
Tinódi Lantos Sebestyén énekmondó halálának 465. év-
fordulójára emlékeztek a Nádasdy Bandérium tagjainak 
tiszteletadása mellett a várparkban álló emlékműnél a város 
és a kulturális központ vezetői, valamint Ágh Péter, a város 
országgyűlési képviselője január 29-én. 

A megemlékező beszédet Ta-
kács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója 
mondta. – A megemlékezés ne 
legyen rutinszerű, minden évben 
olvassuk el Tinódi egy-egy versét, 
és találjuk meg azt a gondolatot, 
amely mentén abban az évben 
az emlékezést megtarthatjuk.  
Ebben az évben ez a gondolat, 
az összefogás gondolata. Abban 
az időszakban, amikor itt igazán 
véres események történtek, volt 

egy ember, Tinódi Lantos Sebes-
tyén, aki vállalta a véleményét, és 
a magyarságot az összefogásra 
buzdította. Én is most azt kérem 
mindenkitől, hogy fogjunk össze 
mi is, és a következő hónapokban 
már minden jobb lesz, minden 
könnyebb lesz – szólt az igazgató.

A megemlékezés végén az 
önkormányzat képviseletében 
Kondora István polgármester és 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
helyezte el az emlékezés koszo-

rúját a Tinódi-emlékműnél, majd 
Ágh Péter, Sárvár országgyűlési 
képviselője koszorúzott. A Nádas-
dy Kulturális Központ nevében 
Takács Zoltán Bálint igazgató és 
Kondor János igazgatóhelyettes, 
a Nádasdy Ferenc Bandérium kép-
viseletében pedig Szibler Gábor 
koszorúzott. Illés Szilárd puskás 
díszlövése zárta az emlékezés 
perceit.

A Szent Miklós-templomban – 
a hagyomány szerint a sári atyák 
mellé 1556. január 30-án ide te-
mették a lantos-krónikást – tartott 
nagymisén emlékeztek meg a sár-
vári Tinódi gimnázium tanulóinak 
és tanárainak részvételével Tinódi 
Lantos Sebestyénről.

Kondor János, Takács Zol-
tán Bálint, Kondora István 
és Dr. Máhr Tivadar is ko-
szorúzott a Tinódi-emlék-
műnél a Nádasdy Ferenc 
Bandérium tiszteletadása 
mellett

TINÓDI LANTOS SEBESTYÉNRE 
emlékeztünk 

Sárváron is 
elkezdődött 
a regisztráltak 
oltása

Sárváron három háziorvosi 
körzetben kezdődött meg a 
koronavírus elleni oltásra re-
gisztrált legidősebbek oltása 
február 4-én, illetve a sárvári 
Szent László Kórház is bekap-
csolódott az oltásba, mint az 
egyik megyei oltópont. 

A háziorvosuk értesítette az 
oltás pontos időpontjáról és 
helyszínéről a koronavírus elleni 
oltásra regisztrált legidősebbe-
ket. Az egyik oltást végző sárvári 
háziorvos, Dr. Borzon Judit, aki 
praxisa közösségi oldalán hívta 
fel a betegek figyelmét arra, 
hogy a koronavírus elleni oltások 
beadása előzetes regisztrációhoz 
kötött, ezért, aki ezt nem tette 
meg, minél előbb tegye meg.

Február első hetében a vé-
dőoltásra postai úton vagy inter-
neten regisztrált legidősebbeket 
kezdték el oltani a Moderna, 
illetve a Pfizer vakcinákkal, amely 
a napokban folytatódik a házior-
vosoknál és az oltópontokon is. 
Közben megérkezett az oxfordi 
AstraZeneca-oltóanyag első szál-
lítmánya is Magyarországra, amely 
több mint 20 ezer ember oltására 
lesz elegendő. A terv szerint ezt a 
vakcinát a 60 év alatti regisztrált 
krónikus betegek kapják majd.

Folytatódnak az online fogadóórák 
Az elmúlt hónapokban a koronavírus-járvány miatt elma-
radtak a személyes találkozáson alapuló fogadóórák, ezért 
döntöttek úgy Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgár-
mesterek, hogy online fogadóórák keretében veszik fel a 
kapcsolatot a város lakóival. Dr. Máhr Tivadar már két, nagy 
érdeklődéssel kísért fogadóórát tartott, Szabó Zoltán pedig 
február 2-án délelőtt várta első alkalommal a sárváriak meg-
kereséseit. Fontosnak tartják, hogy a sárváriak kérdései, kéré-
sei eljussanak hozzájuk. Írásunk a 3. oldalon

Sikerrel zárult a Sárvári Fotószafari    
A leglelkesebb sárváriak öt napon át keresték fel a játékban 
szereplő helyszíneket, hogy ott saját fotóikat is elkészítsék. Az 
embereknek a járványhelyzet, a tél közepette egyre inkább hi-
ányoznak a közösségi programok, egyre nagyobb igényük van 
a közösségépítésre, ezért döntött úgy Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester, a Veszprémi Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának tanársegédje, hogy a több egyetem partnerségével 
megvalósuló projektbe bevonja Sárvárt is.

Írásunk az 5. oldalon
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Lengyel rendszámú Skodában utazott legalább hat ember.  
A Vas megyei Vát közelében állták körül rendőrök az autót – 
adta hírül február 3-án közösségi oldalán a 112 Emergency 
Press Hírügynökség. Egy magyar nő pedig feltehetően a 
rendőrök láttán állt meg hirtelen a 88-as főút szélén, ezzel 
majdnem tömegbalesetet okozva.

A rendőrök 2021. 
február 3-án 5 óra 30 
perc és 2021. február 
3-án 17 óra 30 perc 
között egy grúz ember-
csempésszel szemben 
intézkedtek, aki hat 
illegális migránst szállí-
tott gépjárművében. A 
személygépkocsiban a sofőrön kívül hat személy utazott, akik szír 
állampolgárnak mondták magukat. Az intézkedés során azonban 
sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk 
jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni, ezért a ha-
tályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérik őket az 
ideiglenes biztonsági határzárhoz. A sofőrrel szemben – őrizetbe 
vétele mellett – embercsempészés bűntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indul – írja a 112 Press.

(Fotó: Vas MRFK)

 Közösségi média hírei

Jól halad a HULLADÉKMENTESÍTÉS

Emlékezzünk Németh István 
történészre

Decemberben kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt Dr. Németh 
István, történész, egyetemi tanár. Az egyetemes történelem kiváló 
és elismert kutatója Sárváron született és végakaratának megfele-
lően szülővárosában helyezték örök nyugalomra.

1945. június 7-én született, az általános iskolát és a gimnáziumot 
Sárváron végezte kitűnő eredménnyel. Középiskolai tanárnak készült, 
ezért magyar–történelem szakos diplomát szerzett a budapesti 
bölcsészkaron. Eredeti tervétől elkanyarodva nem középiskolában, 
hanem a felsőoktatásban tanított. Az oktatás mellett kutatásokba 
kezdett, melyek során nemcsak a szakirodalmat dolgozta fel, hanem 
a témáival kapcsolatos, több helyen fellelhető forrásanyagot. 

A források feltárását, értelmezését alapvető feladatának tartotta. 
A történettudomány módszereivel, annak szabályait követve mu-
tatta be a 20. század magyarországi, európai és világtörténelmi 
eseményeit, összefüggéseit. Hatalmas életművének ugyanúgy ré-
szét képezte a magyar–német kapcsolatok feltárása, mint a német 
nyelvű országok történetének bemutatása. Részletesen elemezte 
az első és második világháború okait, menetét és következményeit, 
de több szempontból foglalkozott a globális világrend történetével 
is. Vizsgálta és kiváló monográfiákban mutatta be, hogyan alakult 
az egységes Európa gondolata, illetve ezzel párhuzamosan és 
részben szemben a Közép-Európa elképzelés. 

Első tanulmánya foglalkozott csupán Sárvárral, de rendszeresen 
hazalátogatott szülővárosába és tartott itt előadásokat. Munkáinak 
példányaiból pedig mindig ajándékozott a könyvtárnak. Életének 
és munkásságának fontos üzenete, hogy véleményt formálni csak 
alapos megfontolás után lehet, de akkor is a legnagyobb szerény-
séggel és alázattal.
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója

Figyelem!
Az adóhatósági feladatokat a gépjárművek utáni 

gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami 
adóhatóság látja el.

2020. december 31-ig keletkezett adófizetési kötele-
zettségek esetén az adóhatósági feladatokat továbbra 
is az illetékes Sárvár város önkormányzati adóhatósága 
végzi.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld 
a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és 
az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó 
első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 
2021. szeptember 15-éig kell befizetni.

Sárvár város önkormányzati adóhatósága

A Belügyminisztérium, mint Támogató Sárvár Város Önkor-
mányzatát, mint Kedvezményezettet a város közigazgatási 
területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolására a város 
által benyújtott,  „Tisztítsuk meg az Országot!” megnevezésű 
eredményes pályázat keretében 6.998.350 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesítette 2020 decemberében.

