
a jótékonyság jegyében. Olyan 
tanulókat akartunk technikai 
eszközzel, laptoppal támogatni, 
akiknek jelen pillanatban nem áll 
a birtokukban, és egyelőre nem 
is tudják megfinanszírozni, de a 
tanulmányukban nagyon sokat 
segítene nekik – fogalmazott 
Haraszti Zsolt.

Hozzátette, sokan jelentkeztek 
a versenyre, és a sárvári Flex – 
amely már évek óta támogatója 
a versenynek – szintén a kezde-

ményezés mellé állt. A cég fel-
ajánlotta, hogy 10 ezer kilométert 
megvásárol.

A díjátadón Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester, a Mozdulj Sárvár! 
programsorozat ötletgazdája is 
üdvözölte a kezdeményezést.

– Ha a járványnak van valami-
lyen pozitív, áldásos hatása, akkor 
az pontosan az, hogy a jótékony 
cselekedetek talán az idei, illetve 
az elmúlt évben egy kicsit előtér-
be tudtak kerülni. Az pedig, hogy a 
Mozdulj Sárvár! mozgalmat ki tud-
tuk egészíteni a jótékonyságnak 
a gondolatával, egy külön öröm 
számomra. Ez egy nagyszerű ügy 
– hangsúlyozta az alpolgármester.

A futók hét napon keresztül 
gyarapíthatták a megtett kilomé-
tereket, a három legtöbb kilomé-
tert gyűjtő női és férfi versenyző 
díjazásban részesült.

A Flex támogatásával együtt 
összesen 200 ezer forint gyűlt 
össze, melyből két laptopot vásá-
roltak rászoruló diákok számára. 
Az adományokat a Sárvári Tinódi 
Gimnázium és a Sárvári Turisztikai 
Technikum tanulói, egy 9. és egy 
12. osztályos diák kapta.

Haraszti Zsolt a díjátadó végén 
kifejezte reményét, hogy idén 
májusban talán már újra a hagyo-
mányos keretek közt szervezhetik 
meg a versenyt.

A 8. Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár 
verseny díjazottjai:

Női: 1. Némethné Hédi 121 km, 
2. Károlyi Aliz 92 km, 3. Illés Mónika 
80 km.

Férfi: 1. Bors László 85 km, 2. Da-
rics Róbert 80,2 km, 3. Joó András 
66,19 km.

sii

Megajándékozottak, díjazottak és szervezők 
együtt a Spirit Hotelben a díjátadón (Fotó: CSZ)

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!

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 4-én és 11-én, 
csütörtökön 17 órakor
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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/

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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Karikagyűrűk
Eljegyzési gyűrűk 10% 

kedvezmény    

ekszerszalon.com     Zoé Ékszer

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

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

Szívhez 
szóló 

ezüstékszer 
kollekciók 
idézetes 

díszdobozban!

Mindkét üzletünkben szeretettel várunk!

Valentin-napon 
mondd el 

ékszerrel, hogy 
mennyire szereted!
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