
CSENDES TISZTELGÉS 
a hősök előtt

ÚJABB EGY HÉT
korlátozás 
Drasztikusan emelkedik az 
igazolt koronavírus-fertőzöt-
tek száma hazánkban éppúgy, 
mint Európa többi országában. 
A növekvő betegszám miatt 
a kormány március 8-tól két 
hétre szigorította a korlátozá-
sokat, amelyeket a miniszterel-
nök bejelentésének megfele-
lően március 22-től újabb egy 
hétre meghosszabbítottak. 

Március 20-án 11  132 volt 
az új fertőzött, és elhunyt 227 
beteg. 10 583 koronavírusos 
beteget ápoltak kórházban, 
közülük 1237-en vannak lélegez-
tetőgépen. 

Az oltási program rendben, 
ütemezetten zajlik, Magyaror-
szág már a második az uniós 
átoltottsági ranglistán. A be-
oltottak száma március 20-án 
meghaladta az 1 millió 520 ezret.

A járvány harmadik hullámá-
nak meredeken felszálló ágában 
vagyunk, a brit vírusmutáns na-
gyon gyorsan terjed, jelentősen 
nő az aktív fertőzöttek és a kór-
házi betegek száma, ezért a kor-
mány március 22-től újabb egy 
héttel meghosszabbítja a jelen-
legi korlátozásokat – jelentette 
be Orbán Viktor miniszterelnök. 
Azért csak egy hét korlátozásról 
döntöttek, mert sok minden 
változhat a következő napokban. 

Az újranyítás alapvető feltétele, 
hogy a regisztrált 65 éven felüliek 
oltottak legyenek. Ha a beoltot-
tak száma elér a 2,5 milliót, akkor 
érjük el ezt a szintet.
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Szabó Zoltán, Kon-
dora Ist ván,  D r. 
Máhr Tivadar és 
dr. Kondora Bálint 
Petőfi Sándor szob-
ránál

Csendes volt a nemzeti ünnep Sárváron is. Az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 173. évfordulója alkalmából tar-
tandó március 15-i városi ünnepség elmaradt. A veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedések értelmében tilos 
rendezvényt szervezni, illetve tartani, így az egész országban 
elmaradtak a megemlékezések.

Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 173. évfordulója 
alkalmából lerótták tiszteletüket 
a sárvári emlékhelyeken a város 
és a megye vezetői. Kondora 
István polgármester, Dr. Máhr 
Tivadar és Szabó Zoltán alpolgár-
mesterek, valamint dr. Kondora 
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés 
alelnöke koszorúzta meg Kos-
suth Lajos, Magyarország kor-
mányzó-elnöke domborművét, 
majd Széchenyi István, a Bat-
thyány-kormány közlekedési mi-

nisztere reliefjénél folytatódott a 
koszorúzás. 

Gróf Batthyány Lajos különös 
helyet foglal el a sárváriak szívé-
ben az első magyar felelős kor-
mány miniszterelnökeként. Sárvár 
vezetői nemcsak mint kormányfő, 
de mint Sárvár első országgyűlési 
képviselője előtt is tisztelegtek. 
Petőfi Sándor költő szobránál 
zárult a koszorúzás. 

– Teljesen más ez az ünnep, mint 
ami az elmúlt években, évtizedek-
ben volt. Ennek az ünnepnek most 

nem külsőségekben kell megnyil-
vánulnia, hanem magunkban kell 
átgondolnunk, hogy van-e olyan 
kötődésünk a hazánkhoz, a nem-
zetünkhöz, ehhez az ünnephez, 
amely nekünk fontos, és amely 
erőt ad ebben a nehéz küzdelem-
ben. Erről a helyről is megköszö-
nöm az egészségügyi, a szociális, 
a rendvédelmi dolgozóknak, a pe-
dagógusoknak azt az emberfeletti, 
kitartó és elkötelezett munkát, 
amelyet ebben a vészterhes idő-
ben végeznek – mondta Kondora 
István polgármester.

Ezen a március 15-én sem fe-
ledkeztek el a nemzeti ünnepről 
a sárváriak, hiszen a nemzeti színű 
zászlók most is ott sorakoztak 
Petőfi Sándor szobránál.

Az ünnepi beszéd a 6. oldalon

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
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Sárvár Város Önkormányzatának lapja 

Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.

Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: Dr. Fonyó Roberta

Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvari.televizio

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2021. március 22. 
Megrendelési sorszám: 2012/1.

ISSN: 0238-9010

SÁRVÁRI    HÍRLAP

Gencsapáti, Szentkút

Ágh Péter

V I G Y Á Z Z U N K  E G Y M Á S R A ,  J Ó  E G É S Z S É G E T  K Í V Á N O K !

Elkezdődött a város 
TAVASZI NAGYTAKARÍTÁSA

A város több részén, így a 
Gárdonyi utcában metszették a 
fákat, de ugyanilyen nagy munka 
volt a Nagyvárad utcai fametszés 
is. A szakemberek bíznak abban, 
hogy a Kertvárosban megmet-
szett fákat sikerült megtisztítani 

a beteg részektől, és nem kell a 
fákat kivágni. 

A fametszések után kezdődött a 
közterületi  virágágyások rendbe-
tétele, és április elején elindulnak 
a tavaszi kátyúzási munkálatok az 
önkormányzati utakon. 

Újabb honfitársaink tehették 
le az állampolgársági esküt 
a sárvári városházán Kon-
dora István polgármester és 
Jakits – Szabó Zsuzsanna, 
az önkormányzati hivatal 
állampolgársági ügyekért 
felelős munkatársa előtt. 

A járványügyi szabályokat be-
tartva, ügyelve a távolságtartásra 

és a szájmaszk használatára, a vá-
rosháza nagytermében került sor 
az állampolgársági eskütételekre. 
Két Erdélyből érkezett magyar 
család tagjai tettek esküt. 

– Sárváron az elmúlt nyolc 
évben több mint 120-an tehettek 
állampolgársági esküt, és ezzel is 
megerősíthették Magyarország-
hoz, a hazájukhoz való tartozá-
sukat – mondta Kondora István.

Újabb ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTELEK 

A Laktanya utcában indult 
el a tavaszi csapadékcsa-
torna-tisztítás. Kitakarítot-
ták az aknákat, eltávolítot-
ták azt a kavicsos, szilárd 
törmeléket, ami nem mo-
satható. 

Ezt követően a víznyelők be-
csatlakozásait és a köztes csa-
tornarészeket tisztították, majd 
többször átmosatták az egész 
rendszert. A tavasz folyamán még 
a város több, kritikus pontján mo-
satják majd a csapadékcsatornát.

A tavaly nyári heves esőzések a 
város több részét is elárasztották, 
megteltek vízzel az árkok, pincék, 
de volt, ahol az úton hömpölygött 
a víz. Minden kritikus – csapa-
dékvízzel elárasztott – helyszínt 

megvizsgáltak az önkormányzat 
szakemberei, ennek eredménye-
ként már a nyár végén elkezdték 
a csapadékcsatornák tisztítását, az 
árkok mélyítését, amely november 
elején folytatódott – mondta el 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, 
aki örömmel számolt be arról, 
hogy mos tavasszal pedig újabb 
utcákban kerül sor a csapadék-
csatorna-rendszer mosatására, 
illetve az önkormányzat pályázik 
a Gárdonyi utca és a rá csatlakozó 
utcák vízelvezetési problémáinak 
megoldására is.

 Az alpolgármester arra kéri a 
lakosságot, hogy működjenek 
együtt az önkormányzattal, fi-
gyeljenek az árkok kitisztítására, 
amelyre a kora tavasz kiváló alkal-
mat kínál.  -fr-

FOLYTATÓDIK A CSAPADÉKCSATORNÁK 
TISZTÍTÁSA!
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be pályázati forrásból. Most a 
Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Programnak köszönhe-
tően egy 14 fős csoportszobával 
és az ehhez kapcsolódó kiszolgáló 
helyiségekkel bővül a bölcsőde 
épülete. 

– Ezzel úgy értékelem, hogy a 
sárvári oktatási alapellátás épü-
letei rendben vannak. A Bocskai 
utcai óvodában az intézmény 
belső megújítására szeretnénk 
még pénzt fordítani – szólt a 
polgármester.  

A pályázati fejlesztés a bölcsőde 
udvarát is érinti, új játszóudvar és 
játszóterasz is készül. A kivitelezés 
és a pandémia ideje alatt is műkö-
dik Sárvár bölcsődéje.  -fr-

Már a belső munkálatok zajla-
nak a bölcsőde új épületszár-
nyában. A Sárvári Cseperedő 
Bölcsőde fejlesztésére 187 
millió forintot nyert Sárvár 
Város Önkormányzata, ennek 
a kormányzati támogatásnak 
az eredményeként egy cso-
portszobával és az ahhoz tar-
tozó kiszolgálóhelyiségekkel 
bővülhet az intézmény.