A pályázati támogatásból négy önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan teljes hulladékmentesítése fog megvalósulni: 

– Sárvár 079 hrsz-ú (kivett helyi közút, Sárvár, Szent Imre herceg 
utca); 

– Sárvár 0141 hrsz-ú (kivett helyi közút, Sárvár, Diófa utca); 
– Sárvár 0332 hrsz-ú (kivett helyi közút, Sárvár, Madách I. utca 

folytatása); 
– Sárvár 3515 hrsz-ú (kivett közterület, Sárvár, Mátyás kir. utca) 

ingatlanok.
A pályázatban foglalt hulladékmentesítési tevékenység 2021. 

január 25-én megkezdődött és várhatóan 2021. február 15. 
napjáig megvalósul.
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Gyorshajtás a fogadóórán

Népszerűnek bizonyult a sárvári önkormányzat által tavaly de-
cemberben indított Észrevétel bejelentő alkalmazás – mondta 
el Dr. Máhr Tivadar alpolgármester. Két hónap alatt több mint 
száz bejelentés érkezett a felületen. Az önkormányzat továbbra 
is várja a lakossági észrevételeket.

–  Gyűlnek a tapasztalatok és 
a bejelentések, úgy látom, hogy 
a sárváriak megtanulták a felület 
használatát, és szépen elkezdett 
működni a rendszer – fogalmazott 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, 
az Észrevétel bejelentő portál 
ötletgazdája, aki összegezte az 
elmúlt két hónap tapasztalatait.

Az alpolgármester elmondta, 
eddig több mint száz bejelentés 
érkezett az önkormányzathoz. Az 
észrevételek három kategóriába 
sorolhatóak.

– Az egyik kategória az, amely 
olyan problémát vet fel, amit azon-
nal meg lehet oldani. Tehát kime-
gyünk a közterületfelügyelő kol-
légákkal vagy más segítséggel, és 
ezeket azonnal elintézzük.   Aztán 
vannak olyan problémák, amelyek 
megoldására valamennyit várni 
kell. Például ilyenek a közvilágítást 
érintő feladataink, ahol – főleg, ha 
egy adott szakaszhiba van – az 
E.ON-on keresztül kell a javíttatást 
elvégezni, ami azért időbe telik. 
És vannak azok a problémakörök, 

amikre egy kicsit hosszabb időt 
kell várni. Példaként említhetném 
egy utcának vagy egy hosszabb 
járdaszakasznak a felújítását, vagy 
a kátyúzást, aminek szintén van 
egy ütemezése – sorolta Dr. Máhr 
Tivadar.

Hozzátette, ez a bejelentési 
forma megerősíti a hivatal és a la-

kosság közötti kapcsolatrendszert, 
gördülékenyebbé teszi a kommu-
nikációt, így hatékonyabban szol-
gálja a problémák megoldását.

– A közösségi médiában né-
hányszor előfordulnak olyan 
közösségi problémafelvetések, 
amikre jönnek a kommentek, láj-

kok, de ami végül aztán nem vezet 
sehová, hiszen annak nincs egy 
formalizált, strukturált rendszere. 
Ellenben ennek a bejelentési 

oldalnak van egy nyomonkövető, 
monitorozási rendszere, ami azt 
jelenti, hogy ha ide egy bejelentés 
érkezik, akkor annak valamilyen 
kifutása, eredménye biztos, hogy 
lesz – hangsúlyozta az alpolgár-
mester.

Az elmúlt két hónapban már 
számos hasznos észrevétel érke-
zett, az önkormányzat továbbra is 
várja a bejelentéseket. A sárváriak-
nak csak egy elektronikus űrlapot 
kell kitölteniük, és egy kátyúval, ki-
dőlt fával, nem működő közterületi 
lámpával kapcsolatos észrevételük 
már el is jut a Sárvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal illetékes szakem-
bereihez. Az űrlap a város hivatalos 
közösségi oldalán és weboldalán 
keresztül egyszerűen kitölthető, de 
közvetlenül is elérhető a https://
sarvar.hu/e-ugyfelszolgalat/ linken.
 sii

Érdemes az ÉSZERVÉTEL BEJELENTŐ portált használni 

Szabó Zoltán alpolgár-
mester február 2-i online 
fogadóóráján szinte égtek 
a vonalak.  Folyamatosan 
érkeztek a megkeresések 
online és telefonon is a 
sárváriaktól.

– A járványhelyzet ellenére is 
szerettünk volna kapcsolatot tar-
tani a lakosággal, hiszen minden-
napi munkám során is érzékelem, 
hogy erre nagy igény van – mond-
ta Szabó Zoltán alpolgármester.

A város lakói jellemzően közleke-
dési kérdésekben, a közvi-
lágítás, fa- és bokorkivágás 
ügyében keresték meg az 
alpolgármestert, aki két – 
közérdeklődésre számot 
tartó – témát emelt ki. 
Így szólt a belvárosban 
esténként zajló, a város 
lakóit zavaró úgynevezett 
„gyorsulási versenyről”, 
amellyel kapcsolatban 
telefonon egyeztetett a 
városi rendőrkapitány-
nyal, aki fokozott rendőri 
ellenőrzést rendelt el es-
ténként Sárvár főutcáján, 

illetve ehhez kapcsolódóan a 
várparkolóban és környékén.

Szabó Zoltán elmondta, hogy 
a Kertváros lakóitól érkezett meg-
keresés több utca egyirányúsítása 
ügyében, amely a Kazinczy és az 
Ungvár utcák közötti utcákat érinti 
a Nádasdy utcával bezárólag. 

– Polgármester úr engem bí-
zott meg azzal, hogy valamennyi 
érintett háztartást felkeressem. 
Ha a lakosság több mint ötven 
százaléka támogatja, akkor lesz 
egyirányúsítás, ha nem, akkor 
marad minden a régiben – húzta 
alá az alpolgármester. -fr-

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester szerint a közér-
dekű észrevételeket érdemes az Észrevétel bejelen-
tő portálon beküldeni (Fotó: MM)

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. FEBRUÁR 17-ÉN (SZERDÁN) 
14–15 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.
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Stratégiai együttműködési megállapodást kötött egymással 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi 
Kara és a Vas Megyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Sárvári 
Turisztikai Technikum. A megállapodás egyenes utat biztosít 
a turizmus-vendéglátás alapképzésbe a tehetséges diákok 
számára.

Az ELTE elismeri a Sárvári Turisz-
tikai Technikumban folyó színvo-
nalas szakmai munkát, és egye-
nes utat biztosít az egyetemre 
a tehetséges diákok számára. A 
turizmus-vendéglátás alapszak 
képzésben egyes tantárgyak 
esetében teljes kreditelismerést 
biztosít a karon történő tovább-
tanulás esetén az ELTE a techni-
kumban végző diákok számára.

Egyebek mellett ezt rögzíti 
az a stratégiai együttműködési 

megállapodás, amelyet január 
29-én Szombathelyen, az ELTE 
Savaria Egyetemi Központjában 
Dr. Varga Imre, az ELTE TáTK Savaria 
Gazdálkodástudományi Tanszék 
vezetője, Hevér Mihályné, a Sárvári 
Turisztikai Technikum igazgatója 
és Rettegi Attila, a Vas Megyei 
Szakképzési Centrum főigazga-
tója írt alá egy sajtótájékoztató 
keretében.

– Minden olyan technikum, 
amely gazdaságtudománnyal 

kapcsolatos szakképzést folytat, 
az potenciális partnerünk, így a 
Sárvári Turisztikai Technikum is. 
Elismerjük a Sárvári Turisztikai 
Technikumnak a szakmai munká-
ját azzal, hogy kvázi egy egyenes 
út vezet az ELTE-re az ott jó ered-
ménnyel végző diákok számára, és 
néhány olyan tantárgyat, amelyet 
ott részletesen, nagy óraszámban 
tanultak, azt teljes egészében 
elfogadjuk a turizmus-vendéglá-
tás alapszakon – részletezte Dr. 
Varga Imre.

– Nagyon örülünk annak, hogy 
aláírásunkkal kinyilvánítottuk, 
hogy szorosabb együttműködést 
kívánunk a továbbiakban működ-
tetni az ELTE Savaria Gazdálkodás-
tudományi Tanszékével. Célunk 
az, hogy a turizmus-vendéglátás 
ágazatban a középfokú és felső-
fokú képzések közötti kapcsolat 
erősödjön. Szeretnénk a tehet-
séges diákjainknak továbblépési 
lehetőséget biztosítani – hangsú-
lyozta Hevér Mihályné. Hozzátette, 
az együttműködés megteremti 
annak lehetőségét is, hogy a du-
ális képzésben résztvevő diákok 
egyetemistaként ugyanazon a 
képzőhelyen végezzék gyakorla-
tukat, mint a középiskolás évek 
alatt.

Rettegi Attila a sajtótájékozta-
tón kiemelte, ez a megállapodás is 

bizonyítja a tehetséges, jó tanuló 
diákok számára, hogy érdemes 
a szakképzés irányában tovább-
tanulni.

