
 A szabadidő parkban zajló fejlesztések újabb állomásukhoz 
érkeztek azzal, hogy elkezdték az új, modern játszótér építé-
sét, amelynek központi eleme egy világjáró hajó lett. Néhány 
héten belül – ha a járványhelyzet is engedi – a gyermekek már 
birtokba is vehetik az új parkot. Közben épül az új kerékpárút 
és a futókör is, a tó körül zajló beruházások május végére be 
is fejeződhetnek.

A Csónakázó-tó körüli szabad-
idő parkban kerékpárút, futókör 
épül, megújult a kézilabdapálya 
és új, impozáns játszótér is ké-
szül mintegy 600 millió forintos 
kormányzati támogatásból. Feb-
ruár 23-án kezdték el a játszótéri 
eszközök telepítését. Játszóvár, 
kétüléses és háromüléses hinta, 
mérleghinta, rugós játék, egyensú-
lyozó tipegő, gumialagút, homo-

kozó került a játszótérre, amelynek 
központi eleme egy világjáró hajó 
lett. A játszóeszközök, amelyeket 
egy magyar cég tervezett, kivite-
lezett és telepít a Csónakázó-tó 
mellett kialakított területre, minő-
ségi és biztonsági tanúsítvánnyal 
is rendelkeznek.

Február 25-én érkezett meg a 
játszótér legnagyobb eleme, egy 
világjáró hajó is a parkba, amelyet 

a helyszínen tekintett meg dr. 
Kondora Bálint, a Vas Megyei Köz-
gyűlés alelnöke és Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester.

– A tó körüli fejlesztések egyik 
leglátványosabb eleméhez ér-
tünk, a sokak által várt játszótér 
építéséhez. Örülök, hogy sokan 
kérdezik, mikor lesz kész a játszó-
tér, sokan kijönnek megnézni, és 
a közösségi médiában is nagy az 
érdeklődés a kivitelezésről készült 
fotók, videók iránt. A Csónakázó-tó 
körül zajló fejlesztések nagyon 
jól illeszkednek a város fejlesz-
tési koncepciójába, és nagyon 
jól halad a kerékpárút, a futókör 
építése is – szólt Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester.

 Behajózott az ÚJ JÁTSZÓTÉR 
a Csónakázó-tóra 

SZIGORÍTÁSOKRÓL
döntött a kormány! 
Az üzletek és a szolgáltatások 
március 8-tól március 22-ig 
tartó zárását, továbbá az óvo-
dák és az általános iskolák 
április 7-ig tartó bezárását 
jelentette be Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető 
miniszter március 4-én online 
sajtótájékoztatón. Orbán Vik-
tor miniszterelnök március 5-i 
rádióinterjújában beszélt a kor-
látozások szükségességéről.

Gulyás Gergely, a Miniszter-
elnökséget vezető miniszter a 
kormány járványhelyzettel össze-
függésben hozott döntéseivel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
azokra a járvány harmadik hullá-
mának súlyosbodása miatt volt 
szükség. Hozzátette, a halottak 
száma és a fertőzöttek száma fo-
lyamatosan nő, a járvány terjedé-
si sebessége nő, a reprodukciós 
ráta Európában Magyarországon 
a legnagyobb. Az oltások nyo-
mán a társadalmi védettséghez 
még hetek kellenek, ezért most 
radikálisan csökkenteni kell a 
kontaktusok számát.

A miniszter által elmondotta-
kat, sajnos, a járványügyi adatok 
is megerősítették, hiszen márci-
us 6-án 7269 új fertőzöttet re-
gisztráltak és 146-an hunytak el, 
március 7-én 6201 új fertőzöttet 
regisztráltak és 108 fő hunyt el. 
Jó hír viszont, hogy átlépte az 
egymilliót a beoltottak száma 
hazánkban.

Folytatás a 2. oldalon
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Március 15.  –  Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulójára emlékezünk

Az új játszótér központi eleme egy vi-
lágjáró hajó lett, amelyet hamarosan 
birtokba vehetnek a gyerekek
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Wimmer Roland városi plébá-
nos közösségi oldalán jelent 
meg egy köszönetnyilvánítás, 
miután a Csicsergő óvodába 
járó gyermekek szüleinek 
72,5%-a bizalmat szavazott 
annak, hogy ez az intézmény 
a következő tanévtől katolikus 
óvodaként működhessen. 

„A szavazást megelőzően en-
nek a közösségi oldalnak nyilvá-
nosságában voltak olyanok, akik 
írásaikkal és hozzászólásaikkal 
gyűlöletet keltve az egyszerű 
emberekben, szerették volna 
elérni, hogy ne legyen lehetőség 
egyházi óvodát elindítani. Ez a 
fajta magatartás még jobban 
megerősít bennünket, keresz-
tény embereket abban, hogy 
nagyon is szüksége van a város-
nak egyházi óvodára, ahol már 
kicsi gyermekkorban elültetik a 
kicsi gyermek szívekben, hogy a 
gyűlölködésnek semmi keresni-
valója nincs az ember életében. 
Mert élni csak egymást szeretve 
lehet és érdemes.”  – írja Wimmer 
Roland.

A posztból kiderült, hogy már 
régóta szeretett volna óvodát 
nyitni a városban a Szombathelyi 
Egyházmegye, mert a katolikus 
iskolának szüksége van az után-
pótlásra. 

„Sajnos, az elmúlt 25 évben 
újra és újra sikerült az érdeklődő 

szülőket és jó szándékú csa-
ládokat hamis információkkal 
elbizonytalanítani, hogy ne a 
katolikus iskolába írassák gyer-
mekeiket. Hisszük, hogy az óvodai 
évek alatt minden szülő számára 
nyilvánvaló lesz, hogy semmi 
sem igaz abból, amivel próbál-
ták és próbálják az iskolánkat 
hitelteleníteni, vagy rosszabbnak 
feltüntetni, mint a másik kettő 
általános iskola. Valamint jó tudni, 
hogy Sárváron a legnagyobb kö-
zösség a Katolikus Egyház, hiszen 
az utolsó 2011-es népszámlálási 
adatok alapján a városban a 
római katolikusok száma 61,5%, 
református 1,6%, evangélikus 
5,2%, felekezet nélküli 4,8% és 
26,2% nem nyilatkozott. Jelenleg 
az idei 2020–2021. tanévben a vá-
rosban tanuló általános iskolások 
összlétszáma 1242 fő, ebből 968 
fő jár hittanra, ami 77,93%. Azt 
gondolom, hogy ezek a számok 
és pontos adatok is mutatják, 
hogy nagyon sokan hiszik és 
vallják, hogy a kereszténység örök 
értékeit elfogadva nagyon jó élni. 
Elfogadhatatlan számunkra, hogy 
míg Mi tiszteletben tartjuk, hogy 
vannak másként gondolkodók, 
addig itt a közösségi oldalon nyil-
vánosan sértegetik a vallásos hívő 
embereket.” – olvasható a városi 
plébános posztjában, amelynek 
mondandóját többszáz lájkkal 
ismerték el a követői. 

 Közösségi média hírei

FORGALMI REND VÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárvár Város Önkor-

mányzata – a Sárvári Rendőrkapitánysággal és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel történt szakmai egyeztetést követően – az önkor-
mányzat tulajdonában és kezelésében álló Pap közben egyirányú 
forgalmi rend kialakításáról hozott döntést. 

A kötelező haladási irány a Dózsa György utcától a Kossuth tér 
irányába került meghatározásra.

Az új forgalmi rend bevezetésére 2021. március 15-től kerül sor.
A forgalmi rend megváltozása miatt kérjük, hogy 2021. március 

15-ét követően az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel 
közlekedjenek.

Bízunk abban, hogy az új forgalmi rend hozzájárulhat ahhoz, hogy 
a Pap köz közlekedési helyzete – különösen a reggeli és a délutáni 
csúcsforgalom időszakában – javulni fog és rendezettebbé válik.
 Sárvár Város Önkormányzata

Folytatás az 1. oldalról
Március 5-én jelent meg a 

védelmi intézkedések ideiglenes 
szigorításáról a kormányrende-
let. A települések belterületén 
mindenhol kötelező lett a száj-
maszk használata, és 1,5 méter 
szociális távolságot kell tartani 
a másik embertől március 22-ig.

Az üzletek és a szolgáltatások 
március 8-tól 22-ig zárva van-
nak, de nyitva lehetnek a zárás 
alatt is az élelmiszerüzletek, 
drogériák, gyógyszertárak, ben-
zinkutak. Nyitva lesznek továbbá 
a kéthetes zárás ideje alatt is 
a gazdasági, mezőgazdasági, 
az állateledelt árusító üzletek, 
a kertészeti árudák, a piacok, 
a nemzeti dohányboltok és az 
újságárusok. 

A szolgáltatások közül elérhe-
tő lesz a magánegészségügyi 
szolgáltatásokon kívül, például 
a közlekedési, a postai, a totózó 
és lottózó, a járműszerviz, a te-
metkezési, a szemüvegkészítési, 
az informatikai, az ügyvédi szol-
gáltatás. A vendéglátó egységek, 
éttermek továbbra is kiszállíthat-

ják az ételt, és az elvitel idejére az 
ott tartózkodás is megengedett.

A szabályok betartását a rendőr-
ség ellenőrzi, a megszegőkre 100 
ezertől 1 millió forintos bírságot 
szabhatnak ki.

Az óvodákban március 8-tól 
április 7-ig rendkívüli szünet van, 
az általános iskolák pedig digitális 
tanrendre tértek át. 

Orbán Viktor miniszterelnök 
a Kossuth Rádió Jó reggelt, Ma-
gyarország!  című műsorában 
beszélt az újabb kormányzati 
szigorításokról. Most zárnunk 
kell ahhoz, hogy húsvétkor nyit-
hassunk – mondta Orbán Viktor. 
A miniszterelnök hozzátette: Az 
biztos, hogy a mostani kéthetes 
zárással befordultunk a célegye-
nesbe, most már a vírus elleni 
háborúnak az utolsó szakaszában, 
a célegyenesben vagyunk. 

