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BIZTONSÁG ÉS FEJLŐDÉS
a két költségvetési alapelv

FONTOS
a járványügyi
szabályok
betartása
Az elmúlt napokban Európa
számos országához hasonlóan hazánkban is nőtt az új
fertőzöttek, a kórházi betegek
száma, ez arra figyelmeztet,
hogy a harmadik hullám jelei
mutatkoznak itt is.

A Csónakázó-tó körüli több mint 500 millió
forintos kormányzati támogatással megvalósuló beruházások idén tavasszal fejeződnek be
Elkészült Sárvár 2021. évi költségvetése 6,3 milliárd forintos
főösszeggel. A pandémiás helyzet ellenére az idei büdzsé
is lehetővé teszi az önkormányzati intézmények és a város
biztonságos működtetését. Fejlesztésekre, felújításokra is
mintegy 1,3 milliárd forintot fordíthat Sárvár. Kondora István
polgármester optimistán tekint a jövőbe, bízik abban, hogy
a költségvetés egyensúlyát ebben az évben is meg lehet
teremteni.
A veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a
polgármester gyakorolja, így Sárvár
2021. évi költségvetését is Kondora
István polgármester hagyta jóvá.
A büdzsét a város alpolgármestereivel és az önkormányzati hivatal
munkatársaival együtt készítette
a polgármester. Az aláírást megelőzően azonban valamennyi

képviselőnek és bizottsági tagnak
elküldte a dokumentumot, akik így
véleményt mondhattak róla.
– A költségvetés készítésekor
fontos alapelvünk volt, hogy a
pandémia ellenére megőrizzük a
város működőképességét, a város
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának színvonalát, és
azokat a beruházásokat, amelyek
az elmúlt években elkezdődtek,

biztonságosan be tudjuk fejezni.
Fontos, hogy az önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai a
veszélyhelyzet ellenére biztonságban tudják a munkájukat végezni,
ehhez nagy segítséget kaptunk a
kormánytól, hiszen a Sárvárfürdő
1,8 milliárd forintos hitelének
kifizetését átvállalta. A 2021–2027
közötti európai uniós pályázati ciklusra is fel kell készülnünk, hiszen
a stratégiai fejlesztéseket ebből a
forrásból szeretnénk megvalósítani. Ezek a szempontok egymást
kiegészítik, idén 6,3 milliárd forintból gazdálkodhat a város, célunk
a költségvetés egyensúlyának
biztosítása – sorolta a költségvetés
készítésének alapelveit Kondora
István. 
Folytatás a 3. oldalon

A brit vírusmutáns egész Európában gyorsan terjed, több
embert fertőz és növeli a betegek
számát. A védelmi intézkedések
betartása továbbra is fontos.
Este 8 óra és reggel 5 óra között
továbbra is kijárási tilalom van
érvényben. A maszkviseléssel és
távolságtartással kapcsolatosan
eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy
a 10 ezer főnél nagyobb település
egyes közterületein a maszkviselés kötelező, így Sárvár főutcáján
is kötelező továbbra is a maszk
viselése. Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével
– este 7 óráig maradhatnak nyitva.
Minden gyülekezés tilos.
Az éttermek vendéget nem
fogadhatnak, vendégnek ott
csak az étel elvitele céljából lehet
tartózkodni. A szállodák turistákat
nem fogadhatnak, csak üzleti,
gazdasági vagy oktatási célból
érkezett vendégeket. Mindennemű rendezvény megtartása tilos.
A védőoltással kapcsolatban
bővebb információkat
a 9. oldalon olvashatnak.

HAVONTA KÉTSZER elviszik a zöldhulladékot

EGYHÁZI FENNTARTÁSBA kerülhet az óvoda

Sárvár polgármestere megegyezett a hulladékszállítást végző
céggel. Március 1-től november 30-ig nem havonta egyszer, hanem havonta két alkalommal szállítja el a zöldhulladékot az STKH
Sopron és Térsége Nonprofit Kft. Sárváron. Az STKH 2021. január
1-jétől módosította a hulladékszállítás rendjét, amely értelmében
kevesebb alkalommal gyűjtik a szelektív és a zöldhulladékot is.
A döntés nagy visszhangot kapott, a sárvári lakosok közül sokan
fejezték ki nemtetszésüket a változtatások kapcsán, ezért Kondora
István polgármester tárgyalásokat kezdett az STKH Sopronnal.

Folytatás a 6. oldalon

Lezajlott a szülők szavazása a Sárvári Csicsergő Óvodában. Az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek szüleinek 72,5%-a támogatja, hogy a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerüljön
az óvoda 2021. szeptember 1-től. A végső döntést a veszélyhelyzetben Kondora István polgármester hozza meg. Wimmer Roland
városi plébános a szavazást követően közösségi oldalán fejezte ki
háláját és köszönetét a szülők bizalmáért, hogy az intézmény a
következő tanévtől katolikus óvodaként működhessen. Így is lehetőséget adva az itt élő családoknak, hogy, ha akarnak, katolikus
óvodát választhassanak gyermekeiknek.
Írásunk a 4. oldalon
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Elindult a NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A kormány álláspontja,
hogy csak fokozatosan és
felelősen lehet feloldani a
korlátozásokat, és ehhez
az emberek véleményét is
kikéri. Az erről szóló online
nemzeti konzultáció már
elindult.
– A vírus miatt a legfontosabb,
hogy felelős döntések szülessenek. Az oltási program mellett
elindult a párbeszéd az újraindítás
lehetőségeiről. Ez nagyban függ a
járványügyi helyzettől, ugyanakkor
az elmúlt hónapok bizonyították,

hogy azok a hatékony intézkedések, amelyeket a magyarok többsége is támogat. A konzultáció
ebben nyújt segítséget, mindenki
véleménye fontos. Én már kitöltöttem – mondta el Ágh Péter
országgyűlési képviselő, aki hozzátette, erre biztatom a sárváriakat is.
A kérdőívet a vakcinainfo.gov.hu
és a nemzetikonzultacio.kormany.
hu oldalon is ki lehet kitölteni. Hét
kérdésre lehet válaszolni, többek
között a védettségi igazolvánnyal,
az éttermek és szállodák újraindításával és az este 8 óra utáni kijárási
tilalommal kapcsolatban.

FORGALMI REND VÁLTOZÁS
Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt években kialakult forgalom- és gépjárműszám-növekedés miatt a Pap
közben a Dózsa György utcai
útcsatlakozásától a Kossuth
térig terjedően – elsősorban
hétköznapokon munkaidőben
– forgalomtorlódás tapasztalható, amit a parkoló gépjárművek
még tovább nehezítenek.
A megnövekedett gépjárműszámmal együtt járó forgalomnövekedés eredménye, hogy a
kétirányú forgalom és a parkoló
autók miatt az itt található
intézmények, vállalkozások
gépjárművel való megközelítése nehézkes, esetenként a gyalogosokra és kerékpárosokra
nézve balesetveszélyes helyzet
is kialakulhat.

szerinti bal oldalon lehetőség
lesz parkolásra, míg az út jobb
oldala szolgál az egyirányú közlekedésre. A kerékpár forgalom
a jövőben is kétirányú marad.
Az új forgalmi rend bevezetésére 2021. március 15-étől
kerül sor.
Az önkormányzat bízik abban, hogy az újraszabályozott
forgalmi rend kialakításával
a Pap köz közlekedési helyzete – különösen a reggeli
és a délutáni csúcsforgalom
időszakában – javulni fog és
rendezettebbé válik.
A bevezetésre kerülő, fent
említett forgalomszabályozási
intézkedés hatásait, az esetleges lakossági visszajelzések
alapján figyelemmel kísérjük,
amennyiben szükséges a ké-

Az előzőekben ismertetett
problémát érzékelve Sárvár
Város Önkormányzata 2021.
február 15. napján – a Sárvári
Rendőrkapitánysággal és a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.vel történt szakmai egyeztetést követően – döntött az
önkormányzat tulajdonában
és kezelésében álló Pap közben egyirányú forgalmi rend
kialakításáról. A kötelező haladási irány a Dózsa György
utcától a Kossuth tér irányába került meghatározásra.
Az egyirányú forgalmi rend
kialakítása után a menetirány

sőbbiek során felülvizsgáljuk.
A bevezetésre kerülő forgalomszabályozással, forgalmi
rend változással kapcsolatosan
esetlegesen felmerülő további kérdéseivel forduljon bizalommal Paulik Eszter műszaki
ügyintézőhöz telefonon a 0695-523-146 számon, vagy e-mailben a paulik.eszter@sarvar.hu
levelezési címen.
Az új forgalmi rend betartásában kérem szíves együttműködését, egyben tájékoztatásom
szíves tudomásul vételét.
Sárvár Város
Önkormányzata

Újabb online fogadóóra
Harmadik alkalommal tartott online fogadóórát Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester.
A koronavírus-járvány miatt
elmaradtak már a tavalyi évben is
a személyes találkozáson alapuló
fogadóórák. Dr. Máhr Tivadar
azonban fontosnak tartotta a
kapcsolattartást a lakossággal,
ezért indította el az online fogadóórákat. Február 17-én harmadik alkalommal várta a lakosság

kéréseit, kérdéseit online illetve
telefonon. A csapadékvízelvezetéssel, a közvilágítással, az
üveghulladék gyűjtésével, az
illegális hulladéklerakókkal, a
kóbor kutyákkal és a házi állatok
tartásával kapcsolatban érkeztek
hozzá észrevételek, kérdések.
– Nagyon fontosnak tartom,
hogy a lakosság kérései eljussanak hozzám, és a problémáik
megoldásában a segítségükre
lehessek – mondta el Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester.