– Az itt kialakított együttműkö-
dés azért is fontos, mert a diákjaink 
számára egy kedvező tovább-
tanulási lehetőséget teremt. Mi 
nagy örömmel vesszük, amikor 
a szakképzést választják a nyol-
cadik osztályos diákok, hiszen az 
országnak nagyon nagy szüksége 
van jól képzett szakemberekre – 
fogalmazott a főigazgató.

A sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy a turizmus jelenleg nehéz 
helyzetben van, de a fellendülést 
követően a Nyugat-dunántúli ré-
gióban, így Vas megyében és Sár-
váron is szükség lesz a jól képzett, 
nyelveket beszélő munkaerőre.

Az ELTE és a technikum együtt-
működése azt is rögzíti, hogy a két 
intézmény meghívja és bevonja 
egymás szakterülethez tartozó ve-
zetőit, munkatársait a jelentősebb 
szakmai és egyéb rendezvényei-
be, továbbá megvizsgálja a közös 
képzések lehetőségeit, így az ok-
tatóik kölcsönös bevonását egy-
más képzéseibe. Hevér Mihályné 
igazgató kifejezte reményét, hogy 
az együttműködés gyümölcsöző 
lesz minden fél számára.

sii

EGYÜTTMŰKÖDÉS az ELTE és a turisztikai technikum között

IDÉN IS NAGY VOLT AZ ÉRDEKLŐDÉS a gimnázium iránt

A stratégiai együttműködési megállapodást Rettegi Attila, 
Hevér Mihályné és Dr. Varga Imre írta alá (Fotó: CSZ)

Január 23-án tartották a 
középiskolai felvételi köz-
ponti írásbeli vizsgákat 
magyar nyelv és matema-
tika tantárgyakból. A Sár-
vári Tinódi Gimnáziumban 
összesen 102 tanuló tett 
központi írásbeli vizsgát. A 
középfokú intézményekbe 
2021. február 19-éig lehet 
jelentkezni.

– 102 diák jelent meg a szom-
bati felvételi vizsgakor, egy diák 
a pótvizsga napján, január 28-án, 
csütörtökön tudta megírni a két 
feladatlapot – fogalmazott Né-
methné Rádl Krisztina, a Sárvári 
Tinódi Gimnázium igazgatója. 
Megjegyezte, hogy tavaly is körül-
belül százan írtak felvételi vizsgát 

a gimnáziumban, így ez a létszám 
megfelel az eddigieknek.

Az igazgató hozzátette, a diákok 
izgatottak voltak, de nyugodt kö-
rülmények között tudták megírni 
a felvételit a gimnáziumban. Az 
iskola a járványügyi szabályok 

betartására is nagy figyelmet 
fordított.

A vizsgadolgozatok kijavítása 
megtörtént, a központi írásbeli 
vizsga eredményéről február 8-áig 
kellett a vizsgát szervező iskoláknak 
tájékoztatniuk a vizsgázókat. A tanu-

lók ennek ismeretében nyújthatják 
be jelentkezésüket a középfokú 
intézményekbe 2021. február 19-ig.

A sárvári gimnázium a reál irá-
nyultságú és az idegen nyelvi 
képzéséhez számítja be a felvételi 
vizsga eredményét.

– Felvételi vizsgát oda kértünk, 
ahol emelt szintű képzést szeret-
nénk indítani szeptembertől. Az 
A osztályunknak az egyik felében 
matematikából kínálunk emelt 
csoportokat, és a teljes B osztá-
lyunkba is szükséges a felvételi 
vizsga eredménye, mivel ott emelt 
angol és emelt német oktatást ter-
vezünk – emlékeztetett Némethné 
Rádl Krisztina. A jelentkezését az is 
beadhatja a Tinódi Gimnáziumba, 
aki nem ott írta meg a felvételi 
vizsgát. sii

Gyülekeznek a felvételizők a sárvári gimnázium előtt
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Sárvár városa együttmű-
ködve három felsőoktatá-
si intézménnyel, a Pannon 
Egyetemmel, az ELTE-vel és 
a Miskolci Egyetemmel részt 
vállalt a Nemzeti Társadalmi 
Innovációs Labor munkájá-
ban. Az együttműködés kez-
dő eseménye, a Fotószafari 
komoly sikerrel zárult.

A Társadalmi Innovációs Nemze-
ti Laboratórium projekt központi 
eleme a közösségépítés, a közös-
ségi kezdeményezés, melynek 
szellemében egy, a hagyományos-
tól eltérő, viszont szélesebb közön-
séget megmozgató nyitóprog-
rammal készült a Pannon Egyetem 
Gazdaságtudományi Kara mellett 
Sárvár is. Január utolsó hetében 
a Fotószafari keretében a városi 
attrakciók felkeresésére és felisme-
résére ösztönözték a lakosságot.

A Nádasdy Kulturális Központ 
által üzemeltetett Sárvár Anno 
oldalon jelentek meg naponta, 

hétfőtől péntekig Pajor András 
AFIAP fotóművész képei az egyes 
helyszínekről. A résztvevők a játék 
során egyéni és csoportos szelfiket 
készíthettek úgy, hogy az adott 
helyek is felismerhetők legyenek. 
Egy hét leforgása alatt 196 fotó 
érkezett be a Sárvár Anno oldalra, 
melyek nem egyszer kedves és 
humoros pillanatokat okoztak 
nemcsak a szervezőknek, hanem 
az oldal látogatóinak is.

A Fotószafari projekt a fennálló 
pandémiás helyzetben is meg-
mozgatta a város lakosságát, egy 
kis sétára, kirándulásra ösztönözve 
a játékos kedvűeket.

Február elsején zajlott le Veszp-
rémben a Társadalmi Innovációs 

Nemzeti Laboratórium nyitó-
rendezvénye és a Fotószafari 
eredményhirdetése, melyre on-
line Sárvár is bejelentkezett a vár 
díszterméből. A rendezvényen 
részt vett Ágh Péter országgyűlési 
képviselő is, aki köszöntőjében 
kitért a társadalmi innovációk 
fontosságára. Szólt arról, hogy 
Sárvár polgárait mindig jellemez-
te a kreativitás, melynek révén 
tovább tud gyarapodni a város 
és lakossága. Kondora István 

polgármester örömét fejezte ki, 
hogy a város egy országos méretű 
tudományos projekt egyik hely-
színeként szerepel. A pandémia 
egy érzékeny területen érintette a 
helyi társadalmakat, a helyi közös-
ségek életét is szétzilálta, melyeket 
újjá kell éleszteni és életben kell 
tartani. Ennek egyik lehetősége 
a digitális eszköztár, amely időle-
gesen helyettesítheti a személyes 
kapcsolatokat.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
a Pannon Egyetem oktatójaként 
kapcsolódott be a Nemzeti Labor 
munkájába, és vonta be egyben 
mintaprojektként Sárvárt a kuta-
tásba. A Fotószafari csak az első 
lépés volt a Társadalmi Innovációs 

Nemzeti Laboratórium hároméves 
tartamában.  Ezek a tevékenységek 
alkalmasak arra, hogy a résztvevő 
feleket közelebb hozza egymás-
hoz, a kölcsönös eszmecsere révén 
felhasználva egymás tapasztalatait 
tovább tudnak fejlődni a városok 
és ezáltal azok lakossága is.

A Nádasdy Kulturális Központ a 
Fotószafari sárvári megvalósítója-
ként és lebonyolítójaként vette ki 
a részét a projektből. Takács Zoltán 
Bálint intézményvezető a kezdeti 
reményekről és a tervekről ejtett 
szót. Az elején tartottak attól, hogy 
sikerül-e megszólítani a sárváriakat 
a játékkal, de a beérkezett képek 

száma igazolja a Fotószafari sike-
rességét. A legsikeresebb helyszín 
a kertvárosi lisieux-i Kis Szent Teréz 
kápolna volt, melyet a Nádasdy-vár 
és a várpark követett. A tavasz 
folyamán elindítják a „Kedvenc 
helyem” nevet viselő új kezdemé-
nyezést, melyben a sárváriakat arra 
kérik, hogy mutassák be kedvenc 
helyüket környezetükben.

A Fotószafari projekt megmutat-
ta, hogy a pandémiás időszakban 
is játékra hívhatóak a sárváriak. A 
Fotószafari későbbi folytatása al-
kalmas arra, hogy újra felfedezzük 
Sárvárt.  

 TRG

Ágh Péter, Dr. Máhr Tivadar, Kondora István és Takács Zoltán Bálint 
a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium nyitórendezvé-
nyének sárvári bejelentkezésén (Fotó: TRG)

Sikerrel zárult a FOTÓSZAFARI 

Takács Zoltán Bá-
lint igazgató és 
Takács – Reichardt 
Gabriella történész 
sorsolta ki a Fotó-
szafari nyerteseit 
(Fotó: MM)

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

A sorsolás nyertesei:
A Sárvár Anno oldalra regiszt-

rációval lehetett az elkészült 
fényképeket feltölteni. A re-
gisztrációhoz csak Felhaszná-
lóneveket kellett megadni az 
e-mail cím mellett. A nyerte-
seket ezért Felhasználónevük 
alapján azonosítjuk, számukra 
e-mailben is küldünk értesítést.