Orbán Viktor elmondta még, 
hogy a szakemberek sem látnak 
előre pontosan a vírus lefolyását 
illetően. Nagyon sokféle vélemény 
van, de ő hisz abban, hogy két hét 
múlva megkezdhetjük a fokozatos 
nyitást. -fr-

SZIGORÍTÁSOKRÓL 
döntött a kormány! 
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A járvány harmadik hulláma 
Sárváron is érezteti hatását, a 
város több oktatási intézmé-
nyében is megjelent ismét a 
koronavírus. A regisztráltak 
oltása jól halad, már több 
ezer embert beoltottak a 
Sárvári Járás háziorvosi kör-
zeteiben és a sárvári oltó-
pontokon. 

A Sárvári Vármelléki Óvoda 
Bocskai Utcai Telephelyén példá-
ul az oktatási hivatal több hétre 
rendelt el rendkívüli szünetet 
a koronavírus megjelenésével 
kialakult veszélyhelyzet miatt. A 
gyerekek távollétében ózongene-
rátoros fertőtlenítést végeztek az 
intézményben. Dr. Máhr Tivadar 
és Szabó Zoltán alpolgármeste-
rek is ott voltak az önkormányzat 
ózongenerátorának beüzeme-
lésekor. Mint mondják, sajnos, 
a koronavírus-járvány harmadik 
hulláma erősebb az előzőeknél, 
ezért mindenkit a járványügyi sza-
bályok szigorú betartására kérnek. 

Kondora István polgármester már-
cius 6-án tette közzé az aktuális 
járványügyi adatokat: 75 fő aktív, 
igazolt fertőzött volt Sárváron, 
és 394 fő állt járványügyi meg-
figyelés alatt, mivel kapcsolatba 
kerültek koronavírus fertőzöttel. 
A járványügyi adatok folyamatos 
növekedést mutatnak.

Hazánkban már több mint 
egymillió ember kapta meg a 
védőoltást. Magyarország májusig 
3,5 millió emberrel többet tud 
beoltani, mint azok az országok, 
amelyek csak az Európai Unió 
által szállított vakcinákra építik a 
védekezésüket. Kisebb zavarok 
egy ekkora logisztikai akciónál 
lehetnek, de összességében Ma-
gyarország már most is második 
az EU tagállamai között az oltási 

rangsorban, és az a cél, hogy az 
elsők legyünk – mondta Gulyás 
Gergely miniszter.

Sárváron is folyamatosan nő a 
beoltottak száma, csak március 
első napjaiban mintegy kétezer 
embert oltottak be a sárvári házi-
orvosok és a sárvári oltópontokon. 
Járásunkban egyelőre négyféle 
vakcinát használnak. 

Az oltás februári megkezdése 
óta csak a kínai Sinopharm vak-
cinával mintegy kétezer embert 
oltottak be a Sárvári Járás házior-
vosai. Kondora István, Sárvár pol-
gármestere is a kínai oltóanyagot 
kapta meg. Mindenkit oltakozásra 
buzdít, hiszen csak így tudunk a 
járvány ellen hatásosan védekez-
ni. A háziorvosok ütemezetten olt-
ják az időseket a Pfizer-vakcinával 
illetve Modernával is, a 18–59 év 
közötti regisztrált krónikus bete-
geket pedig az AstraZenecával. 

A sárvári Szent László Kórház 
két oltópontján több mint 500 
idős regisztrált kapott Pfizer-vak-
cinát március első napjaiban, és 
már februárban is többszáz idős 

regisztráltat oltottak be.  A sárvári 
kórházban mintegy 270 fő 47 és 
59 év közötti regisztrált krónikus 
beteget is beoltanak AstraZene-
ca-vakcinával. A március első hét-
végéjére tervezett oltás technikai 
okok miatt elmaradt, de informá-
cióink szerint március második he-
tében megkapják az AstraZenecát 
az érintettek. SMS-ben értesítést 
kapnak az újabb időpontról. Ez 
része annak a kampányszerű 
oltásnak, amelynek keretében 74 
ezer 60 év alatti krónikus beteg 
kapja meg az AstraZenecát a 
kórházi oltópontokon. 

Aki még nem regisztrált a ko-
ronavírus elleni védőoltásra, az a 
www.vakcinainfo.gov.hu oldalon 
megteheti.

-fr-

Ózongenerátorral fertőtlenítettek a Bocskai úti óvodá-
ban Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek

Sárváron is NŐ 
A BEOLTOTTAK 

SZÁMA 

TÁJÉKOZTATÓ
a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításával kapcsolatban

Az új kormányrendelet értelmében a szájmaszk használa-
ta a települések belterületén kötelező, így Sárvár valamennyi 
közterületén, utcáján kötelező a maszkviselés március 22-ig. 

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más 
emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivé-
telével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik 
embertől lehetőség szerint legalább 1,5  méter távolságot 
tartani március 22-ig. 

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde a kormányrendelet értelmében 
a továbbiakban is nyitva lesz, és a bölcsődei ellátást igénylő szülők 
vihetik az intézménybe a gyermekeiket. 

A sárvári óvodákban március 8-ától, hétfőtől rendkívüli 
szünet lesz, nyitás április 7-én, szerdán lesz.  

Az általános iskolákban március 8-ától digitális oktatás lesz 
március 31-ig. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap április 7-e.

Az iskolai, óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatban a követ-
kező döntés született: Sárvár Város Önkormányzata a rendkívüli 
veszélyhelyzet idején is biztosítja az általános iskolai tanulók 
és az óvodások intézményi gyermekétkeztetését, amelyet 
az Elamen Zrt.-n keresztül valósít meg. A megrendeléssel kap-
csolatos teendőket az IGESZ Sárvár látja el a korábban leadott 
megrendeléseik alapján. Kérem a szülőket, hogy jelezzék, kérik-e 
gyermekük részére az étkezés biztosítását. Igényeiket a torok.
krisztina@igeszsarvar.hu e-mailen, a 30/244-8285-ös és a 95/326-
661-es telefonszámokon jelezhetik. 

A városi piac a megszokott rend szerint továbbra is nyitva lesz, 
a szájmaszk használata kötelező.

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes 
megjelenésen alapuló ügyfélfogadás szünetel. Az anyakönyvi 
és a hagyatéki ügyekben kizárólag a 95/523-134-es telefonon előre 
egyeztetett időpontban van lehetőség személyes ügyfélfogadásra. 

Telefonon, továbbá e-mailen, illetve hivatali kapun, e-önkor-
mányzati portálon keresztül az ügyfelekkel, partnerekkel való 
kapcsolattartás folyamatosan biztosított.

Telefon: 95/523-100, e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu
A kialakult járványügyi helyzetre az egyetlen megoldás, ha minél 

nagyobb számban kapnak az emberek védőoltást, ezért kérjük, 
hogy regisztráljanak a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon! 

Vigyázzunk egymásra! 
Sárvár, 2021. március 6.                                                Kondora István
                                                                                          polgármester

Kondora István polgármester-
nek Dr. Lascsik Edit háziorvos 
adta be a Sinopharm-vak-
cinát
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Sárváron tavaly 14 701 fő élt, 
106-an születtek, 195 fő – sajnos, 
valószínűleg a pandémia miatt 
is – elhunyt. A házasságkötések 
száma emelkedést mutat az el-
múlt években, 2020-ban 129 ifjú 
pár mondta ki a boldogító igent

– A munkanélküliségi ráta 2020-
ban 2,9% volt, ez számomra is 
meglepetés, hiszen arra gondol-
tam, hogy a vírushelyzet miatt 
megnövekszik a munkanélküliség, 
azonban a szállodák, a vállalkozók, 
a fürdő próbálta megmenteni a 
munkahelyeket – mondta Kon-
dora István. 

A járvány miatt megfeleződött 
a vendégéjszakák száma Sárváron, 
nagyon hátrányosan érintette 
a turizmust, hiszen hónapokig 
zárva voltak a szálláshelyek. Tavaly 
352 ezer vendégéjszakát töltöttek 
városunkban a turisták, a fürdő 
látogatottsága is csak 48%-a volt 
az előző évinek, 365 ezer vendég 
kereste fel. Örömteli esemény, 
hogy Sárvár–Bük térsége kiemelt 

turisztikai térség lett, amely újabb 
lehetőségeket nyit meg a város 
számára az új uniós fejlesztési 
ciklusban. – Örömteli volt, hogy 

a fürdő kormányzati segítséggel 
meg tudott szabadulni az 1,8 mil-
liárd forintos adósságától – szólt a 
polgármester.  

A beruházások vonatkozásában 
nem érzékelt negatív hatásokat 
tavaly Sárvár. Pályázati támoga-
tással megújultak az Uzsoki és 

a Vörösmarty utcák, a Csónaká-
zó-tónál kerékpárút épül, játszótér 
létesül, megújult a szabadtéri 
kézilabdapálya, készül egy futókör. 

Összesen több mint 600 millió 
forint állami támogatást kaptunk 
ezekre a beruházásokra. A városi 
bölcsőde bővítéséhez mintegy 
180 millió forint támogatásban ré-
szesültünk. Állami beruházásként 
800 millió forintból újult meg a 
városon átvezető főutca, befeje-

ződött a MÁV-állomás megújítása, 
elindultak Szombathely–Buda-
pest között az intecity vonatok. A 
városi tűzoltóság épülete belülről 
is meg tudott újulni 50 millió 
forintos támogatásból.  Sor került 
tavaly a Sárvár Aréna avatójára is, 
amely a tekepálya elkészültével 
lesz teljes.