Raklapokon sorakoznak a térkö-
vek a Sárvári Cseperedő Bölcső-
de előtt, és elkészült már az új 
épületszárny külső színezése is. 
Hamarosan kezdődik az új cso-
portszoba belső színezése, a 
burkolatok lerakása. – A tervezett-
nél gyorsabban halad a munka, 
május végén, június közepén be 
is fejeződik, mert szerencsére, a 

téli időszakra elkészült az épület, 
és a belső munkálatokkal tudtunk 
haladni – mondja Kondora István 
polgármester. 

A Sárvári Cseperedő Bölcsőde 
meglévő épületének energetikai 
korszerűsítése két éve fejeződött 

Nyárra elkészül az ÚJ BÖLCSŐDEÉPÜLET

TÖMEGES OLTÁS a sárvári kórházban

Raklapokon a térkö-
vek a bölcsőde előtt, 
játszóudvar és játszó-
terasz is készül

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Sikeresen lezajlott az eddi-
gi legnagyobb tömeges ol-
tás a sárvári oltópontokon. 
Március 16-án mintegy 
870 regisztráltat oltottak 
be a sárvári Szent László 
Kórházban Szputnyik V 
vakcinával. 

A Sárvári Járás 20 háziorvosi 
körzetéből 25 főt küldhettek 
körzetenként oltásra az orvosok, 
így összesen 500 fő 18 év feletti 
regisztráltat. A Celldömölki Járás-
ból 375 fő érkezett a Szputnyikkal 

történő oltásra Sárvárra. Az admi-
nisztrációs személyzet megduplá-
zásával, a két oltópont mellett egy 
tartalék oltópont létrehozásával, 
két műszakban végezték az egész-
ségügyi dolgozók a regisztráltak 
oltását reggeltől este 7 óráig.  

A behívottak is komolyan vették az 
oltást, szinte mindenki megjelent a 
kapott időpontban az oltásra. 

Dr. Müller Cecília országos tisz-
tifőorvos március 18-i tájékoz-
tatóján elmondta, hogy 54 ezer 
adag Moderna- és 21 600 adag 
AstraZeneca-vakcina érkezett 
Magyarországra; ez utóbbi a várt 
mennyiségnek kevesebb mint 
egyharmada. 

Ezen a héten a háziorvosok 
10 beteg beoltására elegendő 
AstraZeneca-vakcinát kaptak, az 
oltópontokra pedig átlagosan 44 

pácienst irányíthattak, ott Szput-
nyik V és Pfizer-vakcinák állnak 
rendelkezésre. A háziorvosok a 
szakértelmet nem igénylő szerve-
zési feladatokhoz az önkormány-
zatoktól adminisztratív segítséget 
is kérhetnek.

Sárváron is folyamatosan, 
napról napra nő az igazolt 
fertőzöttek száma, ezért 
Kondora István polgár-
mester is fontosnak tar-
totta a közösségi oldalán, 
hogy felhívja a sárváriak 
figyelmét a járványügyi 
szabályok betartásának 
fontosságára.

A március 19-i poszt szerint 
107 fő aktív, igazolt fertőzött 
volt Sárváron, 309 fő pedig jár-
ványügyi megfigyelés alatt állt, 
mivel kapcsolatba kerültek igazolt 
fertőzöttel. Sárváron ütemezetten 
zajlik az oltás az oltópontokon és 
a háziorvosoknál is. 

„A drasztikusan emelkedő beteg-
szám miatt a kormány március 8-tól 
két hétre szigorította a korlátozá-
sokat, amelyeket a miniszterelnök 
mai bejelentésének megfelelően, 
március 22-től újabb egy hétre 
meghosszabbít. Marad a kötele-
ző szájmaszk-használat, a kijárási 
korlátozás, az üzletek bezárása és 
bizonyos szolgáltatások szünetelte-
tése. Kérek mindenkit a járványügyi 
szabályok szigorú betartására! 

A járvány ellen leghatékonyab-
ban a védőoltással tudunk véde-
kezni, aki még nem tette meg, az 
regisztráljon a www.vakcinainfo.
gov.hu oldalon!” – olvasható 
Kondora István Facebook-bejegy-
zésében.

Sárváron is NŐ A FERTŐZÖTTEK SZÁMA

A színezés, a burkolatok lerakása következik már 
a bölcsőde új szárnyában – A munkálatokat 
Kondora István polgármester is megtekintette
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Az elmúlt hetekben több Sárvárt érintő, a közlekedés biz-
tonságát javító fejlesztésről is beszámoltunk. Egyirányú lett 
a Pap köz, lassítják a forgalmat Rábasömjénben és most 
gyalogos-átkelőhely készül, hogy biztonságosabb legyen a 
főúton történő átkelés a Sársziget utcában. 

A lakosság részéről több meg-
keresés érkezett a sárvári önkor-
mányzathoz, hogy a Sársziget 
utcában, a Szent Miklós-temp-
lomnál a nagy gépjárműforga-
lom miatt veszélyes a gyalogos 
átkelés a közúton, ezért szükség 
lenne gyalogos-átkelőhelyre a 
Kertekalja utca csatlakozásánál. 
A Magyar Közútkezelővel történt 
egyeztetést követően került sor 
a gyalogos-átkelőhely megter-
vezésére, és már zajlik is a kivite-
lezése. A munkálatok helyszínén 
tartottak egyeztetést Dr. Máhr 
Tivadar és Szabó Zoltán alpolgár-
mesterek, valamint Varga Károly 
önkormányzati képviselő. Számba 
vették az elmúlt időszakban meg-
valósult, a közlekedés biztonságát 
javító városi fejlesztéseket, a 
forgalomtechnikai változásokat 
és a terveket.

– A Pap köz egyirányúsítása 
március 15-étől élessé vált. A 

megnövekedett gépjárműfor-
galom és az ott parkoló autók 
miatt nehézkes volt az itt talál-
ható intézmények, vállalkozások 

gépjárművel való megközelítése, 
ugyanakkor a gyalogosokra és 
kerékpárosokra nézve is baleset-
veszélyes helyzetek alakultak ki. 
Az ipari parknál is az ott dolgozók 

biztonságos közlekedését járda 
építésével és gyalogos-átkelőhely 
létesítésével fogjuk megoldani – 
mondta el Szabó Zoltán.

A Sársziget és Kertekalja utcák 
csatlakozásánál 3 méter széles 
gyalogos-átkelőhely készül. A 
gyalogátkelőhely mindkét oldalán 
a közút burkolatszélére 4-4 méter 
hosszban – az akadálymentesítés 
biztosítására – süllyesztett sze-
gélyt építenek. A gyalogátkelő-
hely mindkét oldalán a meglévő 
árkot kitisztították, és az árkokba 
PVC-csöveket helyeztek le 4-4 mé-
ter hosszban.  A gyalogátkelőhely 
a közút északi oldalán két kapube-
járó közé esik, és a járdakapcsolat 
3 méter szélességben csatlakozik 
a meglévő járdához. A templom 
oldalán a burkolatszéltől 2 méter 
hosszban 3 méter szélességben 

készült az új járdakapcsolat, ami 
1,5 méterre leszűkül, és így csatla-
kozik bele a már meglévő járdába. 
Az új járdakapcsolat 17 méter 
hosszúságú.

Varga Károly önkormányzati 
képviselő örömét fejezte ki, hogy 
az utóbbi időben több forgalom-
technikai változással is sikerült a 
közlekedés biztonságát növelni 
Sárváron.

– Jogos igénye volt a lakosság-
nak a zebra kialakítása. Nagyon 
fontos, hogy a lakosság bizton-
ságosan átkelhessen a Sársziget 
utcán, amely nagyon forgalmas 
út. Ugyanakkor nagyon sokan is 
mennek rajta át, hiszen sokan jön-
nek a templomba. A rábasömjéni 
forgalom lassítására is nagy szükség 
volt, illetve a teherforgalmat is kor-
látozni kellett a lakosság nyugalma, 
biztonsága érdekében – szólt Varga 
Károly önkormányzati képviselő.

A Sársziget utcai gyalogos-át-
kelőhely mindkét oldalán 1-1 
darab 6 méteres acél kandeláber 
kerül elhelyezésre a zebra megfe-
lelő megvilágítása érdekében. A 
villamosenergia-ellátást földkábel 
biztosítja, melynek a Sársziget 
utcán történő átvezetését, keresz-
tezését irányított fúrással végzik el. 
A kivitelezési folyamat végén két 
fényvisszaverős  „Gyalogos-átkelő-
hely” jelzőtáblát helyeznek ki. A 
gyalogos-átkelőhely előtt minden 
irányból,  „Forgalomi rend változás” 
előjelző táblákat is kitesznek há-
rom hónap időtartamra.  