Egyéni kategória
A Nádasdy Kulturális Központ 

12 hónapra szóló bérlete: Huj-
berné Novák Julcsi

A Spirit Hotel ajándéka: Banai 
Henrietta

A Sárvárfürdő felajánlása: 
Fanni

Csoportos kategória
A Nádasdy Kulturális Köz-

pont 12 hónapra szóló bérlete: 
Gergyesy Zsuzsa

Belépőjegy a Vármeetingre 
2021-ben: Hujber Fanni

A Park Inn ajándéka: cskiss84
A szervezők úgy döntöttek, 

hogy mindkét kategóriában a 
legtöbb fotót beküldő személyt 
és csapatot Sárvár Város Ön-
kormányzatának ajándékával 
jutalmazzák, a város új logójával 
díszített pólóval és még egy 
apró meglepetéssel, Sárvári 
Csokival.

Egyéni kategória (felhasz-
nálónevek): cskiss84, henri-
etta77@freemail.hu, naomi, 
csopapa, Sinka Sára, Pallosi 
Diána, Hajni, Csempesz Csa-
lád, betti1975, Póczáné Pipics 
Katalin, barni2121, Anita0505, 
Kiss Fatima, Mészáros Veronika, 
Fanni, pannagram89

Csoportos kategória (fel-
használónevek): Gőcze Csaba, 
Gyöngyi, Hajni, Auer Klaudia, 
csegab82, Kálmán Anita, cskiss84
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A szálláshelyeknek a koronavírus-járvány második hullámában 
ugyan nem kellett bezárniuk, de csak üzleti céllal fogadhatnak 
vendégeket, így többségük mégis a zárás mellett döntött. A négy-
csillagos Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa nem zárt be 
a covid első és második hullámában sem, de már nagyon várják, 
hogy újra megnyithassák kapujukat a turisták előtt is.

Tölli Bálint szállodaigazgató a 
vele készült interjú elején leszö-
gezte, hogy a pandémia közepette 
is szerették volna a munkatársaikat 
foglalkoztatni, szerették volna az 
idén 15 éves szálloda szakmai 
tőkéjét megőrizni.

– A 2019-es év után senki nem 
várt ilyen 2020-as évet, amely 
elsősorban nem is a gazdasági 
eredményekről szólt, hanem az élet 
védelméről. Azokat az eredménye-
ket, amiket a 2019-es év alapján 
vártunk, azokat nem tudtuk tavaly 
elérni, hiszen összesen mintegy 
6 hónap volt az, amíg teljes üze-
melés volt. Szállodánk nem zárt 
be, bár sok kollégánktól el kellett 
köszönnünk még októberben, de 
így is egy 70 fős létszám maradt. 
Az eredmények csalódást keltőek, 

de a vakcina érkezéséig, amíg 
folyamatosan nőtt a fertőzöttek és 
a halottak száma, felelőtlenség lett 
volna az ország újranyitása. Az idén 
talán talpra tudunk állni, de a 2019-
es szintet talán majd 2022–2023-ra 
sikerül elérnünk – mondta Tölli 
Bálint, aki arról is szólt, hogy a saját 
erőforrásaikat kell visszaforgatniuk 
annak érdekében, hogy meg tudják 
tartani a kollégáikat, ezért nagyon 
fontosak számukra a kormány 
által a pandémia idején nyújtott 
támogatások.

– Minden szálloda számára volt 
egy november 8-tól december 10-
ig tartó időszak, amikor a bennlévő 
foglalások 80%-át kifizette az állam, 
szerencsére a Spirithez hasonlóan, 
nekünk is magas volt a foglaltsá-
gunk. Azóta pedig, az éttermekhez 

hasonlóan, igénybe tudtuk venni a 
bértámogatást – szólt az igazgató.

Tölli Bálint a Magyar Szállodák 
és Éttermek Szövetsége Nyugati 
Régiójának vezetőjeként a napok-
ban tartott elnökségi üléssel kap-
csolatban elmondta, hogy a vidéki 
szállodák már most nyitnának, de 
segítség nélkül ezt a válságot nem 
tudják a szállodák túlélni. Orbán 
Viktor miniszterelnök február 4-i 
bejelentését is üdvözölte, hogy egy 
online nemzeti konzultáció után 

sor kerülhet akár már március 1-jén 
egy részleges újranyitásra. Mint 
mondta, a kormány többlépcsős 
gazdaságmentő csomagja egy-
becseng a szállodaszövetségben 
megfogalmazottakkal. 

 Tölli Bálint szállodaigazgató 
bízik abban, hogy legalább a ma-
gyar vendégek előtt mihamarabb 
megnyithatják a szálloda kapuit, így 
a belföldi turizmus erős támasza 
lehet majd a Park Inn by Radisson 
Sárvárnak is. -fr-

Tölli Bálint szálloda-
igazgató szerette volna 
a pandémia idején is az 
idén 15 éves szálloda 
szakmai tőkéjét meg-
őrizni (Fotó: FR)

SZÁMÍT A MAGYAR VENDÉGEKRE a Park Inn Hotel Sárvár

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

A Dacia ajánlásával   www.dacia.hu

*A finanszírozási  ajánlat kizárólag a 2020. 01. 29. után Dacia Sandero Access SCe 65-es modellre megkötött zárt végű pénzügyi lízing szerződésekre érvényes visszavonásig. A feltüntetett 950 Ft-
os napidíj, 28 406,- Ft-os havidíj figyelembevételével, 30 napos hónappal számolva került meghatározásra. A megadott napi díj összege 3 399 000 Ft bruttó vételár, 1 500 000 Ft kezdőbefizetés, 
48 hónapos futamidő és 26% kiemelt utolsó lízingdíj esetén, 5,53% fix kamat mellett érvényes. A megadott feltételekkel a finanszírozás összege: 1 899 000 Ft, a futamidő alatt fizetendő kamat 
összege: 319 811 Ft, a teljes visszafizetendő összeg: 2 218 811 Ft. Reprezentatív példa:  Finanszírozás összege: 3 000 000,-Ft, futamidő: 48 hónap, kamat mértéke: 5,17%, kamat típusa: rögzített, 
kamat összege: 483 614 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 483 614 Ft, havidíj : 42 205 Ft, kiemelt utolsó lízingdíj: 1 493 135 Ft, referencia THM érték: 5,37%. A THM meghatározása 
az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco 
biztosítás fenntartását írhatja elő. **Az 5 év vagy 100.000 km garancia kizárólag Renault Crédit finanszírozás esetén érvényes. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. 
A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó 
mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem 
minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Új Sandero SCe 65 vegyes 
fogyasztás l/100 km: 5,2 – 5,5; CO2-kibocsátás g/km: 117 – 124. 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 Dacia Márkakereskedőjét. A képek illusztrációk..

 MÁR AKÁR 

NAPI 950 FT-TÓL*,  5,75% THM-EL
RENAULT CRÉDIT FINANSZÍROZÁS ESETÉN   
5 ÉV VAGY 100 000 KM GARANCIÁVAL**

PONT ELÉG TÖKÉLETES

ÚJ DACIA  
SANDERO

Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.   •  Tel.: 94/508-511  •  www.autobaumgartner.hu
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A koronavírus-világjárvány 
második hulláma alatt el-
rendelt korlátozó intéz-
kedések miatt már három 
hónapja zárva tartanak a 
vendéglátóhelyek, ame-
lyek csak ételkiszállítással 
foglalkozhatnak. Azzal, 
hogy egyre nő a beoltottak 
száma, és február közepén 
online nemzeti konzultáci-
ót szervez a kormány – ki-
kéri a lakosság véleményét 
az újranyitásról –, felcsil-
lant a remény a sárvári 
éttermek számára is.

A vendéglátóhelyek igyekez-
nek a zárva tartás idején is meg-
tartani munkatársaikat és a lehe-
tőségekhez képest karbantartást 
és fejlesztéseket végrehajtani. 
A kormányzati intézkedések, az 
adócsökkentés és járulékkedvez-
mények, valamint a bérek felének 
megtérítése ellenére a vendég-
látóipari szektorban fogynak a 
tartalékok és a türelem is.

A Várkapu Vendéglő tulajdo-
nosa, Péntek András kifestette 
és konyhatechnológiai beruhá-
zásokat végzett az éttermében. 
A szállások esetében a korábban 
megszokott előfoglalások elma-
radása okoz bizonytalanságot. 
– Ez a három hónap katasztro-
fális állapotot jelent, hozzátéve 
az elmúlt év nagy részét is. A 
munkatársaimat megtartottam 
teljes foglalkoztatásban, hiszen 

ők régóta itt dolgoznak. Mi 30 éve 
a város első pizzaexpressz szolgá-
lata voltunk, a kiszállítás most is 
megy – mondta el Péntek András.