Kondora István polgármester 
köszönetet mondott az egyhá-
zaknak a lélekápoló tevékenysé-
gükért, illetve az egészségügyi 
és a szociális szféra dolgozóinak 
is a veszélyhelyzetbe való helyt-
állásukért. 

Szomorúan szólt arról, hogy a 
civil szervezetek a járvány miatt, 
nem tudták azokat a programokat 
megvalósítani, amelyek a belső 
életüket és a városban betöltött 
szerepüket reprezentálják.

Két tavalyi kötetet mutatott be 
a polgármester: Gróf István Fülig 
a zenében című könyvét, és a 
Molnár Zoltán szerkesztésében 
megjelent Fónyad Pál Ráhner 
Máté című kötetet.  

Sárvár város bora 2021-ben Ja-
godics Attila kőszegi borász blau-
burger-kékfrankos cuvée-je lett.

Kondora István bizakodásának 
adott hangot, hogy amikor majd 
visszatérünk a rendes kerékvá-
gásba, akkor majd a sárváriak 
ugyanolyan szeretettel fognak 
egymással együtt működni, és 
a különféle terekben a sport és 
kulturális rendezvényeket ugyan-
olyan nyitottsággal fogadják, mint 
a járvány előtt. 

-fr-

2020-ban befejező-
dött a városon átve-
zető főút felújítása

FEJLESZTÉSEKBEN BŐVELKEDŐ év volt a tavalyi

Március 20-ától április 30-ig lehet az avart  és a kerti hulladékot égetni Sárváron
Március 20-ától április 
30-ig lehet az avart és a 
kerti hulladékot égetni 
Sárváron az önkormány-
zat környezetvédelemről 
szóló rendelete értelmé-
ben. Ezen időszakokon 
belül hétfőtől péntekig 
8 órától 18 óráig lehet 
végezni az égetést.  

Az avar és a ker ti  hulladék 
égetését az ingatlan mindenkori 
birtokosa, vagy az általa megbízott 
cselekvőképes személy végezheti. 
A nyílttéri égetés során a meteo-

rológiai viszonyokra figyelemmel 
kell lenni. Égetést végezni csak a 
tűzvédelmi előírások betartásával, 
szélcsendes, pára- és csapadék-
mentes időben lehet. A füstkép-
ződés csökkentése érdekében a 
nem komposztálható avart és kerti 
hulladékot előzetesen szikkaszta-
ni, szárítani kell. 

A magántulajdonú ingatlanon, 
valamint a magántulajdonú ingat-
lan előtti közterületen keletkezett 
avart és kerti hulladékot a köz-
területen égetni tilos. Az önkor-
mányzati rendelet értelmében a 
város területén az avart és a kerti 

hulladékot elsősorban hasznosíta-
ni, komposztálni kell.

Amíg a veszélyhelyzet tart az 
önkormányzatok hatáskörében 
marad az avar és a kertihulladék 
égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítá-
sa. A veszélyhelyzet megszűnését 
követően – a jelenlegi jogsza-
bályi  környezet szer int 2021. 
május 23-a után – lép életbe az 
a jogszabálymódosítás, amely 
ér te lmében az ország egész 
területén tilos lesz az avar- és 
kertihulladék-égetés.

*   *   *

A sárvári önkormányzat környe-
zetvédelemről szóló rendelet értel-
mében a magántulajdonú ingatla-
nok használata során a közösségi 
együttélés kialakult alapvető szabá-
lya, hogy tilos a kerti munkavégzést 
szolgáló zajkeltő gépi berendezések 
használata az alábbi időpontokban:

a) hétfőtől péntekig 0 órától 8 
óráig, valamint 20 órától 24 óráig 
terjedő időszakban, továbbá

b) szombati napokon 0 órától 9 
óráig, valamint 14 órától 24 óráig 
terjedő időszakban, továbbá,

c) vasárnap és munkaszüneti 
napokon egész nap.w

Az idei évben nem 
tudtuk megtartani a szo-

kásos évértékelő programunkat 
a járványügyi korlátozásokra való tekin-

tettel. Hiánypótló jelleggel mégis úgy gondoltuk, 
hogy videós formában tájékoztatjuk a város lakosságát a 

tavalyi év fontos számairól, adatairól és történéseiről – írja Kondora 
István polgármester a közösségi oldalán közzétett évértékelő videóhoz, 

amelyben sorra veszi a statisztikai adatokat, a fejlesztéseket, de bemutatja a tavaly 
megjelent városi kiadványokat és Sárvár borát is. 

Kondora István pol-
gármester kiemelte, 
hogy a beruházások 
vonatkozásában nem 
érzékelt negatív hatá-
sokat tavaly Sárvár
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Folytatás az 1. oldalról
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 

szólt arról, hogy a következő lépés 
– pályázati támogatás esetén – a 
teniszpálya és a KRESZ-park fel-
újítása lesz. 

– Remélem, hogy a gyerekek-
nek és a felnőtteknek egyaránt 
kedvelt helye lesz a tó körüli sza-
badidőpark, amely csak a kezdete 
a sárvári szabadidős fejlesztések-
nek – mondta el Dr. Máhr Tivadar.

A sárvári önkormányzat a Vas 
Megyei Önkormányzattal konzor-
ciumi együttműködés keretében 

valósítja meg a Csónakázó-tó kö-
rüli területen zajló fejlesztéseket.

– Számtalan olyan megyei pro-
jekt van, amelyben a Vas Megyei 
Közgyűlés tevőlegesen is részt 
vesz, mint konzorciumi partner. 
Sárváron is több ilyen beruházás 
volt az elmúlt években. Ezt a 
szabadidős pályázatot nagy lob-
bimunka előzte meg, amelyben 
a megyei önkormányzat is részt 
vett. Ebben az esetben a munka 
nagy részét a sárvári önkormány-
zat végzi, a marketingtevékenység 
a mi feladatunk és eszközbeszer-
zés is kapcsolódik a projekthez. 

Elekromos rollereket és kerék-
párokat fogunk vásárolni a TDM 
irodának, amit majd az itt épülő 
kerékpárúton is ki lehet próbálni 
– hangsúlyozta dr. Kondora Bálint, 
a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.

Az engedélyeztetési eljárás 
után, néhány hét múlva – ha a 
járványhelyzet is engedi – a gyere-
kek már birtokba is vehetik a város 
új játszóterét a Csónakázó-tó 
mellett. A játszótéren padokat, 
hulladékgyűjtőket is elhelyeznek, 
nyilvános mosdó és ivókút is ren-
delkezésre áll majd. 

-fr-

Behajózott az ÚJ JÁTSZÓTÉR a Csónakázó-tóra

A játszóvár is 
impozáns ele-
me az új játszó-
térnek

ÚJ FORGALMI REND Rábasömjénben
A város közlekedésfejlesztési koncepciójának újabb eleme-
ként Rábasömjénben is új forgalmi szabályok kerültek beve-
zetésre az ott élők nyugalmáért. Súlykorlátozás és sebesség-
korlátozás is életbe lépett a városrész közlekedésbiztonsága 
és a környezetterhelés csökkentése érdekében.

A Magyar Közút Zrt. súlykor-
látozást vezetett be a település-
részen áthaladó útszakaszra, a 
Diófa utcától az Ölbői utcáig, a 12 
tonnánál nagyobb gépjárművek 
számára. Továbbá 30 km/órás se-
bességkorlátozás is életbe lépett 
a Rábasömjénen átvezető főúton. 
A sebességkorlátozó táblákat Rá-
bapaty felől az első lakóház elé, il-
letve Sárvár irányából a Taravis Kft. 
útcsatlakozás után helyezték el.

Az önkormányzattal egyeztetve 
a Magyar Közút Noprofit Zrt. a Rá-
basömjénben élők kérése alapján 
módosította a közlekedés rendjét. 
Ugyanis a nagyobb gépjármű-
vontatmányok közül is egyre 
többen próbálták a 84-es és 88-as 
utak csatlakozását lerövidíteni. A 

gyorshajtás miatt pedig már több 
autó landolt az út mellett lakók 
kertjében.

– A vadul áthajtó teherautók 
iszonyú zajterhelést okoztak. 

A Taravis melletti kanyarban 
Rábapaty felé nagyon gyorsan 
haladtak az autók. Többször re-
pültek már be a házak udvarába. 
Emellett a forgalom tönkretette a 
főutat is. A közlekedési szabályok 
szigorításával a főutca mellett 
lakók is nyugodtabban élhetik 
az életüket – jelentette ki Varga 
Károly, a körzet önkormányzati 
képviselője.

A Rábasömjénben élők lakos-
sági fórumon is megerősítették 
a forgalom szabályára vonatkozó 
elképzeléseiket. A táblák kihelye-
zése azonban hosszabb időt vett 
igénybe a különböző engedélyek 
beszerzése miatt. – Mostanra a 
sömjéniek és az áthaladók is meg-
szokták, hogy lassabban lehet 
haladni – mondta el Varga Károly. 

A városrész közlekedésében 
bekövetkezett változások mellett 
folytatódnak tavasszal az útjavítá-
sok is. – A pandémiás helyzetben 
a városnak is kevesebb a bevétele. 
A nadrágszíj összehúzása árán is a 
szükséges teendőket, a járda- és 
útfelújításokat idén is igyekszünk 
elvégezni. Ezek a munkák most 
tavasszal el is indulnak – számolt be 
az útkarbantartásokról a képviselő.

A Rábasömjénben közleke-
dőktől a Magyar Közút és a város 
önkormányzata is kéri a figyelmet 
és az új forgalmi rend betartását.

p-ás

A 12 tonnánál nagyobb gépjárművek behajtá-
sát tiltó táblát mutatja Varga Károly képviselő

Dr. Máhr Tivadar 
és dr. Kondora 
Bál int  a „kor-
mánynál”
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Csaknem 25 millió forint-
ból, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség pályázati for-
rásából újult meg az új 
tourinform iroda Sárváron. 
A város új helyre került in-
formációs pontjának szak-
mai bejárását március 2-án 
tartották.