A kivitelezést az ÉP-ÚT 2000 
Kft. végzi, a munkálatok befe-
jezési határideje április 30-a. A 
beruházás, ami magában foglalja 
a gyalogos-átkelőhely kialakítását, 
a járda építését, a vízelvezetést és a 
villamosenergia-ellátás kialakítását 
6,2 millió forintba kerül.  -fr-

A kertvárosi utcák lépésről 
lépésre történő felújítási 
programja az Eperjes utca 
felújításával folytatódik. 

A kivitelezés során sor kerül 
a páros oldali járda és az útbur-
kolat felújítására, megújulnak a 
meglévő kapubejárók és – ahol 
szükséges – a csapadékcsatornát 
is újjáépítik. 

A kivitelezés március negyedik 
hetében indult a járda felújításá-
val. Az úttest és a kapubejárók 

felújítására a húsvéti ünnepeket 
követően, április 6. és 30. között 
kerül sor. A kivitelezés időtar-
tama alatt az úttesten történő 
közlekedésre csak korlátozottan 
lesz lehetőség, vagy egyáltalán 
nem lesz lehetséges, ezért a 
kivitelezés időtartama alatt az 
önkormányzat és a kivitelező kéri 
a lakosság együttműködését és 
türelmét. Az Eperjes utcai lakosok 
írásos tájékoztatást is kaptak a 
kivitelezéssel kapcsolatban az 
önkormányzattól.

A sárvári önkormányzat a kivi-
telezésre 40 millió forintot nyert 
a Belügyminisztérium pályázatán, 

amelyet önrésszel egészít ki.  
A beruházás összköltsége 88 
millió forint.

Már az aszfaltozási munkálatok is 
elkészültek a Sársziget utcai zebránál

Dr. Máhr Tivadar, Varga Károly és 
Szabó Zoltán a helyszínen egyeztettek

ZEBRA ÉPÜL a Sársziget utcában

Elkezdődött AZ EPERJES UTCA FELÚJÍTÁSA
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A tiszta italos üveget – például borosüveget, sörösüveget, 
befőttes üveget, ásványvizes üvegpalackokat – a város terü-
letén található üveggyűjtő konténerekben lehet elhelyezni 
az új hulladékszállítási rend szerint.

Sárváron szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek az alábbi he-
lyeken találhatóak: Alkotmány 

utca, Újsziget utca parkoló, 
Hunyadi utca és a Deák–Dózsa 
utcák sarka. 

További üveggyűjtő-pontok kiala-
kítása folyamatban van, a SPAR-par-
kolóban már elkészült egy újabb 
üveggyűjtő sziget. Már kihelyezte 

ide az STKH Sopron Nonprofit Kft. az 
ehhez szükséges konténert.

Az újabb üveggyűjtő-pontokról 
tájékoztatjuk majd a lakosságot.

Sárvár közigazgatásilag több egymástól távolabb eső telepü-
lésrészből áll. Az önkormányzat nem hagyja magára ezeket a 
városrészeket sem. Az igények felmérése alapján zajlanak a 
javító beavatkozások. Csényeújmajor sem maradt ki ezeknek 
a felújításoknak a sorából. 

Újmajor az 1800-as években 
kezdett kiépülni az Este-Mode-
nai család uradalmának minta-
gazdaságként, majd Lajos bajor 
királyi herceg is lakott az újmajori 
kastélyban. Volt itt sajtgyár, majd 
szovjet hadi mosoda. A mára el-
hanyagolttá vált épületegyüttes 
közelében ma is több mint fél-
százan laknak. Nemrég megújult 
a buszmegálló, most pedig gép-
kocsibejáró és parkolók kerültek 
kialakításra a major déli oldalán 
lévő, fehér háznak nevezett épü-

letrésznél, ahol jelenleg is több 
lakás található. Az itt élők jogos 
igénye volt a környezet rendezése.

– Nekünk a peremkerületek is so-
kat számítanak az itt élőkkel együtt. 
Közlekedéstechnikai beavatkozás-
sal sikerült biztonságosabbá tenni 
az itt áthaladó főutat, amit sajnos 
az elmúlt időszak balesetei is iga-
zoltak. Egy adósságunk lenne még, 
aminek a teljesítése nem olyan 
egyszerű, mint azt elsőre gondol-
tam. Ugyancsak a biztonságos 
közlekedés érdekében kérték járda 

építését is. A tervezett járdaszakasz 
azonban nem önkormányzati te-
rületen halad keresztül, így ennek 
a feladatnak a megoldása több 
időt vesz majd igénybe – számolt 
be a következő teendőkről Szabó 
Zoltán alpolgármester.

A város önkormányzata azon 
dolgozik, hogy munkája révén a 
rendszerváltás óta a gazdasági 
tevékenység által magára hagyott 
Csényeújmajor is Sárvárhoz méltó 
képet mutathasson.

p-ás

CSÉNYEÚJMAJORBAN parkolók készültek 

Szabó Zoltán 
alpolgármes-
ter és Horváth 
János kivite-
lező az új csé-
n y e ú j m a j o r i 
parkolóban

BŐVÜL AZ ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNEREK SZÁMA 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/

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárvár Város Önkormány-

zata biztosítja a sárvári állandó lakóhellyel és tartózkodási hellyel ren-
delkezők számára az építmény építéséből vagy bontásából származó 
hulladék, az építési-bontási hulladék összegyűjtését és annak ezen 
hulladék kezelésére és ártalmatlanítására alkalmas lerakóhelyre tör-
ténő elszállíttatását a következő mennyiségi korlát betartása mellett. 

A természetes személy ingatlantulajdonos az építési-bontási 
hulladékot havonta egy alkalommal – hónap utolsó péntekén 
10.00 órától 15.00 óráig – a Sárvár, Kemény István u. 1. szám alatt, 
az önkormányzat által megbízott vállalkozó által üzemeltetett 
telephelyre szállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti, évente 
1m3/háztartás/év mennyiségben.

A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzéséhez a 
személyazonosításra alkalmas okmányt és lakcímkártyát kell felmutatni.
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Vas megye érdekében végzett kimagasló szakmai, 
hivatásbeli érdemek, eredmények és teljesítmények, 
a megye gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődé-
séért végzett tevékenység elismeréséül – március 
15-e alkalmából – a Vas Megyei Közgyűlés elnökének 
határozata alapján az alábbi sárvári személyek része-
sültek kitüntetésben:

„Vas Megye Szolgálatáért Egész-
ségügyi Tagozata” elismerésben 
részesült:

Dr. Császár Veronika házior-
vos, Császár Medical Egész-
ségügyi Kft.
2012-ben vette át a sárvári III. 

számú felnőtt háziorvosi körzet 
és Sitke község lakosságának 
gyógyító-megelőző alapellátását, 
emellett ellátja a központi házi-
orvosi ügyeleti szolgálat ügyelet-
vezetői teendőit is. Példaértékű 
hivatástudattal, kiváló szakmai 
felkészültséggel végzi munkáját, 
betegei mindig számíthatnak 
segítőkészségére, empátiájára, 
emberségére.

„Vas Megye Szolgálatáért Szociá-
lis Tagozata” elismerésben részesült:

Hámoriné Németh 
Edit, a Sárvári Gon-
dozási és Gyermek-
jóléti Központ in-
tézményvezetője
1986-ban kezdett 

dolgozni a Gondozási 
és Családsegítő Köz-
pontban. Az egyének, 
csoportok, családok, közösségek 
szociális problémáinak segítése 
érdekében végzett munkája során 
az emberi, családi értékeket min-
dig szem előtt tartva tevékeny-
kedett. Munkáját elhivatottan, 
lelkiismeretesen, magas szakmai 
hozzáértéssel és színvonalon 
végzi. A veszélyhelyzet idején is 
fáradhatatlanul dolgozott a sárvári 
rászorultak megsegítéséért.

„Vas Megye Szolgálatáért Köz-
biztonsági Tagozata” elismerésben 
részesült:

Fekete Géza György r. alez-
redes, a Sárvári Rendőrkapi-
tányság vezetője
2013 óta vezeti a Sárvári Ren-

dőrkapitányságot. Felelősségér-
zete, hivatástudata példaértékű. 
A Kapitányság vezetőjeként évek 
óta kiemelkedő színvonalú mun-

kát végez annak érdeké-
ben, hogy a sárvári és a 
kapitányság illetékességi 
területén élők biztonság-
ban érezhessék magukat. 
Kimagasló munkát végzett 
a koronavírus-járvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet 
idején a rendőri feladatok 
magas szintű irányításában.