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA
SZABÓ ZOLTÁN
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE
2021. MÁRCIUS 9-ÉN (KEDDEN)
9–10 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.
Kérdéseikkel, észrevételeikkel Szabó Zoltánt
megkereshetik ezen időtartamban
telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, a szabo.zoltan@sarvar.hu címen
és Messenger-üzenetben!
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BIZTONSÁG ÉS FEJLŐDÉS a két költségvetési alapelv
Folytatás az 1. oldalról
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 6,3 milliárd forint, ebből a tárgyévi bevétel 3,5
milliárd forint, a feladattal terhelt
tavalyi évről áthozott pénzmaradvány 2,7 milliárd, és 100 millió
forint folyószámlahitel is szerepel
az idei büdzsében.
– A folyószámlahitelre azért van
szükség, mert egyrészt a járványhelyzet miatt decemberben már
nem kellet iparűzési adóelőleget
feltölteniük a cégeknek, az adót
a bevalláskor kell majd megfizetniük májusban. Másrészt a
gazdaság újraindításának egyik
lényeges eleme az, hogy idén a
koronavírus-járvány miatt a kisés középvállalkozásoknak a felére
csökken az iparűzési adója, nem

kell az első félévben fizetniük, és
ezután az állami kompenzáció

majd csak júniusban érkezik. Az
év második felében tehát megérkeznek ezek a bevételek, egyen-

súlyba kerül a költségvetésünk. De
addig is, hogy a folyókiadásainkat
mindenképpen tudjuk teljesíteni,
biztonsági okokból, beállítottuk a
költségvetésbe ezt a folyószámlahitelt – mondta el Kondora István.
A polgármester szólt arról is,
hogy idén 1,3 milliárd forintot
fordít beruházásokra és felújításokra a város. Az önkormányzat
befejezi a Cseperedő bölcsőde
bővítését és a Sárvár Arénát,
amelyben elkészül a tekepálya.
Megújul a Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár utcai telephelyén a
konyhaépületrész. Befejeződik az
IGESZ irodák kialakítása, új irodába
költözhet a sárvári TDM. Elkészül
a Csónakázó-tónál a kerékpárút,
a futópálya, az új játszótér és
térfigyelő kamerarendszer, új

utcabútorok kerülnek a területre.
Új parkolók épülnek a szakorvosi
rendelő előtt, bővül a közvilágítás
a Hegyközségben és a belvárosban. Kiépül a szennyvízelvezetés az Almáskerti utcában és az
északi iparterületen, megújul az
Eperjes utca burkolata. Iparterület
kialakításával, barnamezős ipari
területek rehabilitációjával újabb
fejlesztéseket készít elő a város.
Folytatódnak az út- és járdafelújítások, az ivóvízhálózat felújítása.
Kondora István végezetül kiemelte, hogy az önkormányzat
továbbra is támogatást nyújt a
legrászorultabbaknak, sőt bővült
a támogatottak köre, hiszen a
lakhatási és a fűtési támogatás
esetében is emelkedett a jogosultsági jövedelemhatár. 
-fr-

Célunk, hogy EGYÜTTMŰKÖDÉSRE ÉPÍTVE előrébb jusson a város!
Az egész világ és így Magyarország is komoly kihívásokkal néz szembe a
koronavírus-járvány miatt.
Azonban Sárvár ebben a
nehéz helyzetben is a jövőt
tervezi. Az önkormányzat
határozott elképzeléseket
fogalmazott meg.
A legfontosabb feladat, hogy
Sárvár működjön, de ezen felül
a mostani költségvetés lehetőséget teremt arra is, hogy Sárvár
fejlődjön, és kisebb-nagyobb
fejlesztések valósulhassanak meg.
Nem kétséges, hogy a fejlődés
tekintetében soha nem dőlhetünk
elégedetten hátra, hiszen mindig vannak olyan helyi igények,
melyeket indokolt lehet lépésről
lépésre megvalósítani. Bár lehet,
hogy elsőre magától értetődőnek
tűnik a város idei költségvetési
helyzete, fontos hangsúlyozni,
hogy egyáltalán nem az. Sárvár
ugyanis nem indulhatott volna
neki ennek az évnek ilyen, a korábban várthoz képest kedvezőbb
feltételekkel, ha a Kormány nem
váltja ki a fürdő régi fejlesztési
hiteleit. Mindez ma már természetesnek tűnik, de nem volt az.
Hosszú ideig, sokat dolgoztunk
a munkatársaimmal és polgármester úrral a cél érdekében.

Köszönettel tartozom nekik és
a Kormánynak is az 1,8 milliárd
forint értékű támogatásért.
A fürdő és a turizmus Sárvár
gazdaságának és elismertségének
fontos alappillére. Ugyanakkor
fontos hangsúlyozni, hogy a
jelenlegi helyzetben bevétel hiányában nagyon nagy nehézséget
okozott volna a fürdőnek és az
önkormányzatnak is a törlesztés.
Hosszú ideig. Újabb hitelcsapdát
jelentett volna, és így gátat szabott volna a jövő tervezésének,
az új fejlesztéseknek és a város
sem tudott volna új célok megvalósítására törekedni. Sárváron
a turizmus több mint ezer család
életére van hatással, így az ő
érdekükben is biztosítani kellett
a fürdő stabil működését. Ha
tehát a hitelkiváltás nem történt
volna meg, nagyon nehéz lenne
gondolkodnunk a holnap kihívásairól. A kormányzati mentőöv
a lehetőségét teremtette meg
annak, hogy egy nagy problémát
a hátunk mögött hagyva, a vírus
okozta nehéz helyzetben egyáltalán megkezdődhessen a jövő
tervezésének munkája.
A tavalyi évben a koronavírus
ellenére kimagasló értékű, több
mint 8 milliárd forintnyi forrás
felhasználása érintette a várost.
Ennek jelentős része nem uniós,

hanem magyar kormányzati
támogatás volt. Mindezek látványos eredményeket hoztak,
amelyek az egész település arculatát meghatározzák. 2020 a
rendszerváltás utáni évtizedek

egyik kiemelkedő éve volt a fejlesztések tekintetében. Most egy
új uniós tervezési időszak előtt
állunk, melynek révén építünk az
eddig megtett útra. Hosszú évtizedek munkája vezetett Sárvár
hírnevének kiépítéséhez, melyet
őrizni kötelessége mindenkinek,
aki tehet a városért. Közös célunk,
hogy a következő időszakban a

megosztó botránypolitizálás, a
kampányízű viták helyett együttműködésre építve előrébb jusson
a város. Ezért folyamatosan keressük a partnerséget a pályázatokat
koordináló Magyar Kormánnyal
és a Vas Megyei Önkormányzattal
annak érdekében, hogy a város,
hírnevét megőrizve tovább fejlődhessen minden sárvári megelégedésére. Eddig még nem
látott lehetőségek nyílhatnak
meg a jövőben a település előtt,
melyekkel élnünk kell. Az itt élők
érdekében a városvezetés, jó
kapcsolatban a Kormánnyal, kész
a feladatra. A Sárvárért, a sárváriakért köttetett szövetség támogatásában rám, ahogy eddig,
úgy a jövőben is számíthatnak!
A városért született összefogás
legfontosabb tagjai azonban
Önök: köszönöm, hogy otthonuk
iránt érzett büszke szeretetükkel,
mindennapi munkájukkal, törődő
gondoskodásukkal tesznek Sárvárért! Vigyázzanak magukra, egymásra és vigyázzanak Sárvárra!
Ágh Péter
Sárvár országgyűlési képviselője
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TÁMOGATJA A SZÜLŐK TÖBBSÉGE,
hogy egyházi fenntartásba kerüljön a Csicsergő óvoda

A Sárvári Csicsergő Óvoda
Facebook-oldalán jelent
meg a hír, hogy az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek szüleinek
72,5%-a támogatja, hogy
a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerüljön
az óvoda 2021. szeptember 1-től.
A Szombathelyi Egyházmegye
tavaly év elején azzal a kéréssel
fordult a sárvári önkormányzathoz, hogy amennyiben az
óvodai nevelésben részt vevő
gyermekek szüleinek a többsége
támogatná, akkor a Sárvári Csicsergő Óvoda fenntartói jogát

átvenné. Az óvoda esetében csak
úgy indulhatott el a fenntartói
jog átadásának folyamata, hogy
a képviselő-testületnek erről elvi
döntést kellett hoznia, erre a
2020 februári képviselő- testületi
ülésen került sor. A 10 jelen lévő
képviselő – Eiveck Péter hiányzott
– egyhangú döntéssel egyetértett
a Szombathelyi Egyházmegye
kezdeményezésével, és elviekben támogatták, hogy a Sárvári
Csicsergő Óvoda fenntartói joga
átkerüljön az egyházmegye, mint
köznevelési intézményfenntartó
részére. Az ülésen a kormánypárti
és az ellenzéki képviselők is kérdés, észrevétel nélkül támogatták
egyhangúlag a kezdeményezést.