A felújított irodát a birtokbavétel 
előtti bejáráson Magyar Turisztikai 
Ügynökség részéről Juhász Sza-
bolcs, a turisztikai szervezet egész-
ségturisztikai igazgatója tekintette 
meg, aki beszélt arról, hogy az 
elmúlt hónapok komoly kihívást 
jelentettek a turizmus számára, de 
a fejlesztéseknek a koronavírus-jár-
vány ellenére folytatódniuk kell. 
– Amint újraindul a vendégforga-
lom, „hatalmas harc lesz” országok, 
térségek és turisztikai attrakciók 
között, ezért kell felkészülten, 
megújított kínálattal várni ezt a 
pillanatot – fogalmazott.

Kifejtette, hogy a komplex tu-
risztikai kínálat része a tourinform 
irodák magyarországi hálózata, 
ahol évente mintegy 1,8 millió lá-
togató fordul meg, illetve számos 
további érdeklődő telefonon vagy 
online kér információt. A turiszti-
kai ügynökség 2018-ban döntött 
a hálózatnak a megújításáról, 

aminek részeként először az ar-
culatot alakították át, majd tavaly 
megkezdődött az irodák felújítása 
is. A belsőépítészeti átalakításokra 
2020-ban először meghirdetett 
pályázat keretében 22 iroda fel-
újítására nyílt lehetőség, ezek 
közül elsők között készült el a 
sárvári iroda.

A találkozón jelen volt Ágh 
Péter, a térség országgyűlési 
képviselője is, aki beszédében 
azt hangsúlyozta, hogy Sárváron 
nagyon sok család élete, megél-
hetése kötődik a turizmushoz, az 
ő érdekükben is történtek azok a 
lépések, melyek a helyi idegen-
forgalom alapjait biztosították a 
koronavírus-járvány alatt. – Ezek 
között ki kell emelni, hogy kezde-
ményezésemre a kormány a jelen-
legi nehéz helyzetben mentőövet 
dobott Sárvárnak azzal, hogy 1,8 
milliárdos támogatást biztosított 
a fürdő korábbi fejlesztési hite-
lének kiváltására. Beláthatatlan 
helyzetet jelentett volna, ha saját 
erőből kellett volna kezelni ezt a 
vírus miatt egyre súlyosabbá váló 
problémát. Ez súlyosan kihatott 
volna azok életére, akiknek a mun-
kavégzése ehhez az ágazathoz 
kötődik. Ki kell emelni azt is, hogy 
ebben a helyzetben a Kisfaludy 
Programon keresztül összesen 

750 milliós forrásból valósíthatja 
meg terveit 74 sárvári szállásadó, 
hogy még jobb körülmények 
között fogadják majd, a pandé-
mia elmúltával az ide érkezőket. 
Emellett a kormányzat szakpo-
litikai intézkedéseket, bértámo-
gatásokról szóló határozatokat is 
hozott. Fontos arra is rámutatni, 

hogy közös előkészítésünk révén 
strukturális döntés is született: a 
kormány létrehozta a Bük–Sárvár 
turisztikai térséget, amely révén 
új lehetőségeket lehet majd 
kihasználni a járvány elmúltával. 
Emellett több száz olyan turiszti-
kai fejlesztési forrást is le tudtunk 
hívni, amely egyrészt hozzájárul 
a város arculatának javításához, 
másrészt szolgálja az itt élőket. 
Gondoljunk csak a Csónakázó 
tavak területének újjászületésére! 
A fejlesztések sorába tartozik az új 
tourinform létrehozása is, amely 
a Magyar Turisztikai Ügynökség 
támogatása révén Sárvár járvány 

utáni arcát mutatja majd. A város 
iránti érdeklődés felkeltésével ez a 
hely is hozzájárulhat ahhoz, hogy 
biztosított legyen a turizmusból 
élő családoknak a megélhetése. 
E küldetését akkor tudja igazán 
betölteni, ha legyőzzük a járványt, 
ezért fontos, hogy mindenki, 
amikor sorra kerül éljen az oltás 
lehetőségével! – szólt Ágh Péter.

Kondora István, Sárvár polgár-
mestere jó döntésnek nevezte, 
hogy az önkormányzat vissza-
vásárolta a Sylvester János utca 
és Kossuth tér sarkán álló épület 
földszinti helyiségét, amely a 
felújítást követően méltó helyet 
biztosíthat a tourinform irodának. 

A találkozó kapcsán Haller Fe-
renc, a városi tourinform iroda 
vezetője elmondta: – A Magyar 
Turisztikai Ügynökség 25 millió 
forintos támogatása lehetővé 
tette, hogy a korábbi, kisebb 
alapterületű irodát egy tágasabb 
front office-szal rendelkező, ar-
culatában és infrastruktúrájában 
is megújult helyiségre tudtuk 
cserélni. Így tavasztól már egy 21. 
századi, 150 négyzetméteres foga-

dótérrel rendelkező információs 
irodában fogadhatjuk a Sárvárra 
érkező, a helyi turisztikai kínálat 
iránt érdeklődő vendégeket.

A bejáráson részt vettek Dr. Máhr 
Tivadar és Szabó Zoltán alpolgár-
mesterek, a Spirit, az Ensana és a 
Park Inn hotelek vezetői, a Sárvári 
Turisztikai Egyesület elnöke és a 
Sárvárfürdő igazgatója is. A részt-
vevők egyöntetű véleménye, hogy 
az új iroda méltó lett a fürdőváros 
ötcsillagos vonzerejéhez. Így már 
nem csak a fürdő és a szállásadók 
kínálata, hanem a város turisztikai 
információs pontja is országos 
szinten kiemelkedővé vált. -fr-

Az új iroda tágas, 150 négyzetméteres fogadótérrel rendelkezik

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

SZAKMAI BEJÁRÁST tartottak az új tourinform irodában

A Kossuth tér 
és a Sylvester 
utca sarkán 
kapott helyet 
az új infor-
mációs pont
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Közvéleménykutatást tart a sárvári önkormányzat, mivel a 
Kertváros lakóitól megkeresés érkezett több utca egyirányúsí-
tása ügyében. Ez a Kazinczy és az Ungvár utcák közötti utcákat 
érinti a Nádasdy utcával bezárólag. Ha a lakosság több mint 
ötven százaléka támogatja, akkor lesz egyirányúsítás, ha nem, 
akkor marad minden a régiben. Dr. Máhr Tivadar és Szabó 
Zoltán alpolgármestereket erről és a Kertvárost érintő egyéb 
kérdésekről is kérdeztük. 

A Kertváros utcaszerkezete, 
amikor kialakult itt még lovas-
kocsik jártak. Napjainkra óriásira 
nőtt a gépjárműpark, és teljesen 
megváltozott a forgalom dina-
mikája. A közlekedést azonban 
a meglévő épületek miatt csak 
forgalomtechnikai eszközökkel 
lehet szabályozni. 

– Lakossági kezdeményezés 
érkezett az önkormányzathoz 
a Kazinczy és az Ungvár utcák 
közötti utcákat érintő egyirá-
nyúsítás ügyében a Nádasdy 
utcával bezárólag. Polgármester 
úr engem bízott meg, hogy kér-
dezzem meg az érintett utcák 
lakóit, és háztartásonként kérjem 
ki a véleményüket. Ezáltal a lakók 
közvetlenül véleményt nyilvánít-
hatnak, és ők dönthetnek arról, 
hogy legyen-e egyirányúsítás 
vagy sem. A pandémia elmúl-
tával folytatom az érintett lakók 
megkeresését – mondta el Szabó 
Zoltán.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
a kertvárosi utcák egyirányúsítá-
sáról zajló közvélemény-kutatás 
kapcsán mindenkit arra kér, hogy 
nyugodtan és higgadtan közelít-
se meg a Kertváros ügyeit. Mint 
mondja, fontos, hogy az emberek, 
az itt élők döntsenek ebben a 
kérdésben, ezért mindenkit arra 
kér, hogy mondja el a véleményét 
Szabó Zoltánnak.

A Kertváros kapcsán folyama-
tosan napirenden van az Ungvár 
utca, mivel az ipari park és a la-
kóövezet határán van. Az itt élők 
aláírásgyűjtése nyomán már 30-as 
táblák és fekvőrendőrök lassítják a 
forgalmat. 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
gazdaságtörténeti áttekintéssel 
közelítette meg a problémát. Az 
Ungvár utca mellett húzódott már 
a rendszerváltás előtt is az ipari 
terület határa, itt volt a kenyérgyár. 

A 90-es években a Flextronics 
tulajdonaként ipari parkká nőtte 
ki magát ez a rész. 

– Az ipari park nagyon fontos 
Sárvár életében. A mai modern 
világ úgy működik, hogy egy 
városnak vannak bevételei és 
kiadásai. Ha az egyenleg pozitív, 
akkor szépen tud fejlődni a város, 
és tud előre menni. Sárváron az 

ipar szerkezetének átalakulása 
jó irányt vett a rendszerváltás 
után. A régi szocialista vállalatok 
vagy eltűntek, vagy privatizáció 
után jól prosperáló vállalkozások 
lettek, amelyek munkahelyeket 
és adóbevételt jelentenek Sár-

várnak. A multinacionális cégek 
és a helyi kisebb vállalkozások 
többszáz millió forintnyi iparűzési 
adót fizetnek, amelyből utakat, 
járdákat tudunk építeni, fel tudjuk 
újítani az épületeinket, a tereinket, 
amely lehetővé teszi, hogy ne 
kelljen a Sárváron élőknek helyi 
adót fizetniük – mondta el Dr. 
Máhr Tivadar, aki hozzátette, az 
ipari park vállalkozásaival nagyon 
jó, évtizedes kapcsolata van a 
városvezetésnek, és folyamatosan 
tárgyalnak, egyeztetnek velük, 
hiszen a lakosság nyugalma is 
fontos az önkormányzat számára.