 „Vas Megye Szolgálatáért 
Oktatási Tagozata” elisme-
résben részesült:
Bagaméri Sándor Zoltán, 
a Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola peda-
gógusa

1983 óta a sárvári zeneiskola 
rézfúvós tanára. Gyermekköz-
pontú, emberséges, türelmes, a 
növendékek hangján beszélő és 
kommunikáló tanárként kedvelt 
személyiség tanítványai, kollégái 
és a szülők körében. Növendé-
kei rendszeresen részt vettek az 
országos rézfúvós versenyeken. 
A tanítás mellett Sárvár város 
életében is aktív részt vállal.

Az 1848-49-es forradalom 
173. évfordulójáról a Sár-
vári Televízió egy ünnepi 
összeállítással emléke-
zett meg. Haller Ferenc, 
a Sárvár Tourist &TDM 
Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának ünnepi be-
szédét láthatták a nézők, 
és a korábbi évek ünnepi 
műsoraiból készítettek 
válogatást.

„Rendhagyó az időszak! Rend-
hagyó a megemlékezés! És rend-
hagyó a beszéd is! Egy dolog 
viszont örök. A tisztelet! Tisztelet 
a bátraknak! Tisztelet a hősöknek! 
A 173 évvel ezelőtt élt hősök mel-
lett azonban a mai hősökről sem 
szabad megfeledkeznünk.

Hiszen míg a márciusi ifjaknak 
országunk szabadságáért kellett 
megküzdeniük 1848-49-ben, ad-
dig a kor emberének a pandémiás 
helyzettel, az ezzel kapcsolatos 

félelmekkel, korlátozásokkal kell 
farkasszemet néznie, küzdeni a 
saját és családtagjai egészségének 
megtartásáért.

Ez, ha csak a 12 pontra tekin-
tünk a bátor magyar forradal-
mároknak sikerült. Gondoljunk 
például a sajtószabadságra, a 
törvény előtti egyenlőségre vagy 
az unióra. És ahogy minden harc, 
sajnos ez is sok áldozattal járt, de 
függetlenségünket visszakaptuk.

Ehhez kell nekünk is rengeteg 
erő és kitartás, hogy ezt a mostani 
küzdelmet is minél hamarabb 
átvészeljük.

Ezért van szüksége a jelenkor 
hőseinek, a frontvonalban dolgo-
zóknak is még egy kis bátorságra 
és kitartásra. Ezek az emberek 
a szabadságharcosokhoz ha-
sonlóan élen járnak az önzet-
lenségben, hogy munkájukkal 
átsegítsenek mindenkit ezen a 
nehéz időszakon.

Hálával tartozunk a ’48-as for-
radalom hőseinek, akiknek a mai 
szabadságunkat köszönhetjük. 
Ugyanakkor a mai hősökről sem 
szabad megfeledkeznünk, hiszen 
a korlátozások ellenére mindent 
megtesznek azért, hogy a rend-

hagyó mégis normális mederben 
tudjanak zajlani a mindennapja-
ink” – mondta Haller Ferenc, aki 
szerint ezen az időszakon apró 
dolgok, csodák összessége tud 
átlendíteni mindannyiunkat. 
Természetesen fontos a hit és a 
gondviselés is, hiszen a szabad-
ságba vetett hit nélkül mit sem 
ért volna a forradalmárok lelke-
sedése, amely apró csodákkal 
megerősítést nyert.

Az igazgató végezetül arra hívta 
fel a figyelmet, hogy egy ilyen ne-
héz időszakban az a legfontosabb, 
hogy összetartsunk, ami sajnos 
őszintén, nekünk magyaroknak 
néha nehezen megy, viszont ’48 
hősei megtanítanak bennünket 
arra, hogy kitartással és tenni 
akarással mindent el tudunk érni 
életünk során. 

Haller Ferenc teljes beszéde a 
Sárvári Televízió YouToube-csa-
tornáján és a Sárvár Lendületben 
Facebook-oldalon tekinthető 
meg. 

A Sárvári Televízió ünnepi 
műsorában a Sárvári Oratórikus 
Kórus, Monostori Patrik és a Ma’ 
mint ’Ti Színjátszó Csoport mű-
ködött közre.

Négy sárvári részesült MEGYEI KITÜNTETÉSBEN MÁRCIUS 15-e ALKALMÁBÓL

HÁLÁVAL TARTOZUNK 
a ’48-as forradalom hőseinek  
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A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola is szeretettel várja a 
leendő első osztályos gyer-
mekek szüleinek érdeklő-
dését. A 2021/2022-es tan-
évben akár három osztályt 
is indítana a sárvári iskola, 
a beiratkozás április 15-én 
és 16-án lesz.

Németh Ernő igazgató a beisko-
lázás kapcsán elmondta, a járvány-
ügyi helyzet miatt sajnos az idei 
tanévben nem volt lehetőségük 
a szokásos Hívogató programjuk 
keretében személyes találkozásra, 
de az iskola iránt érdeklődő leendő 
első osztályosokkal és szüleikkel 
szeretnék a jelen helyzetben is 
felvenni a kapcsolatot. Készítettek 
egy online kérdőívet és egy isko-
labemutató videót is.

– Április 15-én és 16-án lesz 
a következő beiratkozás, véle-
ményem szerint ugyanúgy fog 
zajlani, mint tavaly, online módon 
lesz lehetőségük a szülőknek a 
beiratkozásra. Az összes aktuális 

információt a Facebook-olda-
lunkon és a honlapunkon köz-
zétesszük az érdeklődő szülők 
részére. Nyitottunk egy linket a 
honlapunkon, amelyre a szülők 
tudnak regisztrálni, és kiküldjük 
nekik az iskolánkról szóló ismer-
tető anyagot, illetve készítettünk 
videót a leendő első osztályos 
tanító néniknek az órájáról – is-
mertette az igazgató.

2020-ban rekordszámú elsős 
iratkozott be a Gárdonyiba, 87 első 
osztályos tanuló jár az iskolába. Az 
intézmény a jelentkezők létszá-
mától függően a 2021/2022-es 
tanévben is három osztályt indí-
tana. A leendő osztályfőnököket 
Németh Ernő mutatta be.

– A következő tanévben három 
osztályt szeretnénk indítani, az 
előzetes tapasztalataink alapján 
erre van lehetőségünk. A leendő 
első osztályos tanítónők az 1.a 
osztályban Nagyné Dankovics 
Krisztina, Németh-Hófer Klaudia, 
az 1.b osztályban Erősné Szabó 
Ágnes és Horváth Éva, a harma-

dik osztálynak, ha indulna, akkor 
Németh Kitti lenne a tanítónője 
– sorolta.

Kiemelte, a Gárdonyi iskola 
célja, hogy a nyolc év során meg-
őrizze a beiratkozó tanulók kíván-
csiságát és motiváltságát.

– Intézményünkben szeretet-
teljes légkör uralkodik, az első 
osztályos tanulók természetes 
kíváncsisággal érkeznek intézmé-
nyünkbe, és ezt a kíváncsiságot 
próbáljuk fenntartani nyolc éven 

keresztül. Ami azt jelenti, hogy 
szeretnek iskolába járni, szeretnek 
tanulni – fogalmazott az igazgató.

Németh Ernő elismerte, az idei 
évben nehezebb elérni, megszó-
lítani a szülőket a személyes talál-
kozás hiánya miatt. De mindent 
megtesznek, hogy teljes körű 
tájékoztatást nyújtsanak az érdek-
lődőknek. Az online és a telefonos 
kapcsolattartás is folyamatos az 
intézmény és a szülők között.

sii

HÁROM ELSŐ OSZTÁLYT terveznek a Gárdonyiban

Nagyné Dankovics Krisztina tanítónő és Né-
meth Ernő igazgató az egyik 4. osztályban

 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

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

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

Amit kínálunk  
• Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények 

• Alapbéren felüli juttatások 

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

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

o Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás  

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

• Ingyenes céges buszjárat Celldömölk, Ajka, Sümeg, Körmend, 
Sárvár irányából és vonzáskörzetükből 

• Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű 
szerződéssel 

• Kiváló csapat, családias, támogató légkör 

 

Feltételek 
• min. általános iskolai végzettség 

Nagyszerű eredmény, 
országos nádasdys siker! 
A Sárvári Nádasdy Tamás 
Általános Iskola 6. évfo-
lyamos diákjai március 
13-án feltehették az „I”-re 
a pontot!

A Bolyai Természettudományi 
Csapatverseny Észak-Pannónia 
(Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszp-
rém, Komárom-Esztergom és 
Fejér megye) Körzet nyerteseként 
tovább folytatták sikeres szereplé-
süket az országos döntőn.

A mostani járványhelyzet miatt 
online módon versenyzett egy-

mással a döntőbe került 13 csapat. 
Az országos versenyen a diákok az 
1. helyezést érték el.