A Platán Éttermet bérlőként üze-
melteti Kráner Zoltán. A magyaros 

konyhájával népszerű hely ven-
dégforgalom hiányában kénytelen 
volt átállni az ételszállításra. – Ná-
lunk a szükség hozta a kiszállítást, 

hogy talpon tudjunk 
maradni. Szerencsére 
kiegészültünk olyan 
vendégekkel is, akik 
korábban nem jöttek 
be hozzánk. A jövő 
szempontjából a leg-
rosszabb a bizony-
talanság, mert nem 
tudjuk mire készüljünk. 
Lehet, hogy mire min-
den helyreáll, az nem 
az idén lesz. A vendég-
látós szektor közös ki-
állása talán segíthetné 
a lassan lehetetlenné 
váló helyzet megoldá-
sát – vélekedett Kráner 
Zoltán.

A Tinódi Fogadó is 
megtartotta munka-

társait és átállt az ételkiszállításra. 
– Sajnos, nem mondhatjuk, hogy 
az ételkiszállítás sokat segítene 
nekünk, mert a turizmus miatt 
nagyon sok étterem nyílt a vá-
rosban, akik most mind a víz 

tetején akarnak fennmaradni. 
Ebből profitot nem lehet termel-
ni, mert 15 embernek fizetjük a 
teljes munkabérét a mai napig 
– szólt Góczánné Bukovics Ildikó 
tulajdonos.

A továbblépést segítő Kisfa-
ludy-pályázatból viszont egy új 

fürdőrészt alakítottak ki. – Ősszel 
a zárvatartás alatt folyamatosan 
építkeztünk, és a szobákhoz kiala-
kítottunk egy wellnessrészleget. 
Remélem, hogy minél előbb 
megérkezhetnek az első vendé-
gek, akik majd birtokba vehetik. 
Arra számítunk, hogy nagyon 
várnak az emberek a kimozdu-
lásra, és nagyobb lehet majd a 
forgalmunk, mint a korábbi évek 
hasonló időszakában – szólt a 
várt tavaszi nyitásról Góczánné 
Bukovics Ildikó.

A kormány a korlátozásokat 
márciusig biztosan fenntartja, 
ha a február közepén szervezett 
online nemzeti konzultáción a 
részleges nyitás mellett döntenek 
az emberek, és a legveszélyezte-
tettebbeket sikerül februárban 
beoltani, akkor március 1-jétől 
már enyhítés várható.  

A kormány határozott arról 
is, hogy a szektorban a bértá-
mogatásokat előre kifizetik, ami 
könnyebbséget ad a foglalkoz-
tatóknak. 

p-ás

Kráner Zoltán, a Platán Étterem üzemeltetője is 
kénytelen volt átállni az ételkiszállításra

Góczánné Bukovics Il-
dikó és férje, Góczán 
Tibor az új wellnessrész-
leget mutatják a Tinódi 
Fogadóban, amelyet 
a Kisfaludy Program 
támogatásával valósí-
tottak meg

VÁRJÁK AZ ÚJRANYITÁST az étteremtulajdonosok

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

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

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, 
jogi és műszaki háttérrel vállalja cégünk 
Társasházak kezelését.

Péntek András, a Várkapu Étterem tulaj-
donosa fiával együtt már nagyon várja, 
hogy újra vendégeket fogadhasson
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Szent László

Szent László és

 

● Szombatonként 9 órakor folytatódik 
a 2021. évben házasságra készülő fiatalok 
jegyes kurzusa a nagytemplomban. 

● A Budapesten rendezendő Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
készüljünk a nagy kilenced elvégzésével. 
Kilenc egymást követő hónap első pén-
tekén végezzük el szentgyónásunkat, és 
törekedjünk a rendszeres szentáldozásra.

● Február 16-án, húshagyó kedden 
véget ér a farsangi évközi idő.

● Február 17-én, hamvazószerdán 
elkezdődik a nagyböjt, a keresztények 
legnagyobb ünnepére, a húsvétra, Krisztus 
feltámadásának napjára való lelki készület. 
Hamvazószerdán a Szent László-templom-
ban 8 órakor és 18 órakor, a Sári templom-
ban 17.30 órakor, a rábasömjéni Szent 
Márk-templomban 17 órakor lesznek 
hamvazkodó szentmisék. Akik nem tud-
nak részt venni, nagyböjt 1. vasárnapján, 
a szentmiséken hamvazkodhatnak. „Térj 
meg, és higgy az evangéliumban!”

● Február 18-án, csütörtökön a 17.30 
órás szentmisén †Jambrich Ignác plé-
bános Úrért halálának 20. évfordulóján 
lesz szentmise a Sári templomban. Em-
lékezzünk meg a Sárvár Szent Miklós 

Plébániát 50 éven keresztül hűségesen 
vezető lelkipásztorról!

● Február 21-én, vasárnap 9.30 óra-
kor a hegyi kálvária kápolnában is lesz 
szentmise.

● Nagyböjti szerdákon a Szent Lász-
ló-templomban 17.30 órakor fájdalmas 
szentolvasót imádkozunk.

● Nagyböjt péntekjein a nagytemp-
lomban 17.30 órakor, a Sári templomban 
17 órakor keresztutat tartunk. Első alkalom 
február 19. 

● Nagyböjti vasárnapokon 15.00 óra-
kor a Hegyi kálvária kápolnánál keresztutat 
imádkozunk. Első alkalom február 21-én 
lesz. Akik tehetik buzgón jöjjenek el, hoz-
zuk meg áldozatunkat. Ebben az időben 
a kertvárosi kápolnában nem lesz litánia.

● Előre jelezzük, hogy a nagyböjti 
lelkigyakorlat a Szent László -templomban 
március 19-20-21-én, péntek, szombat és 
vasárnap a 18 órakor kezdődő szentmisék 
keretében lesz. Szeretettel várjuk a lélek-
ben elmélyedni vágyókat. 

● Szeretettel buzdítjuk a nagycsopor-
tos óvodások szüleit, hogy gyermekeiket 
a katolikus iskolába írassák. Nagyon örül-
nénk, ha minél többen bíznának bennünk. 
A tévhitekkel ellentétben csak annyit 
várunk a gyermekektől és a családoktól, 
mint az állami iskolába járó hittanosoktól. 
A katolikus iskola nem elvesz, hanem a leg-
értékesebb ajándékot, a hitet próbálja adni.

● Tisztelettel kérjük a jó Híveket, hogy 
ebben az esztendőben is, akik tehetik 
az egyházközségi hozzájárulást az első 
negyedévben március 15-ig rendezzék. 

● A sárváriak szerető figyelmébe ajánl-
juk a plébániák honlapját: www.ladislas.hu 
és www.sarvarsari.hu

● Tavaly Magyarországon a nyilatkozat-
tevő adózók kétharmad része katolikusnak 
vallotta magát a NAV felé. Kérjük az adó-
bevallást készítő híveinket, hogy az idén is 
tegyék meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat 
munkahelyükön vagy közvetlenül. Ezzel az 
országos egyházi kiadásokat támogatják. 
A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: 
Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent Lász-
ló Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

● A XXIX. Országos Evangélikus Hit-
tanverseny az idei évben online formában 
kerül megrendezésre. A 4 fordulóból álló 
verseny első versenynapja február 13-án, 
szombaton lesz. 

● Istentiszteleteinket a megszokott 
módon 9.30-kor tartjuk sárvári templo-
munkban az aktuális járványügyi szabá-
lyok betartása mellett. A februári vasárna-
pokon az istentisztelettel párhuzamosan 
hitoktatóink gyerekfoglalkozással 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 alkalmából 
tartandó, közös evangélikus-református 
istentiszteletnek. Ezt követően megem-
lékezésre és koszorúzásra kerül sor a vár 
udvarán található emléktáblánál. Ezen a 
vasárnapon templomunkban 9.30-kor 
nem tartunk istentiszteletet, hanem a 
református templomba hívjuk gyüleke-
zetünk tagjait.

● Személyi jövedelemadójuk 1%-ával a 
Magyarországi Evangélikus Egyház javára 
a 0035-ös technikai számon rendelkez-
hetnek. Kérjük, hogy a másik felajánlható 
1%-kal támogassák egyházközségünk 
Luther-rózsa Alapítványát, melynek adó-
száma: 18890246-1-18.

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

● Vasárnaponként 10 órától istentiszte-
letet és – ezzel egy időben – gyermek-is-
tentiszteletet tartunk.

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

● A Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk a Sárvári Református 
Egyházközség Facebook-oldalon is elér-
hető. Telefonos elérhetőség: 95/830067, 
30/6786645.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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 „Múlt nélkül nincs jelen”

A Sárvári Csicsergő Óvoda a 
születésnapját ünnepli. A Petőfi 
utcai óvoda 40 évvel ezelőtt, 1980. 
december 18-án nyitotta meg ka-
puit a kisgyermekek előtt. Városunk 
és a családok életében jelentős 
esemény volt.   Ezt az emlékezetes 
pillanatot kitartó munka és az egész 
városra jellemző összefogás előzte 
meg, hiszen a semmiből újat, mara-
dandót teremteni nem volt könnyű 
feladat. A mai világban nagyon jó 
dolog, hogy valamiről elmondhatjuk: 
40 éve működik. 40 év, egy ember 

életében is meghatározó. 40 év, 
egy intézmény életében a sajátos 
arculat megteremtésének időszaka. 
A múlt a jelen összekapcsolódik, 
elválaszthatatlan egymástól. Ha-
gyományok kötnek össze és hoz-
nak egymáshoz közel gyermeket, 
családot. Pedagógiai programunk 
a hagyományainkra, értékeinkre 
támaszkodva képviseli a jelent. 
Őrizzük a tudást, tapasztalatot és 
kultúrát, amit elődeink felhalmoz-
tak. Mindannyiunk számára fontos 
ezek megtartása és átörökítése. 