– Egyeztetünk a szemétkérdés-
ről a Flex parkolójában, a buszok 
átirányításáról, hogy az elkerülő 
úton közlekedjenek a munkás-
buszok, és ne zavarják a belváros 
közlekedési rendjét, újabb parko-
lók és egy elkerülő út építéséről. 
Aláírásgyűjtés nélkül is tisztában 
vagyunk az itt élők igényeivel, de 

a problémák egy része nem egyik 
napról a másikra fog megoldódni. 
Mindenkit óvnék attól, hogy a 
helyi vállalkozások ellen fordítsuk 
az embereket! A legfontosabb az, 
hogy egy-egy lépéssel előbbre 
tudjunk lépni, hogy az önkor-
mányzat, mi képviselők olyan 
környezetet teremtsünk, amely a 
vállalkozások nyugodt működését 
és a lakosság nyugalmát is szol-
gálja – húzta alá Dr. Máhr Tivadar.

Szabó Zoltán alpolgármester 
a Flexszel való tárgyalások utáni 
konkrét eredményeket is felsorol-
ta.  – Az Ungvár utcai parkolóban 
a szemét problémát sikerült meg-
oldani, és ígéretet kaptunk arra, 
hogy ez egy hosszú távú megol-
dás lesz, és a jövőben is figyelnek 
rá. Ez a parkoló már szinte teljesen 
üres, ez annak köszönhető, hogy 
az ipari park egyik üzeme, az 
AWF önálló kinti parkolót nyitott, 
így a személygépkocsi-terhelés 
jelentősen csökkent az utcában. 
Még jobb megoldás lenne, ha a 
másik oldalról lehetne megkö-
zelíteni a parkolót. Megígérték, 
hogy próbálnak erre is megoldást 
találni. Jó hír az itt élőknek az is, 
hogy egyrészt a volt kenyérgyár 
területéről kiköltözött a Flex, így 
a tehergépjármű-forgalom is 
jelentősen lecsökkent az Ungvár 
utcában, másrészt már tervezteti 
a Flex a lakosság által kért zajvé-
dő falat is – sorolta Szabó Zoltán 
alpolgármester az eredményeket. 

A város alpolgármesterei arra 
kérik a lakosságot, hogy észrevéte-
leikkel, problémáikkal forduljanak 
hozzájuk bizalommal, a pandémia 
idején is rendszeresen tartanak 
online fogadóórákat.

-fr-

FONTOS A KERTVÁROSIAK nyugalma

Szabó Zoltán és Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármesterek 
az Ungvár utcai parkoló-
ban (Fotó: FR)

Kérdéseikkel, észrevételeikkel Dr. Máhr Tivadart 
megkereshetik ezen időtartamban

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

és alpolgármesteri Facebook-oldalán üzenetben!

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

DR. MÁHR TIVADAR, 
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2021. MÁRCIUS 23-ÁN (KEDDEN) 
14–15 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.

Az Eperjes utca lakóit is megkérdezik az egyirányúsításról,  
hamarosan kezdődik az utca felújítása is (Fotó: MM)
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Szent László

Szent László és

 
● Március 13-a Ferenc pápa 

megválasztásának évfordulója. 
„Tartsd meg, Isten Szentatyánkat, 
Krisztusnak helytartóját!”

● Március 19-én, pénteken a 
szentmiséken Szent József közben-
járásával jó családapákért imád-
kozunk. Szent József évét hirdette 
meg erre az esztendőre Ferenc 
pápa.

● Március 19–20–21-én, pénte-
ken, szombaton és vasárnap a 18 
órás szentmiséken lesz a Szent Lász-
ló-templom nagyböjti lelkigyakorla-
ta, melyet Dr. Tokár János ferences 
atya vezet. A szentbeszédeket és a 
gyóntatás szolgálatát Ő végzi.

● Böjti szerda és péntek estéken 
17.30-kor fájdalmas szentolvasóra 
illetve keresztúti elmélkedésre 
hívunk a nagytemplomba. A hegyi 
kálvárián, minden böjti vasárna-
pon 15.30 órakor imádkozzuk a 
keresztutat. 

● A Sári templomban nagyböjt 
péntekjein 17 órakor imádkozzuk a 
keresztutat.

● Katolikus böjti fegyelem: az 
esztendő minden péntekje Jézus 
kereszthalálának emlékére bűnbá-
nati nap. Engesztelésül ajánljunk fel 
imádságot, az irgalmasság cseleke-
deteit, önmegtagadásokat. Nagyböjt 
péntekjein húseledeltől való megtar-
tóztatás, kötelező hústilalom. Szigorú 
böjti napokon, Hamvazószerdán és 
Nagypénteken a nagykorúaknak 
csak háromszori hústalan étkezés 
egyszeri jóllakással. 

● Március 21-én, nagyböjt 5. 
vasárnapján a Hegyi kálvária kápol-
nában is lesz 9.30 órakor szentmise.

● Március 21-én, nagyböjt 5. 
vasárnapján a szentmisék persely-
adományait a Szentföldön nyomor-
gatott körülmények között élő ke-
resztények javára gyűjtjük és küldjük.

● Március 25-én, csütörtökön 
Gyümölcsoltó Boldogasszony ün-
nepe lesz.

● Március 26–27-én, pénteken 
és szombaton a 17.30 órakor kez-
dődő szentmisék keretében lesz 
a Sári templomban a nagyböjti 
lelkigyakorlat. Pénteken 16.30 órá-
tól, szombaton 15.30 órától lesz a 
húsvéti nagy gyóntatás.

● Tavaly Magyarországon a 
nyilatkozattevő adózók kétharmad 
része katolikusnak vallotta magát a 
NAV felé. Kérjük adóbevallást készítő 
híveinket, hogy az idén is tegyék 
meg hitvalló 1%-os nyilatkozatukat 

munkahelyükön vagy közvetlenül. 
Ezzel az országos egyházi kiadá-
sokat támogatják. A helyi egyház-
fenntartási adó a nettó jövedelem 
0,5 azaz fél %-a, amelyet 9 és 12 
óra és 16.30–17.30 óra között lehet 
rendezni a Szent László plébánián. A 
2x1%-ról rendelkező nyilatkozat szá-
ma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; 
Szent László Katolikus Általános 
Iskola Alapítványa: 18885785-1-18.

● Katolikus keresztények böjti 
péntekeken hústalan napot tarta-
nak az értünk megfeszült Úr Jézus 
engesztelésére. Ugyanakkor a böjti 
mérsékeltebb étkezéskor megtaka-
rított tartós élelmiszerrel nyújtsunk 
testvéri segítséget – a Karitász által – a 
szükséget szenvedőknek. A böjti fe-
gyelem erősítse a családi összetartást!

● A püspöki tanács ajánlása 
értelmében gyülekezetünkben 
virágvasárnapig, március 28-ig nem 
tartunk templomi istentiszteleteket. 
Gyermekfoglalkozásaink és hétközi 
csoportos alkalmaink is szünetelnek. 
Március 14-én, böjt 4. vasárnapján, 
illetve március 21-én, böjt 5. vasár-
napján istentiszteleteink felvételről 
követhetők a Sárvári Televízióban és 
annak YouTube-csatornáján.

● Március 20-án, szombaton 
kerül sor a XXIX. Országos Evan-
gélikus Hittanverseny második, 
online formában megrendezendő 
versenynapjára. 

● Személyi jövedelemadójuk 
1%-ával a Magyarországi Evangé-
likus Egyház javára a 0035-ös tech-
nikai számon rendelkezhetnek. 
Kérjük, hogy a másik felajánlható 
1%-kal támogassák egyházközsé-
günk Luther-rózsa Alapítványát, 
melynek adószáma: 18890246-
1-18.

● Egyházközségünk főbb hí-
reiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen is 
tájékozódhatnak.

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

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

● A Magyarországi Református 
Egyház technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk a Sárvári Refor-
mátus Egyházközség Facebook-ol-
dalon is elérhető. Telefonos elér-
hetőség: 95/830067, 30/6786645.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

SUZUKI Castrum
Szombathely, Körmendi út 98. 
94/506-891, 30/945-2944 
www.suzukicastrum.hu
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RESTAURÁLJÁK A TIZENHÁROMVÁROSI KERESZTET
Február végén fontos szakaszához érkezett az 1846-ban felál-
lított Tizenháromvárosi közösségi kereszt felújítása. Egy darus 
autó segítségével kimozdították a keresztet és a talapzatot 
a helyéről, és elszállították Vasvárra, ahol megkezdődhet a 
restaurálása. 

Burka Zoltán helytörténeti kuta-
tó elmondta, a tartós és minőségi 
restaurálási munkák érdekében 
egy kis időre elutazik a közösségi 
kereszt, szakavatott kezek veszik 
gondozásba.

– Útnak indult a kereszt, már 
nagyon vártuk. Egy komolyabb 

szintre tudtunk lépni az ado-
mányok jóvoltából, műhelyben 
tudják restaurálni a keresztet 
– fogalmazott, majd hozzátette, 
hogy a következő lépés az alapok 
megerősítése lesz.

A szervezők célja az volt, hogy a 
kereszt 2021. április 13-ára, a feszü-

let felállításának 175. évfordulójára 
méltó díszben álljon. Várhatóan 
azonban egy hónappal csúsznak 
a munkálatok.

– Május végén érjük el azt a 
szintet, hogy teljes pompában 
álljon a kereszt. Én úgy nevezném, 
hogy a tizenháromvárosiak ünne-
pe lesz ez – mondta Burka Zoltán.