A határozat szerint azonban
csak akkor kerülhet a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába a
Sárvári Csicsergő Óvoda, ha azzal
a beíratott gyermekek szüleinek
több mint fele egyetért. A szülői
szavazást tavaly a koronavírusjárvány fokozódása miatt az intézményben elrendelt rendkívüli
szünetre tekintettel elhalasztották,
erre most február 16-án került sor,
illetve pótszavazási lehetőséget
biztosítottak a szülőknek február
19-én az intézményben.
A szavazásra a jogszabályi és
járványügyi előírások betartásával került sor. A beíratott gyermekek számát figyelembe véve 149
szavazatot adhattak le a szülők,
a leadott szavazatok száma 134
volt. 108 igen szavazattal a szülők támogatták a Szombathelyi
Egyházmegye kezdeményezését,
26 nem szavazat mellett. Érvénytelen szavazat nem volt. Összességében a beíratott gyermekek
szüleinek 72,5%-a támogatta,
hogy kerüljön a Szombathelyi
Egyházmegye fenntartásába a
Sárvári Csicsergő Óvoda 2021.
szeptember 1-től.

Mivel támogatói szülői vélemény született, így a következő
lépés a fenntartóváltással ös�szefüggésben az alkalmazotti
közösség, az óvodaszék és a szülői
szervezet erre vonatkozó véleményének beszerzése.
A veszélyhelyzetben a települési önkormányzati képviselő-testület feladat- és hatáskörét
a polgármester gyakorolja. Mivel az Országgyűlés várhatóan
újabb 90 nappal meghosszabbítja a veszélyhelyzetet, így a
fenntartóváltásról szóló döntést
Kondora István polgármesternek kell majd meghoznia.
Teheti ezt annak birtokában,
hogy erre egyhangú döntéssel
hozott felhatalmazást kapott
a képviselő-testülettől, és a
szülők többsége is támogatja
a fenntartóváltást. Továbbá a
katasztrófavédelemről szóló jogszabály nem a döntési, hanem az
állásfoglalási hatáskör gyakorlását nem teszi lehetővé a polgármester számára intézmény
átszervezése és megszüntetése
esetén veszélyhelyzetben.
-fr-

GÁLYARAB LELKÉSZEKRE emlékeztek
Idén a református tempraboskodtak, közülük Svetzlomban tartottak közös
ki András ágostai hitvallású
istentiszteletet a város
lelkész itt is halt vértanúhaevangélikus és református
lált. Az emléktáblát 1993gyülekezetei. Szentgyörgyi
ban állították a 17. századi
László református és Pethő
gyászévtized protestáns
Attila evangélikus lelkész
mártírjainak mementójául.
idézte fel, hogy a magyarSárvár később elnyerte a
országi ellenreformáció
Reformáció Európai Városa
idején 1674 kora tavaszán
címet is.
több száz protestáns prédiA protestáns gályarab lelkészek
Sárvár számára fontos a
kátort idéztek a vészbíróság
emléknapja alkalmából a sárvári református tempmúlt emlékeinek az ápoelé. Az ítéletek után több
lomban az evangélikus gyülekezettel közös istentisztelettel, majd
lása, amelyek példaként
mint egy évet szenvedett
a Nádasdy-vár belső udvarán lévő emléktáblánál tartott koszorúzással
szolgálhatnak napjainkban
a sárvári vár börtönében 8
emlékeztek a várban egykor raboskodott prédikátorokra.
is. – Az itt raboskodott lelkéevangélikus és 7 református
szek-tanítók példája, a mai
lelkész.
Ebből a belső békéből következik az emléktáblánál folytatódott az értékválsággal küzdő korunkban
A gályarab lelkészek példá- minden más is, az összes válla- ünnepség és a két egyház kép- a hívő emberek számára segít
ja is arra tanít, hogy a belső lásunk, világlátásunk, minden viselői, valamint Szabó Zoltán megerősíteni a hitüket, de a nem
békességből erő meríthető a vágyunk-álmunk – hangsúlyozta Sárvár alpolgármestere helye- hívőknek is megfelelő erkölcsi
nehéz időkben. – A lélek belső Pethő Attila evangélikus lelkész. zett el koszorút. A Nádasdy-vár irányt mutat azzal, ahogy ők anbékessége, az ember Istennel
A közös ünnepi istentisztelet udvarának a falán álló kőtáblára nak idején kiálltak saját meggyővaló közösségéből erőt merítve, után az emlékezők a templomból azoknak a prédikátoroknak a ne- ződésükért – fogalmazott Szabó
minden nehézségen átsegít. átvonultak a Nádasdy-várba, ahol vét vésték, akik a vár börtönében Zoltán alpolgármester. 
p-ás
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A TURIZMUSNAK fontos feladata lesz az újraindulásban
– Nem túlzás kijelenteni, hogy az újranyitást illetően a turisztikai szakma már a tűkön ül. Addig is a megyében több
beruházás zajlik az infrastruktúra megújítására. A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programja
keretében Sárváron, Bükön, Szombathelyen és Kőszegen is
megújulhatnak a tourinform irodák – mondta az átadás előtt
álló új sárvári TDM irodában tett látogatása során dr. Kondora
Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke.
A sárvári kiemelkedik az irodák
sorából, hiszen impozáns helyen,
a Nádasdy-várral és a Városházával szemben, a főtér sarkán lévő
hatalmas épületbe költözhet, a
25 millió forintos pályázati támogatás segítségével a Sárvár Tourist
& TDM Nonprofit Kft. teljesen
felújítja.
– A turisztikai irodákban a látogatói igényeknek megfelelő,
magas színvonalú fogadóterek
egységes arculatú fejlesztése is az
ország turisztikai márkáját erősíti.
A sárvári iroda 150 négyzetméteres alapterületével bővítheti a

szolgáltatások igénybe vevőinek
körét, növelve a személyes látogatóforgalmat is – tette hozzá dr.
Kondora Bálint.
A járványszabályok enyhítésével, ha ismét lehetővé válnak az
utazások, akkor a turizmus nagy
lendülettel indulhat be a közel
egy éve tartó karantén után. – Ez
az optimizmus jellemzi a szolgáltatókat, hiszen kezdetben nem
többhetes külföldi utakra kell
gondolni, hanem egy megyén
belüli kiruccanás is élményszámba mehet ennyi bezártság után
– fogalmazott a turizmus szövet-

Dr. Kondora Bálint elnök, Szabó Zoltán és Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterek, Kondora István polgármester, Haller Ferenc TDM – igazgató,
valamint Kampel Oszkár bizottsági elnök
ség elnöke. Hozzátéve, hogy a
Sárvárra érkezett vendégek egy
részét eddig is meg kellett szólítani különböző marketingakciókkal
ahhoz, hogy idejöjjenek. A jövőben a nemrég létrejött Bük–Sárvár
önálló turisztika térség e téren is
további fejlesztések előtt nyitja
meg a lehetőséget.
A turizmusnak fontos feladata
lesz a gazdaság újra indulásában.
Sárváron is nagyon sok család él

az idegenforgalomból. – Arra is
számítok, hogy egy éven belül
munkaerőhiányról beszél majd
ismét a szektor. Szerencsére, most
már a turisztikai képzés a turisztikai technikum és az ELTE közötti
megállapodás révén egyetemi
szinten is jelen van városunkban.
A célunk az, hogy az itt végzett
fiatal szakembereknek itt tudjunk
munkát biztosítani – szólt dr.
Kondora Bálint.
p-ás

FOKOZOTTABBAN FIGYELNEK A VENDÉGEK IGÉNYEIRE A SPIRITBEN
Már nagyon várják ezt a pillanatot! – Kozó Krisztina igazgatóhelyettes,
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és Müller–Pápai Zsuzsa a tavaly júniusi
újranyitáskor