A régi időkre  való emlékezés, 
mindig jó érzéssel tölt el bennün-

ket. Sajnos nagy teret nem tud-
tunk engedni az ünneplésnek a je-
lenlegi helyzet miatt. Emlékezve a 
múltra, régi fotókból mini fotókiál-
lítás rendeztünk, amit megtekintve 
egy időutazás részesei lehetünk. 
Az ide betérők így láthatnak bele 
az óvodánk történelmébe. 

Ez alatt a hosszú idő alatt, meg-
számlálhatatlan kisgyermek lépte 
át az óvoda kapuit, kiket felnevelt 
és felkészített egy új életre, az is-
kolára. 

Óvodánk jelenleg is arra tö-
rekszik, hogy a szülőkkel együtt-
működve a mai kor kihívásaihoz 
és igényeihez alkalmazkodva, 
szerető közegben fejlődjenek és 
nevelkedjenek a kisgyermeke-

ink. Fontos feladat a közösség 
formálása, az óvoda értékeinek 
átadása annak érdekében, hogy 
az óvoda továbbra is szakmailag 
kiteljesedve, magas színvona-
lon nevelje a jövő nemzedékét, 
megőrizze azokat az értékeket, 
melyeket elődeink hagytak ránk. 
Szeretettel emlékezünk volt ve-
zetőinkre, munkatársainkra, szü-
lőkre és gyermekeinkre.

„Múlt nélkül nincs jövő, s 
mennél gazdagabb a múl-

tad, annál több fonálon 
kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Gerseyné Farkas Tünde 
intézményvezető

40. születésnapját ünnepli 
a Sárvári Csicsergő Óvoda
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Elkezdődött a Tizenháromvárosi közösségi kereszt felújítása. 
Eredményes volt az 1846-ban felállított kereszt megmenté-
séért sárvári civilek által kezdeményezett adománygyűjtés. A 
pénzbeli felajánlások mellett a város több vállalkozása részt 
is vállalt a kivitelezési munkákból.

– Első alkalommal kibontottuk 
a kereszt kerítését, megtisztítottuk 
a terület alapját és levágtuk a ke-
resztre nőtt ágakat – mondta a tár-
sadalmi munkában elvégzettekről 
Burka Zoltán helytörténeti kutató, 

a keresztmentés szervezője. A ke-
reszt környékén élők azt szeretnék, 
hogy a felújítás után a körülötte 
lévő terület is rendezettebbé vál-
jon. Ehhez már elindult, a munká-
latoknál jelen lévő Dr. Máhr Tivadar 

alpolgármester közvetítésével egy 
párbeszéd az önkormányzattal. 

– Elindul egyfajta útkeresés, 
hogyan lehet azokat a régi, tradici-
onális helyszíneket a mai modern 
világ köntösébe belebújtatva, de 
mégiscsak hagyományunkat és 
történelmünket megőrizve to-
vább éltetni és gondozni. Emellett 
az ott élő közösségnek egy olyan 
lakókörnyezetet biztosítani, amely 
ma is megállja a helyét, ugyan-
akkor kicsit a múltba mutat. E 
gondolatokkal kezdődött meg 
a Tizenháromvárosi keresztnél a 
munka. Köszönet illeti mindazo-
kat, akik közreműködnek a kereszt 
felújításánál, ezzel is öntevéke-
nyen részt vállalva Sárvár fejlődé-
séért – szólt Dr. Máhr Tivadar.

Az 1600-as évek közepén te-
lepítettek át a történelmi Sárvár 

területére néhány szepességi 
városból családokat. A vallásos 
gyökerű lakosság egy korabeli 
tífuszjárvány idején emeltette a fe-
születet. Az összefogás célja, hogy 
a felújított kereszt 2021. április 13-
ára méltó díszben álljon, a feszület 
felállításának 175. évfordulójára. 
A munka következő fázisában 
a restaurátorok tevékenysége 
következik. A sikeres befejezésért 
a szervezők továbbra is várják a 
civilek adományait.

p-ás

Számla neve és száma:
Sárvári Városszépítő Egyesület 

11747037-20006417

Közlemény rovatba:
Tizenháromvárosi közösségi 

kereszt megmentéséért

Első alkalommal elbontották a 
kereszt kerítését az önkéntesek, 
a munkálatoknál jelen volt Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester is

FELÚJÍTJÁK A Tizenháromvárosi keresztet

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Verbena cukor több ízben  ................  185 Ft/db
Ricola cukor több ízben  ....................  345 Ft/db
Bebeto gumicukor több ízben  ..........  220 Ft/db
Haribo gumicukor több ízben  ...........  235 Ft/db

Sárvár
Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-19:00

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár
Laktanya u. 2. 

Hétfő–szombat 
6:00-19:00

Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár
Tinódi u. 32. 

Hétfő–péntek: 
7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVAÜZLETEK

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

Az STKH Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. tájékoztatója

Tisztelt Ügyfelünk!
A 2021-es évre vonatkozó érvényesítő matricákat 2020. IV. 

negyedévi számla mellékleteként küldjük, melyet kérünk a 
kommunális hulladékgyűjtő edényre kiragasztani. Csak ezzel 
jogosult az adott ingatlan a szerződött űrméretű és darabszámú 
edényzettel a hulladékszállítás igénybevételére. 

Az érvényesítő matricát is tartalmazó számlalevél, 2021. február 
elején kerül kézbesítésre.

Fontos tudnivalók a matricával kapcsolatosan
• Kérjük az azonosító matricát a kukaedényre jól látható helyre 

szíveskedjenek elragasztani a kapott tájékoztató alapján.
• Ennek elmulasztása esetén 2021 márciusától előfordulhat, 

hogy az STKH nem üríti az edényazonosító matrica nélküli kom-
munális kukákat.

• Közös használatban lévő edények esetén (társasházak), min-
den edényhasználó ragassza fel a saját matricáját a közös kukára.

• Akik több edénnyel, illetve több telephelyen veszik igénybe a 
hulladékszállítást (jellemzően gazdálkodó szervezetek) külön le-
vélben fogják megkapni a tájékoztató levéllel ellátott matricákat.

• Azon ügyfeleink is mindenképpen őrizzék meg az érvé-
nyesítő matricát, ahol egyedi megoldással (zsákból) történik a 
hulladékszállítás. Ebben az esetben kérjük egy jól látható helyre 
(pl.: postaláda) kiragasztani, hogy a kollégák az elszállítás során 
az azonosítást el tudják végezni.

• Érvényesítő matrica nem kerül kiküldésre az eseti, megrende-
lés alapján történő elszállítás esetében, itt a számlázást teljesítés 
igazolás alapján végezzük. Az ügyfelek ürítésre vonatkozó igény 
bejelentésüket annak időpontja előtt legalább 12 órával írásban 
szükséges jelezni valamelyik ügyfélszolgálatunkon.

Ügyfeleink tájékoztatására ügyfélszolgálati elérhetőséget 
biztosítunk, részletek a www.stkh.hu oldalon. 

Elektronikus ügyintézés: ugyfelszolgalat@stkh.hu
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A koronavírus-járvány 
alatt zárva tart a Sárvár-
fürdő gyógyászati rész-
lege. A betegekkel való 
kapcsolattartás érdeké-
ben azonban Dr. Szerb 
János reumatológus, a 
gyógyászati központ főor-
vosa hetente videóüze-
netben válaszol a hozzá 
eljuttatott kérdésekre.  
A mozgásszervi panaszok 
mellett prevencióval kap-
csolatos tanácsokat is ad 
távrendelésein. 

Az iskolákban lassan egy éve 
megszokott oktatási forma a 
távtanítás. A különleges helyzet 
létrehozta a jó értelemben vett 
távgyógyítás sárvári intézményét. 
A technika lehetőségeit kihasz-
nálva online módon találkozik 
Szerb doktor a pácienseivel. – 
Ebben a karanténos időszak-
ban is tartom a betegeinkkel a 
kapcsolatot, találkozom velük 

személyesen, de szerettünk volna 
létrehozni egy digitális csatornát 
is, amin keresztül a vendégek 
kérdezhetnek. Sok helyről ér-
deklődnek, hogy mit tehetnek 
az újranyitásig a problémáikkal. 
Van, aki pedig azzal keres, hogy 
egy hosszú autóvezetés után 
megfájdult lábával mit kezdjen 
– mesélte a főorvos. 