A Tizenháromvárosi közösségi 
kereszt megmentéséért sárvári 
civilek kezdeményeztek gyűjtést. 

Február közepéig már csaknem 
750 ezer forint gyűlt össze a 
restaurálásra. Az adományokat 
továbbra is fogadják, a gyűjtés 
márciusban is tart.

sii

Közeledik az iskolaválasztás időszaka, a szülőknek tavasszal 
dönteniük kell, melyik iskolába íratják az óvodából elballagó 
gyermeküket. A sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola 
szeretettel várja azokat a gyermekeket, akik a 2021/2022-es 
tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. A szülők 
március 16-ig adhatják le a jelentkezési lapokat.

Két osztály indítását tervezi a 
2021/2022-es tanévben a Szent 
László Katolikus Általános Iskola. 
A Szombathelyi Egyházmegye 
fenntartásában működő intéz-
mény célja, hogy a keresztény 
szellemiség elmélyítése mellett 
a színvonalas nevelő- és oktató-
munka is hangsúlyt kapjon.

– Mint ahogy minden évben, 
az idén is kettő első osztályt 
tervezünk indítani. A két osz-
tályfőnök Martonfalvi Mária és 
Barabásné Ondrus Erika, két kiváló 
pedagógus, nagyon nagy szakmai 
tudással rendelkeznek, szeretik 
a gyerekeket, tehát jó kezekbe 
kerülnek azok az óvodások, akik 
az ő szárnyaik alatt kezdik meg 
az első osztályt – hangsúlyozta 
Ördög Tibor igazgató.

A járványügyi helyzet miatt 
az idei tanévben az általános 
iskoláknak nem volt lehetőségük 
megtartani a nyílt napokat és el-
indítani a hagyományos iskolabe-
járó foglalkozásaikat. A katolikus 
iskolában is elmaradt a Mocorgó 
foglalkozás, a személyes találkozás 
helyett digitális formában mutat-
kozik be az intézmény és a leendő 
első osztályos tanítóik.

– Nagyon fáj a szívünk, hogy a 
szülőket nem tudjuk beengedni, 
és megmutatni, hogy milyen szép 
első, második évfolyamos tanter-
meink vannak. Illetve tervben van 
a régi épületnek is a felújítása, 
tehát ez is gyönyörű lesz majd. A 
személyes találkozás hiányát két 
videóval próbáljuk enyhíteni, az 
egyik az iskolánkat mutatja be, a 

másik a két kiváló tanító nénin-
ket. A videók elérhetők az iskola 
honlapján és Facebook-oldalán 
– fogalmazott.

Az igazgató emlékeztetett, 
2019-ben fejeződött be az iskola 
nagyvolumenű fejlesztése. A 
4600 négyzetméteresre bővült új 
iskolaépületben egy közel 1000 
négyzetméteres tornacsarnok, 
új öltözők, tantermek, szaktan-
termek, orvosi szoba, valamint 
tágas, kényelmes ebédlő áll a 

diákok rendelkezésére. A bővítést 
követően fejlődött az iskola tárgyi 
felszereltsége is, megújult a szá-
mítástechnikai géppark, modern 
felszereléssel látták el a szaktan-
termeket. A katolikus iskolába 
jelentkezőket tehetséggondozás, 
korrepetálás, szakkörök széles 
választéka várja.

Az egyházi intézménybe már-
cius 16-ig lehet benyújtani a 
jelentkezési lapokat, a beiratkozás 
április 15–16-án lesz. sii

KÉT ELSŐ OSZTÁLY indítását tervezi a katolikus iskola

Martonfalvi Mária 
tanítónő és Ördög 
Ti b o r  i g a z g a t ó 
(Fotó: CSZ)

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! 
Elvitték a keresz-
tet a restaurá-
tor műhelyébe 
(Fotó: CSZ)

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035
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Az Ensana Thermal Sárvár a járványhelyzet miatt négy hónap-
ja nem fogad vendégeket, és bár a munkavállalókat sikerült 
megtartani, a tavaszihoz hasonló felújításokra már nem 
kerülhetett sor gazdasági okok miatt. Henrik István igazgató 
lapunknak elmondta, a szálloda hibernált állapotban van, és 
várja a mielőbbi újranyitást.

– Egy nagyon jól induló 2020-as  
évünk volt február végéig, aztán 
március 15-re eltűnt a fogla-
lásainknak a 80 százaléka, és 
üzemszünetre mentünk. A pün-
kösdi hétvégén újra kinyitottuk 
a szállodát, nagyon-nagyon jó 

nyarat zártunk, rekord júliussal 
és augusztussal. A szeptembe-
rünk és októberünk is nagyon jól 
nézett ki, de az augusztus végén 
bejelentett határzárás ezeket a jó 
kilátásokat újra semmissé tette. 
November 11-ig nagyon alacsony 

foglaltsággal, de még működött a 
szálloda, november 11-től pedig a 
kormányhatározat alapján sajnos 
újra bezárni kényszerültünk, és 
ugyanez a helyzet áll fenn jelenleg 
is. Várjuk a jobb híreket – értékelte 
a szálloda 2020-as évét Henrik 
István igazgató.

Hozzátette, az első hullám ide-
jén sajnos több munkavállalótól is 
meg kellett válniuk, azóta viszont 
sikerült állományban tartani vala-
mennyi munkatársukat. Ebben a 
kormányzat által biztosított támo-
gatások is segítséget nyújtottak.

Az Ensanaban tavaly tavasszal 
még felújításokra és karban-
tartási munkálatok elvégzésére 
használták ki a leállás hónapjait. 
A második hullám idején azon-
ban hibernált állapotba került a 
szálloda.

– Ez az egy év válság azért 
erősen megtépázta a céget, így 
jelen pillanatban egy hibernált 
állapotban vagyunk. Állandó 
jelleggel vannak itt kollégák, akik 
az őrzéssel foglalkoznak, azokat 

a karbantartási munkákat tudjuk 
elvégezni, amikre feltétlenül szük-
ség van, de más javító munkála-
tokra nincs lehetőség – részletezte 
az igazgató.

Az Ensana Thermal Sárvár az 
üzemszünet ideje alatt is tartja 
a vendégekkel a kapcsolatot, és 
fogadja a foglalásokat is. A bi-
zonytalan helyzet miatt jelentősen 
lazítottak a foglalási feltételeiken, 
a csomagok nagy része foglalható 
előlegfizetés nélkül. Henrik István 
elmondta, bíznak abban, hogy 
mielőbb megnyithatnak, ismét 
fogadhatják a vendégeket és 
talpra állhat a turizmus.

– A vidéki turizmus egy kicsit 
hamarabb tud fellendülni, azt 
gondolom. Nekünk itt Sárvá-
ron pozitívabbak a kilátásaink. A 
nyarat körülbelül arra a szintre 
várom, mint a tavalyi volt, és talán 
a szeptember, október, novemberi 
időszakban már a külföldi turisták 
is jöhetnek hozzánk, és akkor egy 
pozitívabb képet láthatunk – fo-
galmazott. sii

NÁLUNK ALAP 
AZ EXTRA

Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu 

A feltüntetett ár tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, a kép illusztráció. További információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.  
Az ajánlat érvényes 2021. 03.31 -ig kötött vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 8,2-9 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 215-235 g/km.

FORD TRANSIT  
MÁR NETTÓ 6.329.000 FT-TÓL A VÁLLALKOZÁS 

MOTORJA

Nyitásra kész az ENSANA HOTEL

Az Ensana Thermal Sárvár az üzemszünet ideje alatt is tartja 
a vendégekkel a kapcsolatot, és fogadja a foglalásokat is
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Nehezen indult az elmúlt évben a vasi gazdálkodók számára az 
év. Aztán végül rekord termésátlagok születtek. A szakértelem is 
hozzájárult a sikeres aratáshoz. Napjainkban a piac önös igényei 
diktálnak az agráriumban is – értékelte az idei agrárév indulását 
dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vas 
megyei Szervezetének elnöke.

Tudásalapú versenyképes mező-
gazdaság létrehozását tűzte ki célul 
az agrárkamara. – Vas megyében 
az elmúlt két évben rekordokat 
értünk el, most úgy harminc évvel 
jobb termésátlagaink vannak, mint 
az országos átlag. A szomszéd 
megyékben irigy, itt mosolygó 
gazdák találhatóak. Ugyanis ritka 
alkalomként a jó termés mellé 
magas felvásárlási árak is társultak 
– foglalta össze a tavaly rosszul 
indult, de végül sikeres esztendőt 
dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Vas megyei 
Szervezetének elnöke. Hozzátéve: 
a siker kulcsa, hogy a vetés mellé a 
tudás magvait is elhintették széles 
körben a gazdálkodók között.

Az agrárkamara sárvári szol-
gáltató központja is igyekszik 
mindent megtenni a gazdálko-
dókért. A megyék közül egye-
düliként, újságot, kiadványokat 

és szakfordításokat készítenek 
közelebb hozva a szakmát. Anyagi 
támogatásként a világ legjobb 
fajtáit hozzák el, és megfizethető 
áron a minőségi technológiákat. 
– Ez is közrejátszik az őszi búza 
hektáronkénti 6,6 tonnás rekord-
terméséhez. Ez a nyugat-európai 
termelési színvonal – tette hozzá 
az agrárkamara vasi elnöke.

Az idei jó termés előjelei sem 
mutattak kezdetben túl jót. Tavaly 
októberben húsz nap három 
havi, 180 milliméternyi csapadék 
esett le. Emiatt a vetés csak sokkal 
később kerülhetett a földekbe. Ez 
mostanra meg is látszik, hogy a 
késő őszi időben a gabona nem 
tudott jól bokrosodni. Az év eleji 
időjárás okozta akár húszfokos me-
legrekordok csupán arra voltak jók, 
hogy becsapják a repcét és a búzát. 