A Spirit Hotel Thermal Spa*****superior munkatársai is – hasonlóan más szállodákhoz – már nagyon várják az újranyitást,
hiszen a pandémia miatt tavaly november 10-e óta nem
fogadhatnak vendégeket. Müller–Pápai Zsuzsa stratégiai
igazgatóval beszélgettünk az elmúlt hónapok nehézségeiről
és a tervekről.
A Spirit Hotel Sárvár igazi ékköve. Óriási népszerűségnek örvend
a belföldi és a külföldi vendégek
körében is, szolgáltatásait számos
hazai és nemzetközi díjjal ismerték már el. Az elmúlt években
folyamatosan nőtt a vendégéjszakák száma a szállodában,
az emelkedő tendenciának a

koronavírus-járvány vetett véget
tavaly tavasszal.
– 2019 egy nagyon jó év volt és
még így indult 2020 is. Majd – a
pandémiás helyzetre való tekintettel – március közepétől június
végéig szinte teljes mértékben
zárva tartottunk. Ezt követte
néhány olyan hónap, amikor nor-

mál üzemmód szerint tudtunk
dolgozni, és fogadhattuk a vendégeinket. Aztán jött az őszi második
hullám, amely még mindig tart, ez
mind pénzügyileg, mind lelkileg,
egészségileg mindenkit megvisel,
így bennünket is. Emiatt nem
zártunk jó évet, de nagyon várjuk
az újranyitást, és a vendégek részéről is megvan a szándék, hogy
amint lehet, azonnal jöhessenek.
Bízunk abban, hogy 2021 egy felépülő, jobb év lehet a számunkra
is – mondta Müller–Pápai Zsuzsa
stratégiai igazgató.
A Spirit Hotel a kényszerű leállás idejét felújításra, tervezésre
használta fel. A Kisfaludy Program
keretében elnyert 500 millió forintos fejlesztési támogatásból már
elkezdődött a szauna átépítése, és
220 szoba megújítását is tervezik.
Müller–Pápai Zsuzsa aláhúzta,
hogy a Spirit Hotel egyetlen
munkavállalóját sem bocsátotta
el. A kormányzati intézkedéseknek
köszönhetően a szállodaszektor,
így a Spirit Hotel is többféle támogatásban részesült a pandémia idején. Megkapták a 2020.
november 11. és december 10.
közötti foglalásaik után elmaradt

bevétel 80 százalékát, továbbá
bértámogatásban is részesültek.
A Spirit Hotel nagy érdeklődésnek örvend a járvány idején
is, a törzsvendégek folyamatosan
tartják a kapcsolatot a szállodával,
illetve a hotel a vendégekkel főként a közösségi médián keresztül.
– Nagyon várják a vendégek,
hogy újra nyithassunk, és talán
áprilistól számíthatunk részleges
nyitásra. Remélem, hogy 2021
második felétől egy lassú visszaépülés kezdődhet meg, de elsősorban a belföldi piacra számítunk
a határnyitásig. 2022–2023-ra
épülhet vissza a turizmus arra a
szintre, mint ami 2019-ben volt.
Ez a pandémiás helyzet alapjaiban
megváltoztatta azt, hogy hogyan
kell a szállodákban a vendégek
biztonságával és higiénés körülményeivel foglalkoznunk, ami
nálunk, egy ötcsillag superior
szállodában eddig is nagy szerepet kapott. Ezentúl még fokozottabban, az egyedi igényeket
is felmérve, kell erre tekintettel
lennünk, és kiszolgálnunk a vendégeket – húzta alá Müller–Pápai
Zsuzsa.
-fr-
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HAVONTA KÉTSZER elviszik a zöldhulladékot
Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester
Kosztka Lászlóval, az STKH Sopron
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével tárgyalt a többletszállítás lehetőségéről. Az egyeztetés eredményeként
március 1-je és november 30-a
között havonta két alkalommal
kerül elszállításra a zöldhulladék a
sárvári háztartásokból.
– 2020. december 31-én alá kellett írnunk a szolgáltatóval a szerződést, de csak nem sokkal előtte tájékoztattak bennünket a tervezett
változtatásokról, így nem nagyon
volt időnk a finomhangolásra. De
aztán januárban elkezdtünk mi is
tájékozódni, részben a Vas megyei
önkormányzatokkal próbáltunk
meg egyeztetni, részben pedig a
szolgáltatóval. Ennek az eredménye
az lett, hogy újabb 10 alkalommal
fogunk zöldhulladékot szállítani –
számolt be a polgármester.
Kondora István arra is felhívta a
figyelmet, hogy hamarosan országszerte, így Sárváron is tilossá válik
az avar és a kerti hulladék égetése.
Az önkormányzat ezt is szem előtt

tartotta a többletszolgáltatás megrendelésekor.
A polgármester kiemelte, a plusz
ürítéseket Sárvár Város Önkormányzata finanszírozza, így az nem
jelent többletköltséget a lakosság
számára. A módosítás alapján a
közszolgáltató legközelebb március 2-án és 3-án szállítja el a növényi
eredetű hulladékot.
– A zöldhulladék problémája én
úgy gondolom, ezzel megoldódik.
Nem sikerült a szelektív hulladékgyűjtésben egy nagyobb gyakoriságot elérni, ott viszont elértük
azt, hogy a kukákat ugyanúgy lehet
használni, mint eddig, és ha valakinek nagyobb mennyiségű szelektív
hulladékja van, akkor zsákokkal is
segít a szolgáltató – tette hozzá.
A polgármester előrevetítette, az
önkormányzat pályázati forrásból
hulladékudvart szeretne kialakítani a Hegyközségben. Ez tovább
mérsékelné a hulladékgyűjtés
problémáját. – Megkezdődtek az
egyeztetések, de ez egy jó néhány
hónapos folyamat még – fogalmazott a városvezető.
sii

SZÉLVÉDŐ CSERE

Ragasszon,

nehogy a nyakán maradjon!

FONTOS!
Ragassza ki a kukára az azonosítómatricát! Az NHKV Zrt. januárban – a
negyedéves számlával együtt – újra
kiküldte ügyfelei részére az edényazonosító matricákat. A matricát a
kukaedény kerekek felőli oldalára 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.

www.stkh.hu
ugyfelszolgalat@stkh.hu
Sopron
Sárvár
Körmend

+36 99/505-380
+36 95/200-240
+36 94/200-560

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 a kuka kerekek
felőli oldalára.

TÖKÉLETES
KILÁTÁS

MOST 10% KEDVEZMÉNNYEL!*
Online szervizfoglalás esetén
további 3000 Ft árengedmény.
Kuponkód**: FORD30WS

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.

SÁRVÁR 2021. I.
félévi
hulladékn
aptár
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SÁRVÁR – 2021. I. félévi hulladéknaptár
Január
1

Június

Szo

5

Április

Május

Június

Pé

1

Hé

1

Hé

1 Csü

1 Szo

1

2

Ke

2

Ke ZÖLD 1.

2

2

Va

2 Sze SZELEKTÍV 2.

Pé

Ke SZELEKTÍV 1.

3

Va

3 Sze

3 Sze ZÖLD 2.

3 Szo

3

Hé

3 Csü SZELEKTÍV 3.

4

Hé

4 Csü

4 Csü

4

Va

4

Ke SZELEKTÍV 1.

4

5

Ke

5

5

Pé

5

Hé

5 Sze SZELEKTÍV 2.

5 Szo

Ke SZELEKTÍV 1.

6 Csü SZELEKTÍV 3.

6

Va

Pé

Pé

6 Sze

6 Szo

6 Szo

6

7 Csü

7

Va

7

Va

7 Sze SZELEKTÍV 2.

7

Pé

7

Hé

8

Pé

8

Hé

8

Hé

8 Csü SZELEKTÍV 3.

8 Szo

8

Ke ZÖLD 1.

9 Szo

9

Ke SZELEKTÍV 1.

9

Ke SZELEKTÍV 1.

9

9

9 Sze ZÖLD 2.

Pé

Va

10 Va

10 Sze SZELEKTÍV 2.

10 Sze SZELEKTÍV 2.

10 Szo

10 Hé

11 Hé

11 Csü SZELEKTÍV 3.

11 Csü SZELEKTÍV 3.

11 Va

11 Ke ZÖLD 1.

11 Pé

12 Ke SZELEKTÍV 1.

12 Pé

12 Pé

12 Hé

12 Sze ZÖLD 2.

12 Szo

13 Sze SZELEKTÍV 2.

13 Szo

13 Szo

13 Ke ZÖLD 1.

13 Csü

13 Va

KA

14 Csü SZELEKTÍV 3.

14 Va

14 Va

14 Sze ZÖLD 2.

14 Pé

14 Hé

KA

10 Csü

15 Pé

15 Hé

15 Hé

15 Csü

15 Szo

15 Ke

16 Szo

16 Ke KARÁCSONYFA 1.

16 Ke ZÖLD 1.

16 Pé

16 Va

16 Sze

17 Va

17 Sze KARÁCSONYFA 2.

17 Sze ZÖLD 2.

17 Szo

17 Hé

17 Csü

18 Hé

18 Csü

18 Csü

18 Va

18 Ke

18 Pé

19 Ke KARÁCSONYFA 1.
20Május
Sze KARÁCSONYFA 2.

19 Pé
19 Pé
19 Hé
19 Sze
19 Szo
Június
20 Szo SZELEKTÍV HULLADÉK:
20 Szennyeződésmentes,
Szo
20 vegyes
Ke
20
Csü
20 Va
csomagolási
hulladék
SZELEKTÍV HULLADÉK:
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
21 Va
21 Va vegyes csomagolási
21 Sze hulladék
21 Pé
21 Hé
SZELEKTÍV HULLADÉK:
Szennyeződésmentes,