Külön örömünkre szolgált, hogy 
a legmagasabb pontszámmal 
(187 pont) jutottak be az újabb 
megmérettetésre, és megismé-
telték korábbi nagyszerű teljesít-
ményüket.

 A „(Fő)gyökerek 111” fantá-
zianévre hallgató csapat tagjai: 
Németh Ábel, Németh Gergő, 
Németh Kolos és Szalai Ádám a 6.a 
osztályból. Felkészülésüket Mar-
tonicz Ferenc szaktanár segítette.
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Szent László

Szent László és

 ● Nagyböjti vasárnapokon 15.30 
órakor a Hegyi Kálvárián keresztutat 
imádkozunk. Hozzuk meg részvé-
telünkkel böjti áldozatunkat minél 
többen. 

● Nagyböjti hétköznapokon szí-
vesen jöjjünk szentmisére, lélekben 
készülve a legnagyobb ünnepre, 
húsvétra.

● Házhoz kötött betegeket és 
időseket húsvéti gyóntatásra és ál-
doztatásra jelentsék a jó hozzátarto-
zók a plébániákon, vagy szentmisék 
után a sekrestyékben.

● Nagyböjt péntekjein 17.30 
órakor a Szent László-templomban, 
17.00 órakor a Sári templomban 
imádkozunk keresztutat.

● Böjti péntekek hústalan napok. 
Katolikus családok figyeljenek erre!

● Nagyböjti lelkigyakorlat a Sári 
templomban: Március 26–27-én, 
péntek–szombat a 17.30 órakor 
kezdődő szentmisék keretében. 

● Gyóntatás: Március 26-án, pén-
teken 16.30 órától, március 27-én, 
szombaton 16.00 órától. 

● Március 28-a a nagyhét kez-
dete, Virágvasárnap. A Szent Lász-
ló-templomban 9 órakor, a Sári 
templomban 10 órakor tartunk 
barkaszentelést, és hallgatjuk meg 
Jézus szenvedéstörténetét a Passiót.

● Április 1-én, nagycsütörtökön 
az utolsó vacsora szentmiséje a 
Szent László-templomban 19.00 
órakor, a Sári templomban 18.00 
órakor kezdődik. 

● Április 2-án, nagypénteken 
Urunk szenvedésének ünneplése 
a Szent László-templomban 19.00 
órakor, a Sári templomban 18.00 
órakor kezdődik. Nagypénteken 
8.00 órakor reggeli dicséretet imád-
kozunk a Szent László-templomban. 
Ezalatt 8.00 órától 9.00 óráig lesz 
gyónási lehetőség is.

● Április 3-án, nagyszombaton 
a nagytemplomban 8.00 órakor 
közös zsolozsmát imádkozunk, 
ezalatt lesz gyónási lehetőség 9.00 
óráig. A Húsvéti Vigília szertartása a 
Szent László-templomban 19 óra-
kor, a Sári templomban 16 órakor 
kezdődik, melynek befejeztével 
ételszentelés lesz. 

● Húsvétvasárnap és Húsvéthét-
főn a Szent László-templomban 7, 
9 és 11 órakor, valamint 19 órakor 
lesznek ünnepi szentmisék. A Sári 
templomban 8 és 10 órakor. Húsvét-

vasárnap 7 órakor a nagytemplom-
ban, 8 órakor a Sári templomban 
lesz ételszentelés.

● Az ünnepi szertartások meg-
tartásának körülményei és kezdési 
időpontjai a hatályos járványügyi 
szabályoktól is függ. Ezért kérjük, 
figyeljék frissülő híreinket a Face-
bookon és a honlapjainkon.

● A templom a hit és az ebből 
fakadó lelki béke és boldogság 
kapuja.

● A Plébániák honlapjain tájé-
kozódhatnak templomaink rész-
letes programjairól és plébániáink 
életéről.  www.ladislas.hu, www.
sarvarsari.hu

● Istentiszteleteink nyilvános 
megtartásáról, beleértve a nagy-
heti, húsvét ünnepi alkalmakat 
is, a püspöki tanács ajánlásához, 
illetve az országos rendelkezések-
hez igazodva fog gyülekezetünk 
elnöksége döntést hozni. Egyház-
községünk főbb híreiről, istentisz-
teleti alkalmainkról igyekszünk 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen naprakész 
tájékoztatást adni.

● Április 7-én, szerdán tartja a 
Vasi Evangélikus Egyházmegye havi 
lelkészgyűlését online formában.

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

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

● Április 2-án, nagypénteken 17 
órakor lesz ünnepi istentisztelet.

● Húsvét első és másodnapján 
10 órai kezdettel úrvacsorás isten-
tiszteletet tartunk.

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

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

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Civil szervezetek, valamint civil szervezetnek nem mi-
nősülő egyéb szervezetek önkormányzati támogatásának 
elnyerésére

Sárvár Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Humán 
Erőforrás Bizottsága pályázatot 
hirdet önkormányzati támo-
gatásban nem részesülő, az 
egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény alapján civil szerve-
zetnek minősülő szervezetek 
(egyesületek, alapítványok), 
valamint civil szervezetnek nem 
minősülő egyéb szervezetek 
(szövetségek, körök, klubok, 
amatőr művészeti csoportok) 
önkormányzati támogatásának 
elnyerésére.

I. A támogatás célja: 
A pályázat célja a civil szerve-

zetek működéséhez és létesítő 
okiratában lefektetett alaptevé-
kenységéhez való hozzájárulás. 

II. Rendelkezésre álló for-
rás: 

700.000 Ft, Sárvár Város Pol-
gármesterének 69/2021. (III.19.) 
számú határozata alapján (Sár-
vár Város Önkormányzatának 
2021. évi költségvetéséről szóló 
7/2021. /II. 15./ számú önkor-
mányzati rendelete 8. számú 
mellékletében szereplő Műkö-
dési célú végleges pénzeszköz - 
átadások között kimutatott Tár-
sadalmi szervezetek, pályázatok 
támogatása cím alatt szereplő 
előirányzatból).

III. Pályázók köre:
Sárvár Város Önkormányzata 

illetékességi területén bejegy-
zett és ott tényleges tevékeny-
séget folytató az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján civil szervezetnek mi-
nősülő szervezetek (egyesüle-
tek, alapítványok), valamint civil 
szervezetnek nem minősülő 
egyéb szervezetek (szövet-
ségek, körök, klubok, amatőr 
művészeti csoportok).

IV. A bizottság nem tá-
mogatja azokat a szerve-
zeteket:

a) amelyek tevékenységüket 
nem Sárvár közigazgatási terü-
letén fejtik ki,

b) egyházak,
c) pártok,

d) gazdasági társaságok,
e) amelyeknek köztartozása 

van,
f ) azok a szervezetek, ame-

lyek az önkormányzat valamely 
bizottsága, egyéb szerve által az 
elmúlt években kiírt pályázaton 
támogatást nyertek, ám annak 
összegével nem, vagy nem 
szabályszerűen számoltak el,

g) amelyeket az önkormány-
zat a 7/2021. /II. 15./ önkor-
mányzati rendelet 8. melléklete 
„1.1. Városi nagyrendezvények 
támogatása”, „1.3. Társadalmi 
szervezetek, pályázatok támo-
gatása”, „1.4. Társadalmi szer-
vezetek rendez vényeinek 
támogatása”, „1.7. Sportcélú 
támogatások” előirányzatok 
valamelyikéből már támoga-
tásban részesített ugyanazon 
cél tekintetében.

VI. A támogatás és az ön-
rész mértéke:.

 A támogatás a pályázó 2021. 
január 1. és 2021. december 
31. között elszámolt működési 
költségeihez, valamint civil 
szervezet-létesítő okiratában le-
fektetett alaptevékenységéhez 
nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás.

A pályázatban csak a tá-
mogatási időszakot terhelő 
költségekre vonatkozó számlák 
számolhatók el, melyek pénz-
ügyi teljesítésének az elszámo-
lási időszak végéig meg kell 
történnie.

Önrész biztosításához nem 
kötött támogatás.

VII. A pályázatnak tartal-
maznia kell:

1. Pályázó azonosító adatait, 
így különösen 

a) pontos nevét,
b) székhelyét,
c) adóazonosító számát,
d) bírósági bejegyzésének 

számát,
e) bankszámlaszámát,
f ) képviselőjének nevét, elér-

hetőségét,
g) a pályázat végrehajtásáért 

és az elszámolás elkészítéséért 
felelős személy neve, elérhe-
tősége 

2. Az igényelt támogatás 
összegét.

3. Pályázat teljes megvalósí-
tásának részletes költségterve 

(kiadások, bevételek, illetve a 
pályázathoz biztosított, vagy 
meglévő, vállalt önerő, igényelt 
támogatás)

4. A szervezet tevékenysé-
gének és a tervezett program, 
támogatási cél előzményének 
leírása 

5. A szervezet képviselőjének 
nyilatkozatát arról, hogy a szer-
vezetnek köztartozása nincs, va-
lamint a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, 
illetve érintettség fennállásáról, 
vagy hiányáról szóló nyilatko-
zatot.