– A nagy tét az lesz, hogy mek-
kora kalászszámot tudunk elérni 

– foglalta össze a gazdálkodók 
eddigi szezonját dr. Pusztavámi 
Márton agrármérnök. Kiegészítve 
azzal, hogy a tápanyagellátást 
biztosító anyagokat már kijuttat-
ták a talajba. A következő hetek 
izgalma az lesz, hogy minden 
éjjel ne fagyjon, nappal pedig ne 
legyen 15 fok. Továbbá jöhetne 
egy kis csapadék is, hogy bemossa 
a talajba kijuttatott műtrágyákat.

A mezőgazdaság eredményes-
ségét a változó piaci folyamatok 
is befolyásolják. Olyan közel került 
a takarmánybúza felvásárlási ára 
a júniusi étkezési búzához, hogy 

néha nem éri meg a kiváló mi-
nőségre törekedni. A nemesítők 
is arra törekszenek már, hogy bő 
termés legyen, mert a nagyobb 
termés ellensúlyozza a két búza tí-
pusa közti különbséget. Ráadásul 
a takarmánybúzát is fel tudják úgy 
dúsítani, hogy étkezési búzaként 
adják el. – Pár éve előfordult 
már, hogy a párizsi tőzsdén a 
takarmánybúza ára megelőzte az 
étkezési búzáét. Minden termelő a 
mennyiségi termelésre van moti-
válva – szólt a kilátásokról a sárvári 
mezőgazdasági szakember.

p-ás

A nagy tét az 
lesz, hogy mek-
kora kalászszá-
m o t  t u d u n k 
elérni – foglal-
ta össze a gaz-
dálkodók ed-
digi szezonját 
dr. Pusztavámi 
Márton agrár-
mérnök

A VETÉS mellé TUDÁS is társul

VASIVÍZ KÖZLEMÉNY
A VASIVÍZ ZRt. a Kormány 2021. március 4-ei döntése alapján 

ügyfélszolgálati irodáját, fiókirodáit és információs pontjait 2021. 
március 8-tól 2021. április 7-ig zárva tartja a COVID-19 vírusveszély 
terjedésének lassítása érdekében, valamint azért, hogy megóvjuk 
munkavállalóink, felhasználóink és hozzátartozóik egészségét.

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy telefonon, online 
vagy e-mailben is el tudják intézni ügyeiket az alábbi elérhető-
ségeken:

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 94 516 255
E-mail: vasiviz@vasiviz.hu, info@vasiviz.hu
Online ügyfélszolgálat: www.vasiviz.hu/online ügyfélszolgálat  

(regisztrációt követően vehető igénybe)
Hibabejelentés elérhetőségei: +36 80 201 232 (zöld szám), +36 

30 827 4849, hibabejelentes@vasiviz.hu 
Online ügyfélszolgálatunkon az alábbi ügyek teljes körűen 

intézhetőek:
• számlaküldési cím módosítása
• csekkigénylés
• elektronikus számla igénylés
• fizetési mód váltás
• bankszámlaszám módosítása
• részszámla módosítása
• számlamásolatok igénylése
• mérőállás diktálás
• számlák kiegyenlítése kártyás fizetéssel.
A fenti intézkedések visszavonásig érvényesek.
Megértésüket és türelmüket megköszönve.
Kérjük, figyeljék honlapunkat, illetve kövessék a VASIVÍZ ZRt. 

Facebook-oldalát, ahol mindig naprakész információkkal állunk 
rendelkezésükre!    VASIVÍZ ZRt.

IDEIGLENESEN BEZÁRNAK 
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
A hétfőtől életbe lépő korlátozó intézkedéseknek megfelelő-
en 2021. március 8-tól ideiglenesen felfüggeszti a személyes 
ügyintézést az E.ON valamennyi ügyfélszolgálati irodájában.

Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és a jelen-
legi helyzetben biztonságosabb az ügyintézés, amely a következő 
időszakban az E.ON digitális platformjain, azaz az ügyfelek által már 
megkedvelt és megszokott videós ügyfélszolgálattal, telefonon, 
e-mailben és online lesz elérhető. Az E.ON arra kéri ügyfeleit, hogy 
lépjenek be, illetve, ha még nem tették, regisztráljanak az online 
ügyfélszolgálaton (www.eon.hu/ugyintezes), ahol többek között 
az alábbi ügyek kényelmesen és teljes körűen intézhetők: 

• mérőállás diktálás
• számla- és egyenlegmegtekintés
• számlabefizetés
• e-számlára váltás
• értesítés tervezett üzemszünetekről.
A személyes ügyintézés élményét adja, de teljes biztonságot 

jelent az E.ON videós ügyfélszolgálata, melynek munkatársai itt 
érhetők el: https://www.eon.hu/hu/lakossagi/informaciok/
videos-ugyfelszolgalat.html

A hosszabb várakozási idő elkerülése érdekében a vállalat kéri 
az ügyfelek együttműködését abban, hogy csak sürgős esetben 
keressék a következő időszakban a telefonos ügyfélszolgálatot. 
https://www.eon.hu/hu/lakossagi/elerhetosegek.html 
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480 éve, 1541 év elején, Sárváron adta ki Sylvester János 
Újtestamentum fordítását, melynek jelentősége, hogy 
ez a kötet az első olyan munka, mely a Magyar Királyság 
területén került kiadásra, magyar nyelven. Az évforduló 
alkalmából, a Nádasdy Kulturális Központ intézményveze-
tő-történészével, Takács Zoltán Bálinttal beszélgettünk, a 
kötet fontosságáról a korban, illetve napjainkban.

Igazgató úr elmondta, hogy a 
sárvári nyomdából kikerült könyv 
az első teljes magyar nyelvű kiad-
vány, melyet a Magyar Királyság 
területén készítettek. Korábban 
már jelentek meg újszövetségi 
részletek magyarul. 1533-ban 
Komjáti Benedek Szent Pál le-
veleinek fordítása Krakkóban, 
1536-ban pedig Pesti Gábor 
fordításában az evangéliumok 
Bécsben. Míg előbbiek nagy 
múltra visszatekintő, profi sze-
mélyzettel bíró nyomdákban 
készültek, addig Sylvester János 
munkája egy alig ötéves múltra 
visszatekintő műhelyből került ki. 

Nádasdy Tamás f igyelmét 
1534-ben keltette fel Sylvester 
János, aki krakkói egyetemi évei 

során már megismerkedett a 
könyvnyomtatás művészetével. 

Ekkor kerül Sylvester a sárvári 
udvarba, ahol Nádasdy Tamás 
támogatásával nyomdát állít fel, 
melynek első terméke 1539-ben 
a Grammatica Hungarolatina, az 
első latin–magyar nyelvtankönyv 
volt, majd ezt követte az Újtesta-
mentum fordítás.

Sylvester János nemcsak a 
szövegre helyezett komoly hang-
súlyt, hanem a kötet illusztráci-
óinak készítését is személyesen 
felügyelte. Odafigyelt a száznál 
is több díszítő- és magyarázó 
képecskére, mellyel díszesebbé 
tette nagyszerű alkotását. A kötet 
elkészítésében több nyomdász is 
közreműködött, de a végső for-
mát Abádi Benedek alakította ki. 
Feltételezhető, hogy a fametsze-

tek egy részét pedig maga Syl-
vester János készítette. Sylvester 
János fordításában olvashatjuk 
az első magyar időmértékes ver-
seket is. A kötet magyar nyelven 
történő kiadásában fontos szere-
pe volt a reformáció tanainak. A 
reformáció azt hirdette, hogy az 
Úr igéjét a társadalom minden 

rétege számára elérhetővé kell 
tenni, saját anyanyelvén. Emiatt 
is számított hiánypótlónak Syl-
vester munkája. Azonban a meg-
jelenés éve a magyar történelem 
tragikus fordulópontjává vált, 
miután augusztus 29-én Budát, 
a Magyar Királyság fővárosát az 

oszmán haderő elfoglalta. Emi-
att Sylvester kötete nem tudott 
széles körben elterjedni.

Sylvester János Újtestamen-
tum fordítása nemcsak a 16. 
század szülöttje számára volt 
elérhető, hanem napjainkban 
is. 1960-as években készült el 
az első reprint kiadása, melyet 
2017-ben a Reformáció évé-
ben két újabb kiadás követett. 
Sárvár számára azért is külö-

nösen fontos Sylvester mun-
kája, mivel 2017-ben városunk 
adott otthont a Reformáció éve 
programsorozatnak, melynek 
nyitányán Sylvester 1541-ben 
kinyomtatott eredeti munkáját 
is megtekinthették a városunk-
ba látogatók. 

TRG

480 ÉVE jelent meg SYLVESTER ÚJTESTAMENTUMA Sárváron

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/

A sárvári nyomdából 
kikerült könyv az első 
teljes magyar nyelvű 
kiadvány – mondta el 
Takács Zoltán Bálint

Sylvester János nemcsak a szövegre helyezett komoly hangsúlyt, hanem 
a kötet illusztrációinak készítését is személyesen felügyelte (Fotó: TRG)
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Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

Továbbra is a TABELLA 4. HELYÉN

Teke eredmények

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

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

Program neve: FITT-EB TA-
VASZ ez nem UB, hanem 
Eb- program

Program szervezője: Meggye-
serdei Menedék Alapítvány 
– Lovász Adrienn 30/2244506

Program ideje. 2021. 03. 01–
04. 30. 