Kérj

1

Sze SZELEKTÍV
2 Va232.Szo
1.
Csü SZELEKTÍV
3. Va
3 Hé24SZELEKTÍV
4

Március

2 Szo

21 Csü
Ke SZELEKTÍV
1 Szo221. Pé

Pé

Február

2.
Hé
Ke25SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
1.
SZELEKTÍV
3.
Ke
Sze26SZELEKTÍV
2.

Ke SZELEKTÍV
1.
1.
22 Hé
22 Hé
22 Csü
22 Szo
22 Ke ZÖLD 1.
Azon
utcák,
ahol
a
maradék
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
történik
SZELEKTÍV
1.
Azon
utcák,
ahol
a
maradék
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
történik
2.
23 Ke
23
Ke
23 Pé
23 Va
23 Sze ZÖLD 2.
2 Sze SZELEKTÍV
2.
SZELEKTÍV
1.
ahol aAzon
maradék
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
történik
utcák,
ahol2.a maradék
szállítása
KEDDI
napon történik
2.
3.
utcák,
ahol
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● Nagyböjt 2. vasárnapján, február 28-án a szentmiséken a katolikus
oktatási és nevelési intézmények
javára gyűjtjük és küldjük a persely
adományokat.
● A farsang szombaton elmaradt
katolikus bált, lehetőség szerint a
nyár elején, a tavasz végén megtartjuk.
● Nagyböjti szerdákon a Szent
László-templomban 17.30 órakor,
csütörtökönként 17 órakor a Sári
templomban fájdalmas szentolvasót imádkozunk.
● Nagyböjt péntekjein a nagytemplomban 17.30 órakor, a Sári
templomban 17 órakor keresztutat
tartunk.
● Nagyböjti vasárnapokon 15.30
órakor a hegyi kálvária kápolnánál
keresztutat imádkozunk. Akik tehetik buzgón jöjjenek el, hozzuk meg
áldozatunkat.

SÁRVÁRI HÍRLAP
● Március 5-én, a hónap első
péntekén minél többen végezzenek
szentgyónást és törekedjenek a
gyakori szentáldozásra, így is készülve a Nemzetközi Eucharisztikus
kongresszusra.
● Nagyböjt szent idején hétköznaponként legyünk buzgók a
szentmiséken!
Akik tehetik, minél többször
jöjjenek áldozatos lélekkel! Nagy
szükség van imáikra.
● Előre jelezzük, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat a Szent László-templomban március 19–20–21én, péntek, szombat, vasárnap a
18 órakor kezdődő szentmisék
keretében lesz. Szeretettel várjuk a
lélekben elmélyedni vágyókat.
● Szeretettel buzdítjuk a nagycsoportos óvodások szüleit, hogy
gyermekeiket a katolikus iskolába
írassák. Nagyon örülnénk, 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 legértékesebb ajándékot, a hitet
próbálja adni.

● Nagy örömmel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy a Csicsergő
óvodába járó gyermekek szüleinek,
közel 75%-a megszavazta, hogy
szeptembertől katolikus óvodaként
működjön tovább az intézmény. Nagyon köszönjük a jó szülők bizalmát,
ígérjük, hogy nagy szeretettel háláljuk meg a belénk vetett bizalmat.
● A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus
Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa:
18885785-1-18.

Evangélikus
Egyházközség
● Istentiszteleteinket a megszokott
módon 9.30-kor tartjuk sárvári templomunkban az aktuális járványügyi
szabályok betartása mellett. Az istentisztelettel párhuzamosan hitoktatóink
gyerekfoglalkozással várják hittanosainkat a gyülekezeti teremben.
● Március 2-án, kedden tartja a
Vasi Evangélikus Egyházmegye havi
lelkészgyűlését online formában.
● Március 7-én, böjt 3. vasárnapján Balázs Fanni, harmadéves

teológushallgató hirdeti Isten igéjét
templomunkban.
● Személyi jövedelemadójuk
1%-ával a Magyarországi Evangélikus Egyház javára a 0035-ös technikai számon rendelkezhetnek. Kérjük,
hogy a másik felajánlható 1%-kal
támogassák egyházközségünk
Luther-rózsa Alapítványát, melynek
adószáma: 18890246-1-18.
● Egyházközségünk főbb híreiről
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet 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 elérhető. Telefonos elérhetőség: 95/830067, 30/6786645.
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BEOLTOTTÁK a gondozási központ szakdolgozóit
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ szakdolgozói
is megkapták már a koronavírus elleni védőoltást – minderről
Hámoriné Németh Edit intézményvezető adott tájékoztatást.
A központban szívesen adnak segítséget az időseknek a koronavírus elleni vakcinára való regisztrációhoz is, hogy minél több
idős sárvári tudjon élni az oltakozás lehetőségével.
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ szakdolgozói a
szombathelyi oltóponton, a Markusovszky kórházban kapták meg
a védőoltást, amely egyiküknél
sem okozott mellékhatást. Lapunk
megjelenésekor már a második oltáson is túl vannak, és hamarosan
kialakul náluk a védettség.
A részletekről Hámoriné Németh Edit intézményvezető számolt be, aki munkatársaival együtt
nagyon fontosnak tartja a védőoltást, amelyet 23-an kaptak meg a
központból.
– Nagyon jól ment, rugalmasan,
írásos és szóbeli kikérdezés után
kaptuk meg az oltást. 20 percet
ültünk a folyosón, de senkinél
nem jelentkezett mellékhatás,

majd egy másik ajtón távoztunk.
Az intézmény munkáltató jogköre
alá tartozó védőnők, az ügyelet
gépkocsivezetője és a takarítónő
is kapott már koronavírus elleni
oltást. Senki sem jelzett nagyobb
mellékhatást később se, láza
nem volt senkinek, inkább csak
izomfájdalmat éreztek néhányan
– mondta el Hámoriné Németh
Edit.
– Rendszeresen járunk az idős
ellátottakhoz, a nappali ellátásban résztvevő idősekkel is tartjuk
a kapcsolatot, hiszen ide járnak
az ebédért, az ügyes-bajos dolgaikat intéztetni. Ezért nagyon
fontos, hogy mi és az idősek is
megkapjuk az oltást. Szívesen
nyújtunk segítséget azoknak,

Hámoriné Németh Editet több mint húsz munkatársával együtt
oltották már be, mindenkit oltakozásra buzdít (Fotó: FR)

akik nem kaptak levelet az oltásra való regisztrációhoz, vagy
nincs számítógépük, esetleg
nehezen boldogulnak az internettel. Jöjjenek be hozzánk! Név,
születési dátum, TAJ-szám kell, és
mi készítünk nekik e-mail címet a
regisztrációhoz, amit a gondozási
központ címére átirányítunk, és
elkérjük a telefonszámukat. De
a gyakorlat azt mutatja, hogy

telefonon értesítik az időseket,
akik mehetnek az oltásra – húzta alá az intézményvezető, aki
mindenkit az oltakozásra buzdít.
Mint mondja, bízzunk a tudósokban, az orvosokban, ők el tudják
dönteni, hogy kit milyen oltással
lehet beoltani, hiszen csak vakcinával tudunk a járvány ellen
védekezni.
-fr-

ZAJLIK SÁRVÁRON a védőoltások beadása

Dr. Császár Veronika háziorvos is oltja a
koronavírus elleni vakcinával a betegeit
Sárváron, illetve a Sárvári Járásban már valamennyi háziorvos
olthatott a koronavírus elleni valamelyik vakcinával. Lapzártánkig a 60 éven felüli regisztráltakat Pfizer-vakcinával, míg
a 60 év alatti regisztrált krónikus betegeket AstraZeneca-vakcinával oltották járásunkban. De hamarosan a Szputnyik V és
a Sinopharm oltóanyagokkal is kezdődik az oltás.
Dr. Császár Veronika háziorvos Széchenyi utcai rendelőjébe
időpontra érkeztek a 60 év alatti
regisztrált krónikus betegek ott
jártunkkor. Az oltakozók hozták
magukkal az előre kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot. Az oltást a fel-

karba adták be. Az oltást követően
mintegy 20 percig megfigyelték a
védőoltásban részesülteket, hogy
esetleg fellép-e náluk oltási reakció. De ilyen senki esetében nem
jelentkezett. A beoltottak az első
oltás alkalmával oltásemlékeztető

kártyát is kaptak, ezen szerepel,
hogy mikor kell jönniük a második
oltásra.
– Ma AstraZeneca védőoltással
oltottunk, a 60 év alattiak körében
tudtunk 10 főt kiválasztani. A jelenlegi adatok szerint a körzetünkben a 74 év felettiek közül 115 fő
regisztrált, a 60 év alatti regisztrált
krónikus betegeink száma pedig
50 fő. Nagyon fontosnak tartom
a védőoltást, most egyelőre ez
az egyetlen megoldás, hogy ez a
járványügyi helyzet megszűnjön.
Mindenkit arra kérek, hogy regisztráljon! Bízom abban, hogy hamarosan még több oltóanyagot
kapunk, és elindulhat a tömeges
védőoltás – mondta el Dr. Császár
Veronika háziorvos.
– Február 17-től két hét alatt
több mint 465 ezer koronavírus
elleni oltás beadására van lehetőség, ez több, mint amennyi
embert eddig összesen beoltottak
– közölte György István, az oltási
munkacsoport vezetője. Ezen
a héten a háziorvosok 275 ezer
adag Sinopharm- és AstraZeneca-vakcinát kapnak. Előbbivel

korcsoporti korlátozás nélkül a
krónikus betegeket, utóbbival a
18-59 éves krónikus betegeket
oltják. Emellett a háziorvosok
10–10 idős embert kórházi oltópontokra irányíthatnak, ahol az
érintettek Pfizer-vakcinát kapnak
– ismertette.
A Magyarországon elérhető
vakcinák biztonságosak, mindegyikből több mint tízmillió adagot adtak már be világszerte –
mondta György István. Kitért arra
is: tömeges oltás esetén több mint
7100 helyen tudnak oltást adni, és
egy hét alatt több mint 1,5 millió
embert tudnak beoltani, ha elegendő vakcina áll rendelkezésre.
Aki még nem regisztrált a védőoltásra, megteheti a vakcinainfo.gov.hu weboldalon.
-fr-
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Újra munkában a KÖNYVFUTÁR
Horváth Ferenchez is házhoz ment a könyvfutár Takács
Zoltán Bálint igazgató személyében (Fotó: TRG)