Sokféle panasszal keresik fel 
távrendelésein a reumatológust, 
segítségét kérve. A mozgásszervi 
panaszok mellett prevenció-
val kapcsolatos tanácsokat is 
ad. Testmozgással a pandémia 
időszaka alatt is tehetünk egész-
ségünk megőrzéséért. – Mo-
zogjunk naponta legalább fél 
órát a szabadban, otthon pedig 
egyszerű nyújtógyakorlatokkal 
tarthatjuk karban a szervezetün-
ket – mondta el Dr. Szerb János.

Az egészségügyi kérdések 
mellett a sárvári gyógyfürdő 
főorvosánál sokan az újranyitás 
időpontja felől érdeklődnek. 

– Ahogy az Operatív Törzstől 
hallottuk, ha az érintett idősebb 
lakosság megfelelő számban 
beoltásra kerül, akkor bizonyos 
enyhítéseket kapunk. Reménye-
ink szerint erre idén is úgy kerül-
het majd sor, mint tavaly, amikor 
a fürdő kezdetben részlegesen 
kinyithatott. A megfelelő térrel 
rendelkező külső medencékkel 
együtt akkor a gyógyászati és a 
fitneszrészleg is megkezdhette a 
működését. Ennek idén az idejét 

csak megsaccolni tudjuk, talán 
tavasz végére, nyár elejére be-
következhet – szólt az újranyitás 
esélyeiről a főorvos.

Amíg a Sárvárfürdő újra ki-
nyithat, addig továbbra is for-
dulhatnak kérdéseikkel Dr. Szerb 
Jánoshoz a thermal@sarvarfurdo.
hu e-mail-címen. A gyógyfürdő 
főorvosa pedig heti rendszeres-
séggel videóüzenetben válaszol 
a fürdő közösségi oldalán. 

p-ás

Mozogjunk naponta legalább fél 
órát a szabadban, otthon pedig 
egyszerű nyújtógyakorlatokkal 
tarthatjuk karban a szervezetünket 
– mondta el Dr. Szerb János

ONLINE TANÁCSOK a reumatológustól

PATIKAI ROBOT a sárvári gyógyszertárban
Sárvári Őrangyal Gyógy-
szertárban magánerős be-
ruházás keretében patikai 
robotot szereltek be.  A 
berendezés a kilencedik 
ilyen típusú az országban.

A sárvári gyógyszertár tulaj-
donosai magánerős fejlesztéssel 
emelték magasabb színvonalra 
szolgáltatásaikat. A patikai robot 
beépítésére az elmúlt hónapok-
ban került sor anélkül, hogy az a 
napi forgalmat zavarta volna. Sár-
váron építették be az úgynevezett 
Apostore típusú patikarobotot. 
A beüzemelés az elmúlt hetek 
során kiállta a próbát.  A kialakult 
járványügyi helyzetben egyre 
fontosabbá vált, hogy a betegeket 
gyorsan és biztonságosan lássák el 
gyógyszerekkel. A digitális fejlesz-
tés új szintre emeli a gyógyszertári 
munka biztonságát.

A patikarobotról Dr. Sinka Péter, 
a gyógyszertár szakgyógyszerésze 
adott tájékoztatást. 

– A mesterséges intelligenciára 
épülő tanuló robot nagyban meg-
könnyíti a gyógyszertárban dolgo-

zók munkáját, amíg a vényköteles 
gyógyszereket a számítógépes 
rendszerben rögzítik, a robot a 
raktárban már készíti össze a be-
teg számára felírt gyógyszereket. 

A fennálló járványügyi helyzetben 
nemcsak biztonságosabbá teszi a 
gyógyszerek kiadását, de meg is 
gyorsítja azt. A robot a jelenlegi 
beállítás alapján a vényköteles 
gyógyszereket kezeli, a vény nél-

kül kapható készítményeket to-
vábbra is a dolgozók készítik össze 
és adják ki a betegeknek. Azokat 
a gyógyszereket, amelyeket sűrűn 
kérnek, azokat a kiadónyílás köze-

lében raktározza, a ritkábban kért 
gyógyszereket távolabb helyezi 
el a polcrendszerben. Csak azokat 
a készítményeket adja ki a gép, 
amelyet a gyógyszertári dolgo-
zók a számítógépes rendszerben 

rögzítenek – mondta el Dr. Sinka 
Péter.

A robot a nyitást megelőző 
gyógyszerátvételtől kezdve a 
zárás utáni takarításig minden 
folyamatot önállóan elvégez, 
beállítástól függően. Nemcsak a 
robotnak kell tanulnia, hanem a 
munkatársaknak is meg kell ismer-
ni a gép rendszerét és beállítását. 

 A gyógyszertár digitális fejlesz-
tése meggyorsítja a kiszolgálást, 
ami csökkenti a várakozási időt 
és így növeli a biztonságot. A 
mesterséges intelligenciára épü-
lő tanuló robot nem váltja ki az 
emberi munkaerőt, ugyanis az 
erőforrások kölcsönösen segítik 
a gyógyszertári munka egyre 
hatékonyabbá válását. 

TRG
A fennálló járványügyi helyzetben nemcsak biztonságosabbá 
teszi a gyógyszerek kiadását, de meg is gyorsítja azt a patikai 
robot (Fotó: TRG)

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035
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Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* A kedvezmény 2021. 03. 31-ig érvényes, anyag- és munkadíjra vonatkozik, mely a bruttó végösszegből kerül levonásra.  
** A FORD30WS kuponkód csak a Ford Online Szerviz Bejelentkezés felületén keresztül történő időpont foglalás esetén érvényes 2021. 03. 31-ig, és az elvégzett szervizszolgáltatással kapcsolatos díjból kerül levonásra.  

A kedvezményt egy személy csak egyszer veheti igénybe, illetve egy Ford gépjárműre.

TÖKÉLETES  
KILÁTÁS

SZÉLVÉDŐ CSERE 
MOST 10% KEDVEZMÉNNYEL!* 

 
Online szervizfoglalás esetén  
további 3000 Ft árengedmény. 
Kuponkód**: FORD30WS 

Sárvár és a környék tele-
pülései ismét összefogtak, 
február 3-án a Sárvári Ka-
ritász felhívására a Horvát-
országban otthon nélkül 
maradt gyermekeknek 
gyűjtöttek adományt. 

A szeretetcsomagokba játék, 
írószer, színes ceruza, édesség ke-
rülhetett. A Sárvári Karitász a sike-
res gyűjtést követően közösségi 
oldalán mondott köszönetet a 
felajánlóknak. Köszönetüket fejez-
ték ki a csényei óvodának, a gércei 
adakozóknak, az ikervári iskolának, 
az ostffyasszonyfai óvodának, a por-

páci adakozóknak, a sárvári általános 
és középiskolai intézményeknek, 
a sárvári óvodáknak és a Sárvári 
Nagycsaládosok Egyesületének a 
helyben való gyűjtésért és az aján-
dékok gyűjtőhelyre való szállításáért. 
A szervezet megköszönte a helyi és 
környező vállalkozók önzetlenségét 
is, és külön köszönetet mondott a 
Sárvári Média Nonprofit Kft.-nek és 
Sárvár Város Polgárőr Egyesületének 
a segítségért. Az ajándékokkal meg-
rakott buszok Sárvárról Szombat-
helyre mentek, és több kamionnyi 
építőanyaggal együtt február 4-én 
érkeztek meg Horvátországba. 
(Fotó: facebook.com/saravaron.karitasz)

Kedves sárváriak! 
Ha lehetőség van rá, kérjük az egyesület számára ajánlják fel az 

adó 1%-át! Minden apró segítséget tisztelettel megköszönünk! 
Adószámunk: 19245412-1-18.                    

Köszönettel: Sárvári Nagycsaládos Egyesület vezetősége 

Köszönetét fejezte ki a Sárvári 
Karitász 

Felajánlható az 1%!

A VASIVÍZ Zrt. módosítja irodái nyitvatartását
Február 1-től módosult a VASIVÍZ ZRt. személyes ügyfélszolgálati irodájának, 

fiókirodáinak és információs pontjainak nyitvatartási ideje. 
A sárvári fiókiroda hétfőn és szerdán 8:00–12:00 között, csütörtökön 

14:00–18:00 között tart nyitva a módosítás szerint. A szolgáltató továbbra 
is kéri a járványügyi szabályok szigorú betartását a felhasználóktól. Az ügy-
intézés során szájmaszk használata kötelező, a kihelyezett kézfertőtlenítő 
használata javasolt. Az irodában egy időben csak annyi ügyfél tartózkodhat, 
ahány ügyintéző dolgozik. Az ügyfelek odakinn várakozhatnak, betartva  
a 1,5–2 méteres távolságot. 