Program célja: 
– a menhelyen lévő kutyák 

rehabilitációjának segítése 
önkéntesekkel – sétáltatás

– kapcsolat kialakítása és 
fenntartása a menhely és a 
társadalom közt

– családi program – pedagógiai 
cél – a felelős állattartás 
bemutatása, ismertetése, a 
felelőtlen viselkedés követ-
kezményei

– jártasság, ismeretszerzés 
a mentett kutyák minden-
napjairól, működéséről

– régi, állandó önkéntesek 
jutalmazása (akik eddig is 
sétáltattak)

– új önkéntesek bevonzása
– a kutyás sport, mozgás 

népszerűsítése, felhívás a 
mozgás fontosságára

– fizikai jóllét eszközeinek 
gyakorlatias megismerte-
tése (önkéntesség: immu-
nerősítő, mozgás: endorfin, 
agy boldogság, jutalmazó-
központ aktiválása)

– nemes cél a fogyókúra mellé
– a korlátozások, a törvényi 

szabályozások maximális 
betartása mellett a pozitív 
gondolkodás, önzetlenség, 
összekapaszkodás, egymás 
segítésének fokozása

Program menete: (minden 
szombat-vasárnap 15.00-
17.00)

1. regisztráció 
2. teljesítménylap (kinyomtat-

va hozni minden alkalommal, 
a Facebook-eseménynél ta-
lálható)

3. kutya kiadása, átvétele
4. teljesítményigazolás (tel-

jesítménylap lepecsételése)
5. eredményhirdetés (április 

végén)
Szabályok: 
1. regisztráció (jelezni a men-

hely részére a napot, időt)
2. parkolás a felfestett par-

kolókban (a maximális tá-
volságtartásért, szabályok 
betartásáért)

3. kutya átvétele, leadása zsi-
lipkapun egyénileg maszk-
ban

4. kutya futtatása kijelölt 
erdei pályán egyedül vagy 
csak egy háztartásban 
élőknek (családi kategória)

5. az indulási időkeretek, sza-
bályok maximális betartása 
(kizárás, ha nem tartja be)

Kategóriák: 
1. A legtöbb km-t megtett 

sétáltató
2. A legtöbb kutyát sétáltató
3. A legsportosabb család
4. Közönségdíj (ha valaki eb-

ben a kategóriába nevez, fel 
kell töltenie a poszt mellé egy 
fotót a nevével és a sétálta-
tott kutyával és a közönség 
szavazza meg a díjat)

 
EGYÜTT! ÉRTÜK!

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Március 13., 20. és 27. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik
Március 12. (péntek) 19.00: A szomszéd vár/ turisztikai 
magazin
Március 19. (péntek) 19.00: Forgószínpad/ színházi magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Megemlékezés a nemzeti ünnepen
Ismétlés: kedd, szerda, csütörtök, péntek 17.00  

Érvényesült a papírfor-
ma. Az NB II-es női kézi-
labda bajnokság felnőtt, 
Észak-nyugati csoportját 
vezető két együttes ellen 
nem tudott győzedelmes-
kedni a tabella 4. helyén 
álló Sárvárfürdő Kinizsi 
kézilabdacsapatunk.

Február 27-én idegenben lép-
tek pályára kézilabdázóink a ta-
bella második helyén álló csapat 
ellen. A Sárvárfürdő Kinizsi 31–25-
re kikapott a Bük otthonában. A 
sárvári együttes sokáig vezetett, 
de a végére elfáradt a csapat, 
amely nélkülözni volt kénytelen 
alapjátékosát, Jenőfi Katalint. 

Március 6-án a Komárom VSE-t 
fogadta a Sárvár Arénában a 
Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es női 

kézilabdacsapatunk. A bajnoksá-
got vezető, magasabb osztályba 
készülő Komáromtól 26:40 ará-
nyú vereséget szenvedtek el a 
sárváriak.

A célt így is tarja a sárvári csapat, 
hiszen továbbra is a tabella elején, 
a 4. helyen állnak.

A koronavírus-járvány harmadik 
hulláma miatt a Magyar Kézilabda 
Szövetség Szakmai- és Verseny-
bizottsága döntést hozott arról, 
hogy valamennyi, az MKSZ szer-
vezésében zajló utánpótlás-baj-
nokság küzdelmei felfüggesztésre 
kerülnek március 15-ig. A döntés a 
sárvári ifi csapatot is érinti, így el-
maradt a március 6-i mérkőzés is.

A felnőttek március 28-án foly-
tatják a bajnokságot, a Pénzügyőr 
SE U22-vel játszanak.  

-fr-

Hosszú kényszerszünet 
után – zárt kapuk mögött 
– folyatódott az NB III-as 
 tekebajnokság, és a vé-
delmi intézkedések szi-
gorítása sem állítja meg a 
versenyeket. 

Február 27- én a Fülöp Boro-
zó & Zöldfa Italker TSE csapata 
győzelemmel indított az Urai-
újfalu otthonában a nyugati 
csoportban. A sárváriaknak 2:6 
arányba sikerült nyerniük az 
uraiújfalusiak ellen. A sárváriak 
kezdték jobban a meccset , 
sikerült is némi előnyt kiépíte-
niük, de a hazai pályán gurító 
4. és 5. páros szinte egalizálta 
a mérkőzést. Minden az utolsó 
párosnál dőlt el, a sárvári Rövid 
Péter végig koncentráltan és 
eredményesen játszott. Ez a 

meccs is pár gurításon múlt, de 
sikerült a bravúr, Péter 446–458 
arányban győzött.

Március 6-án a Fülöp Borozó 
& Zöldfa Italker TSE csapata a 
Zalaszentgrót TK-t fogadta hazai 
pályán. Hazai pályacsúccsal, 7:1 
arányban nyertek a sárváriak. 

*   *   *

Folytatta az NB I-es bajnok-
ságot a Sárvári Kinizsi Kék 
Golyó tekecsapata. 

A játékosok nagyrésze koro-
navírusból épült fel, de több 
játékos még mindig beteg, így 
4 felnőtt és 2 ifista állt ki a baj-
nokesélyes Nagymizdó ellen. 
Az együttes talán élete mérkő-
zéséét játszotta, hiszen parádés 
versenyen 6:2 arányban nyertek 
a Nagymizdó ellen. 
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GYŐZELEMMEL indítottak

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

AZ
ÁLLAMILAG

TÁMOGATOTT 
LAKÁS-

FELÚJÍTÁSI
PROGRAMBAN

SEGÍTÜNK ÖNNEK,
TERVEZÉSTŐL 

A KIVITELEZÉSIG!

 +36304743068
 +36204883645 

 klimaszerelessarvaron

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.

 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a 

(Kisipari üzletsor)  20/477-4500 

 lakihome.hu  info@lakihome.hu 

 / @lakihomestudio

FELMÉRÉS | TERVEZÉS | KIVITELEZÉS

bútorok készítése

nyílászárók 
árnyékolástechnika

beltéri ajtóOTTHONFELÚJÍTÁS 2021

M I B E N  T U D U N K  S E G Í T E N I  Ö N N E K ?

A Körmend ellen zárta az 
őszi szezont, a Celldömölk 
ellen nyitotta a tavaszi 
szezont a Sárvár FC. Mind-
két mérkőzésen győzött a 
sárvári együttes.

A Vas megyei I. osztályú labda-
rúgó-bajnokság 17. fordulójában 
a Sárvár FC zárt kapus, hazai 
pályán, műfüves talajon játszva, 
hátrányból fordítva 3–1-re győzte 
le a Körmendi Football Clubot. 
Ezzel a tavaly koronavírus-járvány 
miatt félbeszakadt őszi fordulók 
pótlása befejeződött. A Sárvár FC 
továbbra is vezeti a bajnokságot.

A szeles idő nem tette egysze-
rűvé a két csapat játékát. Többet 
támadott a Sárvár, de az ígéretes 
helyzetek ellenére a Körmend ju-
tott előnyhöz az első negyedóra 
végén. A félidő lefújása előtt a 
hazai együttes fordított, majd a 
második félidőben bebiztosította 
a győzelmet. – A jó támadó-
játékosokkal felálló körmendi 
csapatot sikerült legyőznünk – ér-

tékelte a mérkőzést Haraszti Zsolt 
vezetőedző. Hozzátéve, hogy ez 
már a második mérkőzés, amely 
bebizonyította, hogy a Sárvár 
FC csapata hátrányból is fel tud 
állni. Ez lelkileg nagy tartást ad a 
játékosoknak.

A tavaszi  szezonra Auszt-
r iából hazatér t játékosokkal 
megerősített, a múlt hétvégén 
szomszédvári rangadót meg-
nyerő Celldömölk VSE látogatott 
Sárvárra március 6-án. Haraszti 
Zsolt vezetőedző volt csapata, 
a Celldömölk ellen magabiztos 
győzelmet ért el a Sárvár FC, a 
végeredmény 6:0 lett.

A járványügyi intézkedések 
szigorodása egyelőre a baj-
nokság lebonyol ítását nem 
befolyásolja. A közönség persze 
még továbbra is csak a pályán 
kívül örülhet a csapat sikerének. 
Ugyanis a szabályok sportot 
érintő enyhítését a koronavírus 
harmadik hulláma még távo-
labbra sodorta.

p-ás

A Körmend elle-
ni mérkőzés egy 
izgalmas pilla-
nata
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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

Válassz új ékszert 
vagy órát! 

Részletek 2021. 03. 01–03.30-ig

Ré
sz

el
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z ü
zle

tb
en

.

Tavaszi 
megújulás! Karikagyűrűk 

és eljegyzési 
gyűrűk 

készítése

-10% 
kedvezménnyel.

Arany ékszer
vásárlás

(Beszámítás esetén!) 

Ékszerkészítés 
hozott 

aranyból is!

-10% -10% 

ékszerek

ekszerszalon.com     Zoé Ékszer

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

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

Friss, színes 
tavaszi kollekciók 

AKCIÓS áron.

-10% 

ÓrákTürkiz 
ékszerek 

-10% 

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

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

Minden ami autó!

Ne koptassa a télit!

12.500 Ft/db-tólNyári gumi 
akció

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

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

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

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

A JÁRVÁNYHELYZET ELLENÉRE 
FOLYAMATOSAN ÜZEMELÜNK!

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
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