A Nádasdy Kulturális Központ Könyvtára a járványügyi
szabályok miatt zárva tart, mégis fontosnak tartják, hogy a
könyvtárba járókat ellássák olvasnivalóval. Az idei évben is
elindították a könyvtári könyvek házhoz szállítását.
A Nádasdy Kulturális Központ
Könyvtára a decemberi sikeres
akciója után ismételten meghirdette a könyvtári könyvek házhoz
szállítását beiratkozott olvasóik
számára. Lehetőség nyílt a helyi

gyűjteményben elérhető kötetek
mellett a könyvtárközi kölcsönzésre is. A kikölcsönzött kötetek
az irodalom széles spektrumát
vetítik elénk: a szépirodalomtól
kezdve a szórakoztató irodalmon

át a krimiig. Takács Zoltán Bálint intézményvezető értékelte az akciót.
A Nádasdy Kulturális Központ
intézményei a fennálló rendeletek miatt zárva tartanak, ennek
ellenére fontosnak tartották, hogy
a beiratkozott olvasók számára
lehetőséget biztosítsanak a kikapcsolódásra, tanulásra. A lehetőséggel 20-30 család élt, a vár
munkatársai mintegy 150 kötetet
szállítottak ki városszerte.
A kiszállítás során csak a megrendelt kötetek átvételére volt
lehetőség, az olvasóknál lévő, korábban kikölcsönzött könyveket
március folyamán, meghatározott
napokon lehet majd visszavinni a
könyvtárba. Az olvasóknak lehetősége volt arra, hogy konkrét kötetek mellett meghatározott szerző
munkáit kérjék, vagy csak témát
adjanak meg, de volt olyan olvasó
is, aki a könyvtárosokra bízta magát, így számára igazi meglepetés

volt az átvett könyvcsomag. Az
utóbbi módszert választotta Horváth Ferenc Szatmár utcai lakos is,
aki rendszeres látogatója a sárvári
könyvtárnak.
Horváth Ferenc nagyon jó kezdeményezésnek tartja az akciót,
mely által mindig új olvasnivalóhoz juthat. A könyvválasztást
rábízta a könyvtáros hölgyekre,
hisz elmondása szerint, ők jobban
ismerik az ő ízlését, és tudják, mit
olvas szívesen.
A Nádasdy Kulturális Központ intézményei reménykednek abban,
hogy rövid időn belül ismét személyesen köszönthetik vendégeiket
és olvasóikat a Nádasdy-várban.
A könyvtári könyvek kölcsönzésére
és visszaadására március hónapban, meghatározott napokon és
időszakban lesz lehetőség. Addig
is figyeljék a Kulturális Központ
híreit a sarvarvar.hu oldalon és a
Facebookon is.
TRG

Már szervezik a NÁDASDY FESZTIVÁLT
A járványügyi szabályok miatt tavaly csupán virtuálisan adhatott ízelítőt az elmúlt évek eseményeinek sokaságából a Nádasdy Történelmi Fesztivál. Sárvár egyik legnagyobb fesztiváljának
idei szervezése a sok bizonytalanság ellenére már elkezdődött.
Nagy felvonulás nélkül és egy színpadra tervezett zenei programmal készülnek a szervezők a júliusi rendezvényre.
A fesztivált szervező civil közösség, a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület több mint
egy évtized után, már tervezni
kezdte a rendezvény megújítását,
ám közbeszólt a koronavírus-járvány. Tavaly még az ételmustra is
csak az interneten tudott lezajlani.
– A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó nyári szabályok ismerete

nélkül nehéz a szervezőmunka
– mondta Szabó Krisztián, a hagyományőrző egyesület elnöke.
A sárvári Nádasdy fesztivál az
ország legnagyobb történelmi
hagyományőrző rendezvényeinek a sorába tartozik. Az idei
lehetőségeikről, esetleges együttműködésükről is egyeztetnek. A
hagyományőrzőknek Vas megyei

szerveződése is van, a Vasi Vitézlő
Rend. Az idei évben közösen
szervezik rendezvényeiket, mert

BÖJTI KIHÍVÁS: Vasárnapi csendséták
Február 21-én indította el az Erdőjárók Baráti
Köre a Vasárnapi csendsétákat, a következő
február 28-án lesz.
– Csendesítő sétákra hívom mindazokat, akik
szeretnék megtapasztalni a szavak nélküli természetjárás különleges hangulatát. A séta alatt nem
beszélgetünk és nem telefonálunk, figyelmünket
az egyre szebben tavaszodó természet szépségei
felé fordítjuk. Hiszem, hogy ez a fajta elcsendese-

dés a javunkra válik – vallja Mészáros Marianna, a
program ötletgazdája.
A következő alkalom február 28-án 15 órakor
lesz. Találkozás a Nádasdy-vár előtt. Olyan helyeken
mennek, ahol nincs maszkkötelezettség, és tartják
a megfelelő távolságot. (Várpark, Csónakázó-tó,
Kiránduló-erdő, Rába-töltés, Hegyközség)
Előzetes jelentkezésre nincs szükség, de csak
azokat várják, akik képesek 3 órán keresztül csendben, szemlélődve sétálni.

a szponzori támogatások híján
idén 15-20 csapat részvételére
nem lehet számítani.
A zenei program az egyik legbizonytalanabb eleme a fesztiválnak. Egy színpad felállítását
tervezik és a leendő fellépők is
csak előszerződésekben gondolkodnak. – Egy biztos, ha lesz
fesztivál, annak mindegyik napjára
jut majd szórakozás – adott hangot reményének Szabó Krisztián
főszervező.
p-ás
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ÚJRAINDULNAK a kutyás képzések
A járványra és a korlátozásokra való tekintettel a
Sárvári Állatvédő és Kutyás
Sport Egyesület tavaly bizonytalan időre beszüntette a csoportos kutyaiskolai
foglalkozásokat. Idén márciusban a tervek szerint kis
létszámú csoportokban újraindulhatnak a képzések.
A járvány miatt a Sárvári Kutyaiskola foglalkozásai tavaly két
alkalommal, tavasszal majd ősszel
is megszakadtak, és a korlátozásokra tekintettel az egyesület
bizonytalan időre beszüntette a
csoportos képzéseket. Az iskola
a megszakítások alatt is tartotta
a kapcsolatot a gazdikkal, arra is
volt példa, hogy online folytatták
az órákat. Harkály Henriette, a
Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport
Egyesület elnöke most örömmel
jelentette be, hogy újraindítják a
képzéseket.
– Március 7-én 9 órára tervezzük
az idei kurzusunknak a beiratkozá-

sát. 10 alkalmas tanfolyam jellegű
rendszert csináltunk, kis létszámmal fogunk dolgozni mindenképpen. Egy kicsit átstrukturáltuk
a képzéseinket: megmaradt az
ovi, de Baby Dog néven indítjuk,
és hoztunk be egy új kurzust, ez
pedig a Kozmo Dog, a városban,
egy ingergazdag környezetben
fogunk gyakorolni a kutya-gazdi
párosokkal. Lesz még egy Tini
Dog nevű tanfolyamunk, 8 és 14
hónap közötti kutyákat várunk
oda, 14 hónapos kor felett pedig
a Happy Dog nevű tanfolyamot
fogjuk indítani – sorolta a kutyaiskola vezetője.
A tanfolyamokra online is lehet
jelentkezni a sarvarikutyasuli.hu
oldalon, de érdemes személyesen kilátogatni a beiratkozásra és
megtekinteni az egyesület bemutatóját. A beiratkozás a FalkaLand
kutyafuttatónál lesz, amely csaknem másfél éve nyitotta meg a
kapuját Sárváron.
– Nekem tízéves álmom volt,
hogy legyen Sárváron végre egy

Sárvár
Alkotmány u. 4.

Sárvár
Laktanya u. 2.

Hétfő–szombat: 6:00-19:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Hétfő–szombat
6:00-19:00
Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár
Tinódi u. 32.
ÜZLETEK

Hétfő–péntek:
7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

Verbena cukor több ízben ................
Ricola cukor több ízben ....................
Bebeto gumicukor több ízben ..........
Haribo gumicukor több ízben ...........