A VASIVÍZ ZRt. kéri a felhasználóktól, hogy továbbra is részesítsék előnyben 
az előzetes időpontfoglalást. A személyes ügyfélfogadás mellett telefonon, on-
line vagy e-mailben is intézhetik ügyeiket. További információ: www.vasiviz.hu
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 

oltásra:

MK_vakcinainfo_185x270mm.indd   1 2021. 01. 08.   11:26:00
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

február 18-án és 25-én, 
csütörtökön 17 órakor

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 
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

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Február 13., 20. és 27. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Február 12. (péntek) 19:00: Forgószínpad/ színházi magazin
Február 19. (péntek) 19:00: Diagnózis/ egészségügyi magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

INDUL a tavaszi szezon

Cél a BAJNOKI GYŐZELEM

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. február 12. és 27. között

Egészen a hatodik fordu-
lóig veretlenül menetelt 
előre a Sárvár FC futsal 
csapata a Regionális Fut-
sal Bajnokságban. A Rép-
celak ellen hazai pályán 
megszakadt a győzelmi 
sorozat, de a bajnoksá-
got továbbra is vezeti a 
Sárvár.

Tör ténelme során először 
távozott pont nélkül bajnoki 
mérkőzésről a Sárvár FC futsal 
csapata. Öt megnyert mérkőzés 
után, február 1-jén, hazai pályán 
2–1-re kikapott a Répcelaktól. 
A vereség ellenére a Sárvár to-
vábbra is vezeti a bajnokságot, 
előnyük 3 pont az SZC Futsal 
csapata előtt.

– Remekül kezdtük a bajnok-
ságot, nyertünk lehengerlő já-
tékkal, nagyobb különbséggel, 
de volt olyan is, hogy hátrány-
ból álltunk fel és bizonyította 
csapatunk az erejét. Jelenleg 3 

ponttal vezetjük a bajnokságot, 
5 győzelmünk mellett csupán 
egyszer találtunk legyőzőre. 
Én pozitívan értékelem az ed-
digi eredményeinket és bízom 
abban, hogy hasonlóan tudjuk 
folytatni a hátralévő mérkő-
zéseinket is – értékelt Halmos 
Máté szakosztályvezető, játé-
kos-edző.

Alig fél éve állt össze az újonc 
Sárvár kerete, de rögtön sike-
rült egy erős és eredményes 
csapatot létrehozni. Az egykori 
magyar válogatott játékos úgy 
fogalmazott, egy komplex csa-
pat állt össze Sárváron.

A szezonból már csak 4 for-
duló van hátra, a csapat célja 
egyértelműen a bajnoki győze-
lem és az NB II-be való feljutás.

– Jövőre szeretnénk egy osz-
tállyal feljebb is megmutatni 
magunk at  és  hosszú távon 
stabil másodosztályú klubbá 
válni – mondta Halmos Máté.

sii

A Sárvárfürdő Kinizsi ifi és felnőtt NB II-es női kézilab-
dacsapata is lejátszotta az őszi szezon utolsó elmaradt 
mérkőzését, így most már teljes erővel a tavaszi szezonra 
készülhetnek.  A felnőtt kézilabdacsapattal szemben a ve-
zetőség annyi elvárást fogalmazott meg, hogy az első ötben 
sikerüljön a tavaszt teljesíteni. 

Január utolsó hétvégéjén ha-
zai pályán fogadták a Sárvárfür-
dő Kinizsi ifi és felnőtt csapatai 
a Celldömölki VSE-t. A felnőtt 
sárvári csapat 33–26 arányú 
győzelmet ért el a Celldömölk 
ellen. A sárvári ifi csapat 36–23-
as végeredménnyel győzedel-
meskedett a celliek felett.

– A Celldömölk elleni dupla 
mérkőzést – papírforma szerint 
– magabiztosan nyertük mind 
az ifiknél, mind a felnőttek ese-
tében. Bár hozzá kell tenni, hogy 
egy október végi – november 
eleji szünet után mi a celliekkel 
szemben folyamatosan játékban 
vagyunk – mondta el Csonka 
László, a Sárvári Kinizsi Sporte-
gyesület Kézilabda Szakosztályá-
nak vezetője.

A Celldömölk elleni mérkő-
zéssel a Pupp Adél edző által 

irányított Sárvárfürdő Kinizsi NB 
II-es női kézilabdacsapat lezárta 
a pandémiával nehezített őszi 
szezont. – Mi lejátszottuk az őszre 
kiírt 11 mérkőzésünket, 8 nyert és 
3 vesztett mérkőzés a mérlegünk. 
A célkitűzésünknek megfelel-
tünk, ott vagyunk a tabella első 
felében – húzta alá Csonka László.

A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es 
női kézilabdacsapata a Győri Audi 
ETO KC U22-es csapatát fogadja 
a tavaszi szezon nyitómérkőzésén 
február 13-án 18 órakor a Sár-
vár Arénában. Amíg zárt kapuk 
mögött kell a kézilabdázóknak 
játszaniuk, addig a Sárvár Aréna 
YouTube-csatornáján követhetik 
élőben a hazai mérkőzéseket a 
nézők. 

A vezetőség szeretné, ha a 
csapat az első ötben teljesítené 
a tavaszi szezont. -fr-
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ÚJ EDZŐVEL indult a foci
Folytatódik a tavaly novemberben félbeszakadt Vas megyei 
I. osztályú labdarúgó-bajnokság az elmaradt őszi fordulók 
pótlásával. A bajnoki tabellát vezető Sárvár FC új edzővel 
vág neki a küzdelmeknek, mivel Kovács Balázs vezetőedző 
munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudta folytatni a csapat 
felkészítését. Az új edző Haraszti Zsolt, aki korábban már volt 
a sárvári csapat trénere.

A régi-új tréner fontos szerep-
lője a város sportéletének. Aktív 
játékosként és edzőként is sok 
szállal kötődik Sárvár labdarúgásá-
hoz. Emellett a Tinódi gimnázium 
testnevelőtanára, a Sárvári Kinizsi 
SE elnöke. Legutóbb a szintén a 
megyei I-ben játszó Celldömölk 
edzője volt. A Sárvár FC felkérése 
váratlan, de Haraszti Zsolt számára 
elismerés volt.

– Egy héttel a bajnokság kezdete 
előtt jött a felkérés, ami nagy meg-
tiszteltetésként ért, mert mindig 
is sárvárinak vallottam magam, 
és nagyon sok időt töltöttem a 

város labdarúgásában. Utánpótlás 
és felnőtt csapatoknál is mindig 
visszavezetett ide az utam. Egy ér-
zelmi döntést hoztam, nem voltak 
feltételeim és kérdéseim. A rövid 
idő ellenére az segít, hogy a játé-
koskeret nagy részét szakmailag 
és emberileg is jól ismerem – szólt 
a felkérésről Haraszti Zsolt.

A mostani bajnokságban az NB 
III-ból a megyeibe visszalépő Sár-
vár FC egy új koncepciót fogadott 
el, a helyi játékosokra épülő csapat 
kialakítását. Haraszti Zsolt megtar-
totta az első edzéseket a Sárvár 
FC felnőtt labdarúgócsapatánál. 
Az edzések középpontjában az 
összhang és a támadójáték haté-
konyságának növelése áll.

– Sárvári és környékbeli, az 
utánpótlásban itt nevelkedett és 
ide kötődő játékosokra építünk. 
A csapat gerincét már ők adják. 
Emellett szereplési lehetőséget 
adunk a nagy csapat környékén 
edzéseken, esetleg mérkőzéseken 
is a fejlődésre az utánpótláskorú 
saját játékosainknak – fogalmazott 
az új vezetőedző.    

A Sárvár FC számára négy elma-
radt nehéz mérkőzés következik. 
A cél az élmezőnyben maradni, 
azonban az edző és a csapat 
számára nem elérhetetlen az első 
hely megtartása sem. 

– Minden edzőnek az a vágya, 
hogy az ő csapata nyerjen. Min-
den mérkőzésen megpróbálunk 
győzni. Nem mondom, hogy 
aranyérmesek leszünk, mert 
az felelőtlenség, hisz nagyon 
sok jó minőségű játékos most 
Ausztriából visszaigazolt a vasi 
bajnokságba. Ez színvonalemel-
kedést hoz, de mi kitartunk a 
koncepciónk mellett. A tabella 
élén állunk, megyünk és csi-
náljuk tovább… – mondta az 
esélyekről Haraszti Zsolt, a Sárvár 
FC vezetőedzője.

Február 6-án a Király SE ellen 
idegenben lépett pályára a Sárvár 
FC, a végeredmény 3:2 lett.

p-ás

Egy érzelmi döntést hoztam, nem voltak feltételeim és 
kérdéseim – mondta Haraszti Zsolt, a Sárvár FC új edzője

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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 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/
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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!

2021. február 14. lenne az első Gyertyafényes, 
Szerelmetes, Valentinos vacsora nélküli este!!! 

DE....
MI nem hagyjuk, hogy 

az Önök közös estéje az idén ne jöjjön létre!

Rendelje meg most Valentin-napi 
szerelmetes páros menünket, amihez
mi adjuk a virágot és a gyertyát is!

Ezzel háláljuk meg, hogy az utóbbi hónap 
nehézségeit együtt, 

türelemmel sikerült átvészelnünk!
Hisszük, hogy újra dobbanak 

még a szerelmes szívek 
csodálatos Sárvárunkban!

Részleteket keresse a Facebook-oldalunkon!
PLATÁN, semmi flanc, csak a SZÍV
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