VIII. A pályázat melléklete-
ként kell benyújtani az alábbi 
dokumentumokat :

1. Nyilatkozat tartozásról, köz-
tartozásról

2. Nyilatkozat az összeférhe-
tetlenségről

3. „az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV törvény 75. § (1) 2012. 
január 1. napját követően csak 
olyan civil szervezet kaphat költ-
ségvetési támogatást […], amely 
a 30. § szerint letétbe helyezte 
beszámolóját; ennek megfele-
lően pályázónak mellékelni kell 
a pályázathoz annak igazolását, 
hogy szervezet beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét letét-
be helyezte az OBH-nál (Országos 
Bírósági Hivatal).

Amennyiben a szervezet még 
nem helyezte letétbe beszámo-
lóját, illetve közhasznúsági mel-
lékletét a pályázat benyújtásáig, 
ennek igazolására türelmi időt 
határoz meg az Önkormány-
zat a nyertes pályázók részére, 
melynek záró napja a támogatási 
szerződés aláírásának időpontja, 

mely időpont jogvesztő határ-
idő, nem teljesítés esetén a 
szervezet elesik a támogatástól.

IX. Érvénytelen az a pályá-
zat, amely

– a határidő után érkezett be, 
– a hiánypótlási felhívás ellené-

re hiányosan lett benyújtva.
Egy pályázó kizárólag egy pá-

lyázatot adhat be. Amennyiben 
a szervezet több pályázatot nyújt 
be, abban az esetben valameny-
nyi pályázatát érvénytelennek 
tekintjük. 

X. Hiánypótlás:
Amennyiben a pályázó hiányo-

san nyújtja be pályázatát, a kiíró 
a pályázat benyújtási határidejét 
követő 3 munkanapon belül a 
pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályá-
zó szervezet kapcsolattartásért 
felelős személyének e-mail címé-
re elektronikus levél formájában 
küldi a kiíró. 

A hiányzó dokumentum be-
nyújtására kizárólag személyesen 
van lehetőség, a hiánypótlásra 
való felszólítást követő 3 mun-
kanapon belül.

XI. Pályázatok benyújtása, 
elbírálása:

A pályázatokat 2021. április 
7. 16.00 óráig 1 példányban 
lehet benyújtani személyesen, 
lezárt borítékban a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal recepci-
ójára, vagy postára adni a jelzett 
határidőig a következő címre: 
Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal Humánpolitikai Iroda 
Kovács Anita részére, 9600 Sárvár, 
Várkerület u. 2.

A pályázatok elektronikus úton 
történő benyújtására nincs le-
hetőség.

XII. A pályázatról való dön-
tés:

Írásbeli értesítés a pályázati 
döntésről: 2021. április 30.
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A Nádasdy Ferenc Múzeum az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Járásszékhelyi múzeumok támogatására kiírt pályázatán 3,9 mil-
lió forintot nyert, melyből múzeumi tároló rendszereket vásárolt.

A Nádasdy Ferenc Mú-
zeum élve a pályázati 
lehetőséggel, az 1979-
ben átadott tetőtéri rak-
tárban, új, modern polc-
rendszert épített ki, mely 
egységes és esztétikus 
megjelenése mellett a 
műtárgyak biztonságos 
elhelyezésére is alkalmat 
ad. A múzeum iparművé-
szeti és történeti doku-
mentumgyűjteményé-
nek egy jelentős része 
kerül az új szekrényekbe. 
A fejlesztésről és annak 
jelentőségéről Takács 
Zoltán Bálint intézmény-
vezető adott tájékozta-
tást. Takács Zoltán Bálint 
elmondta, hogy a tetőté-
ri műtárgyraktár beren-
dezéseit már szükséges 
volt cserélni. A modern 
muzeológia alapelve 
ugyanis, hogy műtár-
gyat nem tárolnak mű-
tárgyban. Az intézmény 
stratégiai tervében azért 
fogalmazta meg, hogy 
saját erőből és pályázati 
forrásból folyamatosan 

lecseréli a műtárgyraktár tároló 
egységeit, az úgynevezett nyitott 
Salgó polcos rendszert. A legna-
gyobb feladat, hogy megakadá-
lyozzák a múzeumi szakemberek a 
porszennyezést, illetve a kártevők 
észrevétlen pusztítását. Ezen el-
gondoláshoz igazodik az új tároló 
rendszerek beszerzése.

A korábban használt tároló 
szekrényekben való műtárgy 
tárolás során a beleltározott tár-
gyak ki voltak téve a külső hatá-
soknak, az új bútorok esetében 
sikerül kiküszöbölni a műtárgyak 
fizikai állapotát veszélyeztető 
körülményeket. A most megvá-
sárolt szekrényekben porvédet-
ten tudják elhelyezni a múzeum 
iparművészeti gyűjteményét 
alkotó ezüst, porcelán és üveg 
tárgyakat. A műtárgyak visszahe-
lyezése lehetőséget ad arra, hogy 
a múzeum munkatársai ne csak 

ellenőrizzék az egyes darabok 
állapotát, hanem új megfigyelé-
seket is tegyenek, újrafotózzák 
az egyes művészeti emlékeket. 
Mindez lehetőséget ad arra, hogy 
a múzeum új kiállításokat rendez-
zen, illetve különböző programok 
keretében ismertesse meg a 
sárvári múzeum gazdag műtárgy 
állományát. 

A múzeum közeli tervei között 
szerepel, hogy a közel 20.000 egy-
ségből álló dokumentumgyűjte-
ményét is zárt fémszekrényekben 
helyezi el. A Nemzeti Kulturális 
Alapprogramnál elnyert 1,2 millió 
forintnyi támogatás lehetőséget 
nyújt arra, hogy mindehhez mű-
tárgybarát tároló egységeket sze-
rezzen be az intézmény. Mindezen 
felül saját erőből pedig a múzeum 
10 darab zárható fémszekrényt vá-
sárol a következő hónapok során.  

TRG

A hagyományokat teremtik, szokták – talán egy kicsit sokszor 
is – mondogatni, mintha ezzel a hitelességét szeretnék elvenni 
a minket körülvevő világnak és a semmibe taszítani az embert. 
A nagy ürességbe, ahol minden egyforma távol van. Pedig a ha-
gyományok teremtenek, ahogy dolgoznak bennünk segítenek 
minket emberré válni, vagy embernek maradni. A hagyomány a 
kultúra, benne minden olyannal, aminek tétje van. A hagyomány, 
a kultúra nem hamis, mert akkor nem él tovább, elsikkad, elfelejtik.

Sár várnak  i s 
vannak hagyo-
mányai, melyeket 
sokszor észre sem 
veszünk, elme-
gyünk mellette, 
nem gondolunk 
rá.  De ott van 
mégis észrevét-
lenül körülöttünk. 
Ilyen hagyomá-
nyunk a Históriás 

Napok. 1980-ban járt Sárváron 
Dinnyés József, aki érzékelte, mi-
lyen erős nálunk Tinódi hagyomá-
nya és felvetette, gyűljenek össze 
a Nádasdy-várban a 16. századi 
énekmondó mai utódai. Utódai a 
közéleti énekesek, akik klasszikus 
megfogalmazással „otthonra lel-
tek e történelmi környezetben”.  

A fellépőket sorolhatnánk, de 
biztos kihagynánk valakit. Aki 
nincs már köztünk, Cseh Tamás 
az indián, Tihanyi László a Villon 
balladák érzékeny közvetítője, 
Kátai Zoltán énekmondó. Dinnyés 
József daltulajdonos, aki március 
15-én hunyt el. A forradalom nap-
ján! És Tóth Feri, Virsli, a művházból 
sincs már köztünk tizenhat éve.

Ha egy hagyomány igaz, akkor 
fennmarad. A Históriás Napok 
egy olyan kezdeményezés volt, 
melynek kell, hogy folytatása le-
gyen. Tavaly elhatároztuk, részben 
Kátai Zoli ösztönzésére, hogy újra 
felvesszük a fonalat és folytatjuk. 
Nemcsak az emlékezés miatt, 
hanem azért is, hogy kitöltsük a 
szívünkben maradt ürességet. 