185 Ft/db
345 Ft/db
220 Ft/db
235 Ft/db

Hamarosan ismét kutyákkal telhet meg
a FalkaLand kutyafuttató (Fotó: CSZ)
nyilvános, elkerített rész, ahova a
gazdik kijöhetnek biztonságosan
a kutyájukkal. Azt gondolom,
hogy jól sikerült, egyre többen
használják szerencsére. Az idei tervünk az, hogy bővítjük egy újabb
pályával a területet, ami legalább
egy 30x50 méteres versenypálya
lenne. Szeretnénk lehetőséget
teremteni különböző kutyás sportoknak a megismerésére, illetve
űzésére – fogalmazott Harkály
Henriette.

Februárban a kormány online párbeszédet indított az
állatvédelemről. Az allatvedelem.
kormany.hu oldalon elérhető
kérdőív az állatvédő szervezetek
támogatásáról, a kóbor kutyák
befogadásáról, a pirotechnikai
szabályokról és az állatkínzással
kapcsolatos büntetésekről is
kikéri az emberek véleményét. A
Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport
Egyesület elnöke mindenkit buzdít a kérdőív kitöltésére.
sii

CSOPORT

Amit kínálunk:

Saját állományú munka
visz
magyar tulajdonú csa ony
vállalkozásban. Dolgo ládi
zói vásárlás
termékeinkből. 100%-b
an térí
Volán busz vagy vonatb tett
érlet.
Céges buszjáratok: Vas
várról,
Jánosházáról és Celldö
mölkről.

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

HŰTŐRAKTÁROS
– targonca jogosítvánnyal
Hűtőraktáros
hétfőtől péntekig
többműszakos
munkarendben
Targoncás
jogosítvánnyal,
kiemelt
bérezéssel!
(hétfőtől péntekig többműszakos munkarend)

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Baromfi-feldolgozó segédmunkás
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

ÉLŐÁLLAT FÜGGESZTŐ

élőállat függesztő munkakör, kiemelt
bérezéssel!
– kiemelt
bérezéssel!
(hétfőtől
péntekig
egy
munkarend,
munkakezdés:
hétfőtől
péntekig
egyműszakos
műszakos munkarend,
munkakezdés:
3:403:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

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

és egyszerűsített,
alkalmi foglalkoztatásban
is!
kézialkalmazottként
csomagoló
és termelési
munkatárs

(hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től)
alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásba is várjuk
hétfőtől péntekig délutános
vagy éjszakás munkarendben
jelentkezését.

ÜZEMI TAKARÍTÓ

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.
Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén
Tel.: 06 70/933-7925

E-mail: hr@taravis.hu

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

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Web: gallus.hu/karrier/
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RENDSZERESEN JÁRŐRÖZNEK a polgárőrök
A koronavírus-járvány idején
is sokféle tevékenységgel járulnak hozzá Sárvár polgárőrei
a közrend- és közbiztonság
fenntartásához.

– Sárvár Város Polgárőr Egyesület tagjai rendszeres közterületi
járőrszolgálatokat látnak el a településen. Folyamatosan ellenőrzik
a főutcát, tereket, parkolókat,
parkokat, Csónakázó-tavat, a

hegyközségi-, kertvárosi-, illetve
sömjéni városrészt. Figyelnek
a kijárási tilalom betartatására.
Az egyesület Környezetvédelmi
Csoportja külterületeken tart
ellenőrzéseket, próbálva vissza-

szorítani az illegális szemétlerakók
kialakulását. A pandémiás időszakban is tartják a kapcsolatot az
egyesülethez közösségi szolgálatra jelentkező diákokkal – közölte
Kovács Ferenc sárvári elnök.
A Szombathelyi Egyházmegyei
Karitász adománygyűjtést szervezett a horvátországi földrengés-károsult gyermekek részére,
amelyhez csatlakozott a Sárvári
Karitász is. A Szent László Katolikus Általános Iskola melletti
gyűjtőpontnál – a Sárvári Karitász
kérésére – polgárőrök vigyázták
a gyermekek biztonságos átkelését a forgalmas útszakaszon.
– A polgárőr egyesület két fővel,
önkéntesen jelentkezett a feladatra – mondta el Varga Miklós
elnökhelyettes.

Az Országos Polgárőr Szövetség
idén ünnepli 30 éves fennállását.
A kerek évfordulóra készülve
a polgárőrök Vas megyében is
szeretnének egy összefoglaló
anyagot készíteni az elmúlt évekről, melyhez a lakosság segítségét kérik. Ha rendelkeznek
1991–2016-ig készült fotókkal,
esetleg videóanyagokkal, kérik,
küldjék el legkésőbb 2021. március 31-ig az oroksegunk@vasipolgarorok.hu e-mail címre, vagy
postai úton a Vas Megyei Polgárőr
Szövetség címére (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.). Leginkább
a kezdetekről várnak tartalmakat,
mivel erről az időszakról kevés
kép és dokumentáció található
– olvasható a sárvári polgárőrök
közösségi oldalán.

„FÉL” FARSANG a Nádasdy iskolában
A Nádasdy Tamás Általános Iskola minden tanévben tart egy hét projekt
napot, amire a diákok,
szüleik és a pedagógusok
nagy örömmel készülnek.
Most a „Kiszebáb-égetés”
programot hirdettük meg
a vírus miatt, amire boldogan készültek kicsik és
nagyok egyaránt.
Az eseményre február 16-án,
húshagyó kedden került sor, a
téltemetéssel búcsúztattuk a
farsangi időszakot. Előzetes feladatként az osztályok kiszebábot
készítettek, amelyekből látványos
kiállítást rendeztünk az aulában.

Minden közösség ötletes, látványos alakot készített az osztályfőnökök irányításával. A felkészülés
során diákjaink farsangi énekeket,
csúfolódókat tanultak és ismerkedtek a néphagyományokkal.
16-án az osztálytermekben
filmeken keresztül ismerkedtek
meg a világ legjelentősebb karneváljaival és a mohácsi busójárással.
A felsősök részére „Kahoot!” kvíz
tette érdekesebbé a napot. Az
alsós osztályok feladatlapokat
töltöttek ki a népszokásokkal
kapcsolatosan.
Tanulóink 11 órától évfolyamonként gyülekeztek az iskola
melletti füves területen, ahol
minden csoport a kiszebábját

tűzre tehette. Énekszóval, kereplőkkel űzték el a telet és a betegségeket: „Kivisszük a betegséget,
behozzuk az egészséget!” – harsogták lelkesen. A színjátszók
hangulatos versekkel színesítették a programot. Az esemény

végére a természet ajándékaként
szép lassan elkezdett szállingózni a hó, de másnapra már a
természet elfogadva diákjaink
kérését kellemes kora tavaszi
idővel ajándékozta meg iskolai
közösségünket.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny
A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola reál munkaközösségének célkitűzése, hogy a természettudományos tantárgyak
népszerűségét növelje az iskola tanulóinak körében. Ezért ismét
részt vettünk a 2020/2021-es tanévre meghirdetett versenyen.
Ebben a tanévben már harmadik alkalommal versenyeztek
diákjaink a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen, minden
eddiginél nagyobb létszámmal.
Öt évfolyam 23 csapattal, összesen 91 nevezett tanulóval vett részt
az Észak-Pannónia (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Vas és Veszprém megye) területi fordulójában.
Tanítványaink kiemelkedő teljesítményt nyújtottak!

Az 5. évfolyamról Grádvohl Kristóf, Herczog-Őri Zétény, Nagy
Ádám és Varga Noel Ferenc a IV. helyen végzett.
Nyolcadikosoknál a Garai Ádám, Kovács Marcell, Süle Réka és
Szukop Flórián a II. helyre küzdötte fel magát.
A 6. évfolyamos diákjaink közül Fider Péter Bálint, Hujber Áron,
Papp Máté és Ujvári Zalán az előkelő II. helyezést érték el.
A szintén 6. évfolyamos Németh Ábel, Németh Gergő, Németh Kolos
és Szalai Ádám által alkotott csapat I. helyezett lett. Ezzel az eredménnyel
megnyerték a területi fordulót, így megszerezték az indulás és részvétel
jogát a március 13-án megrendezésre kerülő országos döntőben!
Gratulálunk a versenyen szereplőknek, örülünk az elért helyezéseiknek és szorítunk a döntőn résztvevő diákjainknak.
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1 Otthonteremtési támogatás
2 Orvosi béremelés
3 Bértámogatás a vállalkozásoknak
4 Hitelmoratórium
5 A 13. havi nyugdíj visszaépítése
6 Jövedelemadó-mentesség a fiataloknak

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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ÚJABB GYŐZELMEK a labdarúgóknál
A tavaly a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt Vas megyei I.
osztályú labdarúgó-bajnokság az elmaradt őszi fordulók pótlásával folytatódott. A Sárvár FC új edzővel, a csapatot korábban
már irányító Haraszti Zsolttal kezdte meg a küzdelmeket. A
trénernek alig egy hét állt rendelkezésre a bajnoki rajtig és már
több mérkőzésen túl is van a csapat.
A mostani bajnokságot az NB IIIból a megyeibe visszalépő Sárvár
FC a téli szünet alatt a tabella élén
várta. A csapatot a rajt előtt átvevő
Haraszti Zsolt számára az állt a
középpontban, hogy legyen összhang a játékosok között és tegyék
hatékonyabbá a támadójátékot.
Az első elmaradt meccsét a Sárvár
idegenben 3–2-re elvesztette a
szombathelyi Király SE ellen.
Aztán a Vas megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokság 15., őszről ha-

lasztott fordulójában hazai pályán
fogadta a sárvári csapat a Rába
patyi KSK-t. A zárt kapus, műfüves
pályán tartott mérkőzésen a Sárvár
9–0-ra legyőzte a rábapatyiakat, és
továbbra is vezeti a tabellát. A nagy
arányú győzelem és a számos további gólhelyzet is jelzi, hogy egyre
jobb az együttes támadójátéka –
mondta el a mérkőzést értékelve
Haraszti Zsolt vezetőedző.
A bajnoki tabellát vezető Sárvár
FC február 20-án idegenben a Büki

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

5%
5%

ÁFA-val
ÁFA-val

Hálóban a labda – A Rábapaty
ellen szerzett 9 sárvári gól egyike
TK ellen lépett pályára, ahol 3–1-es
győzelmet ért el. Február 27-én
a Körmend Football Club látogat
Sárvárra. Az első rövid számvetést
Haraszti Zsolt az elmaradt őszi
fordulók befejezése után tervezi,

amikor újra pontosabb képet ad
majd a bajnokság állása. A cél a
Sárvár FC számára az élmezőnyben
maradni, azonban a csapat számára nem elérhetetlen a dobogó első
helyének megtartása sem.  p-ás

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. február 27. és március 13. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Február 27., március 6. és 13. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Február 26. (péntek) 19:00: Forgószínpad/ színházi magazin
Március 5. (péntek) 19:00: A Szomszéd Vár/ turisztikai magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Minden ami autó!

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
értékálló
APARTMANLAKÁSOK
a fürdő
közelében,
akár üzemeltetéssel is ELADÓK
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

március 4-én és 11-én,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Minőségi autószerelés Sárváron!
A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Figyelünk a higiéniai szabályok betartására!
Nálunk az ügyfél az első!

» Műszaki vizsgáztatás «
» Gumiszerelés, centrírozás «
» Olajcsere «
» Autómosás «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

?
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Sürgős
goldjuk!*
lül me
24 órán be

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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KÉT GYŐZELEMMEL kezdtek
Lejátszotta első két tavaszi
mérkőzését a Sárvárfürdő
Kinizsi NB II-es női kézilabdacsapat. A lányok előbb
az Audi ETO U22 csapatát,
majd a Körmendet fogadták hazai pályán.
A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női
kézilabdacsapat a tavaszi szezon
első fordulójában a Sárvár Arénában
zárt kapus mérkőzésen 34–27-re legyőzte az Audi ETO U22-es csapatát.
– Könnyebb lett a mérkőzés,
mint amit vártunk. Az ETO egy
nagyon jól képzett csapat, jó
edzőkkel, de úgy látszik a rutin győzedelmeskedett most felettük. Az
első negyed óra szoros mérkőzése
után fokról fokra elhúztunk, végül
viszonylag biztosan győztünk

– értékelt Csonka László szakosztályvezető.
A Kinizsi a második fordulóban
a Körmendet fogadta, amely a
járványhelyzet miatt a fennmaradásért küzd. Érvényesült a papírforma, a sárváriak lehengerlő,
45–21-es győzelmet értek el.
Csonka László elmondta, a Sárvárra a folytatásban két nehéz,
sorsdöntő mérkőzés is vár.
– Idegenbe megyünk a Bükhöz,
és érkezik hozzánk a Komárom. Ha
jól jövünk ki ebből a két meccsből,
akkor a dobogó meglehet – latolgatta az esélyeket a szakosztályvezető.
A meccsek továbbra is zárt
kapuk mögött zajlanak, de a szurkolók virtuális támogatására nagy
szüksége van a csapatnak.
sii

TEKE hírek
A tavalyról elmaradt őszi
fordulók pótlásával kezdődött meg az idei szezon az
NB I-es tekebajnokság nyugati csoportjában játszó
Sárvári Kinizsi Kékgolyó SE
csapata számára.
A hosszú kényszerpihenő
után egyelőre a csapat edzési lehetőségei továbbra is
korlátozottak maradtak. Elsőként a tekések február 6-án a
Soproni Sörgurítók csapatát
fogadták az 5. fordulóban
pályameghibásodás miatt
félbeszakadt mérkőzést újrajátszva. A csapat vereséget
szenvedett a soproniaktól.
A folytatásban javítottak a
sárvári tekések, pályaválasztóként Répcelakon a Sárvári
Kinizsi Kék Golyó 6:2-re győzött, megfordítva a mérkőzés állását a Nyergesújfalu
csapata ellen. Farkas Imre
játékos-edző szerint nem
okozhat gondot a sárvári tekéseknek az idei szezonban
az NB I-ben maradás.
* * *
Az NB III-as férfi tekebajnokság nyugati csoportjában érdekelt sárvári
Fülöp Borozó Zöldfa Italker
TSE csapata számára még

2021. február 26.
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Nyelvvizsgára
van szükséged?
Megoldás:
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TINIK SZÜLEI FIGYELEM!!!
nem kezdődhet el a bajnokság
folytatása. A Vas Megyei Tekézők
Szövetségének Versenybizottsága ugyanis a csapatbajnokság
felfüggesztését még nem oldotta fel. 
p-ás

Hívj most! 06-20/424-3553
www.piros-pont.hu

ÉPÜLETKLÍMA SZERELÉS
FORGALMAZÁS
JAVÍTÁS • TISZTÍTÁS
HŐSZIVATTYÚ TELEPÍTÉS
ÓZONGENERÁTOR
AUTÓKLÍMA TÖLTÉS
ÈPÜLETFAL-FÖDÈM
(TÈGLA VAGY BETON)

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése,
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés,
ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

+36 30 267 59 27

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

FURAT KÉSZÍTÉS
(52-152MM
ÁTMÉRŐIG)

+36304743068
+36204883645

klimaszerelessarvaron

AZ
ÁLLAMILAG
TÁMOGATOTT

LAKÁSFELÚJÍTÁSI

PROGRAMBAN
SEGÍTÜNK ÖNNEK,
TERVEZÉSTŐL
A KIVITELEZÉSIG!
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Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)
Tel.: 06 30 974-6655

Tavaszi
!
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Friss, színes
tavaszi kollekciók

AKCIÓS áron.
Arany ékszer
vásárlás

ékszerek

(Beszámítás esetén!)

Ékszerkészítés
hozott
aranyból is!

Részeletek az üzletben.

Válassz új ékszert
vagy órát!

ekszerszalon.com

Zoé Ékszer

Akció: 2021.02.01- 02.28.
Részeletek az üzletben.

Karikagyűrűk
és eljegyzési
gyűrűk
készítése

Kedves Vendégeink!
Szeretnénk megköszönni azt a sok jót,
kedvességet, bizalmat,
amit ebben a nehéz helyzetben Tőletek kaptunk!
Így teljes személyzettel tudjuk továbbra is
vendégeinket kiszolgálni.

-10%
kedvezménnyel.

Ízletes menüinket házhoz szállítva,
vagy elviteles formában is megoldjuk.
Hétvégéken egyedi menüsorral, ajánlattal készülünk
azoknak, akik minket választanak.
Családi, baráti és céges rendezvényekre
hideg- és meleg tálak rendelhetőek.
Rendelés leadható a következő telefonszámon:
06202226560
Aktuális ajánlatainkat keresd a Facebook-oldalunkon!
https://www.facebook.com/brickbistrosarvar
BRICK, AHOL A VENDÉG A FONTOS!

Türkiz
ékszerek

Órák

-10% -10% -10% -10%
VÁLOGASS
KEDVEDRE
KÖZEL 60 FÉLE

PIZZÁNKBÓL!
Pizzáinkat már
s,
tejfölös-mustáro
l
pa
ap
és spenótos al
is kérheted!

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

KÖZKÍVÁNATRA
ATÓ
GYROS TÁL KAPH
JOGHURTOS, VAGY
L!
CSÍPŐS ÖNTETTE
l,
-tó
Ft
PIZZÁK 1150
GYROS TÁL, illetve
,
SALÁTÁK 1450 Ft
HAMBURGEREINK
óak.
1150 Ft-ért kaphat

: 12:00-től 22:00-ig
hétfőtől - szombatig
l 22:00-ig
vasárnap: 15:00-tő
TÁS ÉS DOBOZ
INGYENES KISZÁLLÍ
SÁRVÁRON BELÜL!
+36 30 8 876 876
06 95 32 38 32
szanchopizza
szanchopizza.hu

Sensity fényresötétedő

Sensity fényresötétedő
szemüveglencsék
szemüveglencsék
30%kedvezménnyel!
kedvezménnyel!
30%

Az Ön Opticnet optikája:

Az Ön Opticnet optikája:

Akció időtartama:
2021. február 1 –
március
31.
Akció
időtartama:
Részletek
az üzletekben!
2021.
február 1 – március

Somos Optika
Sárvár,
Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

31.
Részletek az üzletekben!