Takács Zoltán Bálint

Dinnyés József mögött Kátai Zoltán (Fotó: Benkő Sándor)

DINNYÉS JÓZSEF és a többiek

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

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

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

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

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

ÚJ OTTHONT kapnak a műtárgyak

A most megvásárolt szekrényekben porvédetten tudják elhelyezni a 
múzeum iparművészeti gyűjteményét alkotó ezüst, porcelán és üveg 
tárgyakat – mondja Takács Zoltán Bálint (Fotó: TRG)
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A magyar Kormány segítsé-
gével a sárvári múzeumban 
maradt a Wittelsbach királyi 
hagyaték jelentős része. 22 
év után közös megegyezés-
sel megnyugtatóan rende-
ződött a bajor kincs sorsa. A 
múzeum a kiállítás felújítá-
sát most végzi.

A sárvári múzeum leltárköny-
vébe 1952-ben leltározták be azt 
a tárgysorozatot, melyet később 
a bajor királyi dinasztia, a Wittels-
bachok hagyatékaként határoztak 
meg. A család házasság révén 
került Sárvárra. Lajos bajor királyi 
herceg, 1913-tól király, 1868-ban 
vette feleségül Mária Terézia mo-
denai főhercegnőt. A király Sárvá-
ron hunyt el 1921-ben, felesége 
két évvel korábban Németor-
szágban. A két világháború között 
második fiúgyermekük, Ferenc 
herceg lakott a sárvári várban. 
A második világháború végén 
hagyták el a települést. A híres 

sárvári ménest vonattal szállítot-
ták el értékeik nagy részével. Nem 
mindent vitt magával a család, ha-
nem a vár egyik sarkába befalaztak 
ezüst és porcelántárgyakat, sport-
díjakat, festményeket, bútorokat. 
A befalazott hagyatékot találták 
meg és leltározták be 1952-ben. 
Hamarosan kiállításon mutatták 
be a megtalált tárgyak egy részét. 
A ma is látható állandó kiállítási 
egységet 1998-ban rendezték be, 
ahol klasszikus múzeumi rendezés 
keretében válogatást adtak az 
akkor már bajor kincsként emle-
getett anyagból.

A rendszerváltás után a család 
bírósághoz fordult. Végül a Zala 

Megyei Bíróság 1999-ben meg-
állapította, hogy a tulajdonjog 
a Wittelsbach családot illeti. A 
következő két évtizedben hosz-
szabb-rövidebb megszakításokkal 
folyamatos tárgyalások során 
próbálták a megyei önkormány-

zat, majd az elmúlt években a 
sárvári önkormányzat és a mú-
zeum munkatársai megtalálni a 
mindkét fél számára megfelelő 
megoldást. 2006-ban az akkori 
magyar Kormány minisztere a Vas 
megyei Múzeumok Igazgatósága 
vezetésének kérésére leltárból 
kivette az ún. antwerpeni lovagi 
tornaképet, melyet később Mün-
chenbe szállítottak. 

A jelenlegi magyar Kormány 
figyelemmel kísérte a tárgyaláso-
kat és végül elfogadva az önkor-
mányzat kezdeményezését meg-
vásárolta a hagyaték egy részét. A 
bajor fél saját értékbecslői, illetve a 
Kormány által felkért értékbecslők 

által adott szakértői jelentések 
alapján a múzeum szakemberei 
meghatározták azt a műtárgykört, 
melynek megvételét javasolta. 

A válogatás szempontjai kö-
zött szerepelt egy olyan kiállítás 
létrehozásának a terve, mely a 
múzeum által az elmúlt években 
vásárolt bajor emlékek bevoná-
sával bemutathatja a modenai 
hercegek és a bajorok sárvári 
történetét, hétköznapjait, kitekin-
téssel az európai horizontra.

A jogi határozat nem tette 
lehetővé, hogy az idők végeze-
téig a bajor anyag a múzeumban 
maradjon. A bajor fél egyértelmű 

szándékai között szerepelt, hogy 
a hagyaték egy részét, adott eset-
ben egészét elviszi a múzeumból. 
A vásárlással ezt sikerült elkerülni. 
A hercegi család úgy döntött, 
hogy a nem megvásárolt műtár-
gyakat Münchenbe szállítja és egy 
részét aukcióra bocsájtja. 

A sárvári múzeum munkatársai 
most azon dolgoznak, hogy az itt 
maradt teljes anyagot bemutas-
sák a nagyközönségnek. Többek 
közt egy 17. század közepén 
Nürnbergben készült ezüst tálat, 
mely ritkaság, vagy a bajor királyi 
porcelánmanufaktúra csodálatos 
vadászjelenet díszített készletét, 
vagy a több mint 300 darabból 
álló berlini porcelánkészletet. Más 
porcelánmanufaktúrák termékei 
szintén megtekinthetők lesznek, 
de a bajor hercegkisasszonyok 
által festett tányérok is. A cso-
koládés készlet szintén kiemelt 
műtárgyegyüttes, mint München 

város ajándéka, vagy a házassági 
évfordulóra átadott ritkaságok. A 
kiállításon először tekintheti meg 
a közönség azokat a fényképfel-
vételeket, melyeket a családról ké-
szítettek Sárváron és a környékbeli 
uradalmakban. 

Takács Zoltán Bálint

Sikerrel zárult a SÁRVÁRI BAJOR KINCS sorsa
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SUZUKI Castrum
Szombathely, Körmendi út 98. 
94/506-891, 30/945-2944 
www.suzukicastrum.hu

További 
Swace 
infók:

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Soproni sör 0,5 l  ...........................234 Ft/db  468 Ft/l
Arany Fácán Sör 0,5 l ....................190 Ft/db  380 Ft/l
Heineken sör 0,5 l  .........................309 Ft/db  618 Ft/l
Steffl  sör 0,5 l  ...............................229 Ft/db  458 Ft/l
Strong bow több ízben 0,33 l  ........333 Ft/db  999 Ft/l
Dreher Gold sör 0,5 l  .....................249 Ft/db  498 Ft/l
Kőbányai sör 0,5 l  .........................209 Ft/db  418 Ft/l
HB sör 0,5 l ...................................209 Ft/db  418 Ft/l
Arany Ászok sör 0,5 l  ....................209 Ft/db  418 Ft/l
Peroni sör 0,33 l  ...........................269 Ft/db  807 Ft/l

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

• Hell Gamer Drink PVP/NOVA/ARCADE-Regenera

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

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: ZÁRVA

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

ÜZLETEK

SÁRVÁRI jó példákat is hasznosítanának 
Sárvári jó példákat bemuta-
tó mentorprogramot szer-
vezett a Kehidakustányi 
Turisztikai Egyesület. 

Az utazási piacon még aktívabb 
jelenlétre törekvő gyógyfürdős 
település turisztikai szervezete 
februárban tartott szakmai tapasz-
talatcserét. Az eseményen Haller 
Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM 
Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt 
az általa képviselt fürdőváros mar-
keting aktivitásairól, illetve osztotta 
meg tapasztalatait a szervezet 
működésével kapcsolatban.

A sárvári szakember egyebek 
mellett a nagy sikerű időszaki kam-
pányaikról beszélt. Kiemelten arról, 
amiben sárvári atmoszféra hangok 
segítik az otthoni ellazulást. Illetve a 
hasonlóan népszerű „Párkeresőről”, 
amiben egy-egy online kártyalap 
felfordításával kellett megtalálni 
a sárvári attrakciókat bemutató 
lapok párjait. Haller Ferenc továb-
bá tájékoztatott a gyógyfürdős 
település térségi turisztikai együtt-
működéseiről, azok eredményeiről. 

Valamint a szervezeti felépítésről és 
a szakmai partnerekkel való közös 
munkálkodásról is.

A TDM ügyvezetője a felsoroltak 
mellett a megcélzott irányokról is 
informált. Elmondta, hogy a gyógy-
fürdős településen hosszú távú cél 
a kerékpáros kínálat bővítése. Az 
elmúlt években számos városi és 
környékbeli kerékpáros útvonal 
létesült, egyre gyarapodik a bérel-
hető kerékpárok, e-bike-ok száma, 
és a bérlés módját is továbbfej-
lesztették. Az idei szezonban már 
online is foglalható lesz kerékpár a 
sárvári nyaraláshoz – fogalmazott. 

Sándorné Kovács Nikolett, a Ke-
hidakustányi Turisztikai Egyesület 
menedzsere a mentori találkozóról 
elmondta, hogy a mostani meg-
beszélés része volt annak a ter-
mékfejlesztési programnak, amivel 
szeretnék még népszerűbbé tenni 
a gyógyfürdős település kínálatát a 
gyógyfürdőzésre, az aktív és vallási 
turizmusra nyitott utazók körében. 

A tervek szerint a két fél turisz-
tikai szakemberei a továbbiakban 
is szoros kapcsolatban maradnak.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

1 Otthonteremtési támogatás  

2 Orvosi béremelés 

3 Bértámogatás a vállalkozásoknak

4 Hitelmoratórium 

5 A 13. havi nyugdíj visszaépítése

6 Jövedelemadó-mentesség a fiataloknak

MK_gazdasag_ujrainditasa_188x270.indd   1 2021. 02. 19.   17:44
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BAJNOKI címre készülnek BRAVÚRRAL térnének vissza

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!

Házhoz megyek Vas megye 
területén személyi edzést tartani!

Ha fogyni szeretnél, izmosodnál 
vagy az egészséged megőrzéséért 

mozognál, keress bátran!
Elérhetőségem: www.testformazo.hu

4–4-es döntetlent játszott a Sárvár FC futsal csapata a Győrúj-
barát ellen a Sárvár Arénában. A Regionális Futsalbajnokság-
ból már csak egyetlen mérkőzés van hátra a Sárvár számára, 
ami ismét a Baráti ellen lesz, idegenben. Az ottani pontszerzés 
esetén biztossá válhat a Sárvár FC bajnoki címe.

Az utolsó másodpercekben 
veszítette el a győzelmet a Sárvár 
FC futsal csapata a Baráti Futsal 
Club ellen, így frusztráló, 4–4-es 
döntetlennel zárult a március 8-i 
találkozó. A Sárvár továbbra is a ta-
bella élén áll, 9 forduló alatt 57 gólt 
rúgtak, míg ellenfeleik csupán 27 
alkalommal találtak a kapujukba. 

– Rengeteg pozitívuma volt a 
játéknak, de azzal, hogy egy má-
sodperccel a vége előtt gólt tud-
tunk kapni, és így nem lett miénk a 
három pont, természetesen nem 
lehetek elégedett. Bízok abban, 
hogy ez a pontvesztés nem kerül 
a bajnoki címünkbe, úgyhogy 
ebből is tanultunk és táplálkozunk 
– értékelte a Győrújbarát elleni 
mérkőzést Halmos Máté szakosz-
tályvezető, játékos-edző.

A Regionális Futsalbajnokság-
ból már csak egyetlen mérkőzés 

van hátra a Sárvár számára, ami 
ismét a Baráti ellen lesz, március 
29-én a Győrújbaráti Sportcsar-
nokban. Ha a visszavágón pontot 
szerez a Sárvár, akkor bebiztosít-
hatja bajnoki címét.

Halmos Máté elmondta, a csa-
pat nem szeretné a véletlenre 
bízni a bajnoki cím sorsát, nem 
dőlnek hátra, győzelemmel biz-
tosítanák be az első helyet.

– Felhívtam mindenkinek a 
figyelmét arra, hogy az utolsó 
mérkőzésen dőlhet el minden. 
Az egész éves teljesítményünkre 
tehetjük fel a koronát vagy dob-
hatjuk kútba – hangsúlyozta.

Az utolsó, mindent eldöntő mér-
kőzés zárt kapuk mögött zajlik majd 
idegenben. A szakosztályvezető 
elmondta, a klub már dolgozik azon, 
hogy a szurkolók élőben követhes-
sék azt a tétmeccset is. sii

Két vereség és két elvett 
pont az elmúlt hetek mér-
lege a Sárvárfürdő Kinizsi 
számára. A csapat hullám-
völgybe került, betegség 
és sérülés is hátráltatta, de 
megerősödve térne vissza 
a pályára.

Az NB II-es női kézilabda-baj-
nokság 14. fordulójában a Sárvár 
31–26-ra kikapott a Büki TK-tól 
idegenben, a 15. fordulóban 
pedig 40–26 arányú vereséget 
szenvedett a Komárom VSE ellen 
hazai pályán. A csa-
pat hullámvölgybe 
került, ami azzal in-
dult, hogy a Sárvár 
hiába győzte le az 
őszi szezonban a 
SZESE Győrt, utólag 
a szövetség elvette 
a hazaiak 2 pontját.

– Azon az elha-
lasztott meccsen ült 
egy olyan ifista korú 
játékos is a kispa-
don, aki az eredeti 
időpontban még 
nem rendelkezett 
felnőtt játékenge-
déllyel. Márpedig a 
kézilabda szövetség 
versenykiírása úgy 
szól, hogy a pótolt 
meccsen csak azok 
játszhatnak, akik az 
eredeti időpontban is játékenge-
déllyel rendelkeztek. Ezt mi nem 
vettük figyelembe, de nagyon 
sok csapat járt így – tájékoztatott 
a döntés hátteréről Csonka László 
szakosztályvezető.

A büki mérkőzés előtt a csapat 
egyik kulcsjátékosa, Jenőfi Katalin 
lebetegedett, és nem tudott részt 
venni a mérkőzésen.

– A lányok nagyon odatették 
magukat. Vezettünk, nagyon jól 
játszottunk, ám a végére elfá-
radtunk, a Kati hiánya mind vé-

dekezésben, mind támadásban 
meglátszott – értékelt Csonka 
László.

Míg a Bük elleni mérkőzés az 
utolsó percekig nyitott volt, addig 
a NB I/B-re készülő Komárom ellen 
esélye sem volt a Kinizsinek.

– Ezen a meccsen 10-15 per-
cig partiban voltunk, ott viszont 
magasabb sebességfokozatra 
kapcsolt a Komárom, és lehen-
gerelt. Van ilyen meccs, amikor 
egyszerűen el kell fogadni, hogy 
az ellenfél jobb, más céljaik van-
nak – fogalmazott.

A Komárom elleni mérkőzést 
egy sérülés is nehezítette, Barcza 
Rebekát vállsérülés miatt le kellett 
cserélni a 15. percben.

A Pupp Adél vezette együttes 
legközelebb március 28-án, vasár-
nap 12 órakor lép pályára a tabella 
harmadik helyén álló Pénzügyőr 
SE ellen idegenben. Csonka László 
elmondta, a bronzérem egy kicsit 
távolabb került, de egy esetleges 
idegenbeli bravúr még megtarta-
ná a reményt.

sii

Jenőfi Katalin egy szép pil-
lanata a Komárom elleni 
mérkőzésen
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Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035

TOVÁBBRA is vezetik a tabellát
Megszakadt a Sárvár FC 
tavaszi győzelmi sorozata. 
A Körmend, a Celldömölk, 
majd a rivális Vép legyő-
zése után hazai pályán a 
kőszegi csapat állította 
meg a listavezető Sárvár 
menetelését.

A Vas megyei I. osztályú labda-
rúgó-bajnokság 21. fordulójában, 
idegenben játszva sorsdöntő 
rangadót nyert a listavezető Sárvár 
FC a 2. helyezett Vép VSE otthoná-
ban. A győztes gólt az 55. percben 
szabadrúgást követően Potyi 
Gábor lőtte. A végletekig kiéle-
zett mérkőzésen a játékosoknak 

kiosztott 7 sárga lap és két kiállítás 
mellett, mindkét csapat edzője 
is sárga lapos figyelmeztetést 
kapott. A Sárvár visszavágott az 
őszi kétgólos vereségért, és 3 
pont előnnyel biztosan vezette a 
bajnokságot. 

– A vépi sikerünknek az egy-
séges csapatjáték volt a kulcsa. 
A mérkőzés első harmadában a 
kapu elé szögeztük a Vépet, majd 
egy vépi kiállítás minket zavart 
meg. A szünet után rendeztük 
a sorokat, és a jó tempójú, ki-
egyenlített játékban mi tudtunk 
egy nagyon szép gólt lőni, ami 
győzelmet ért – értékelte a ranga-
dót Haraszti Zsolt, a Sárvár FC 
vezetőedzője. 

Március 20-án aztán a követ-
kező, 22. fordulóban megszakadt 
a Sárvár FC győzelmi sorozata. 
A Kőszegi Lóránt FC látogatott 
Sárvárra és meglepetésre 1–2-re 
győzött a Sárvár FC ellen. A 19. 
percben a kőszegiek szerezték 
meg a vezetést, erre három perc 
múlva még Horváth Kevin góllal 
válaszolt. Azonban a 46. percben 
belőtt, Fehér Dániel második 
találata után a mezőnyfölényben 
játszó Sárvár már nem tudott 
egyenlíteni.

– A múlt heti eufória után most 
nagyon el vagyunk kenődve. Ez az 
elvesztett mérkőzés megmutatta, 
hogy nem elég a labdabirtoklás, 

hanem a támadásokat sokkal ha-
tározottabban kell befejezni. Nem 
voltak igazán átütő erejűek a pró-
bálkozásaink, bár lőttünk három 
kapufát is. A következő meccsekre 
a felkészülés a csapategység 
gyakorlása lesz, de az egyéni jó, 
bátrabb hozzáállás is szóba kerül, 
mert ez a Kőszeg ellen hiányzott 
– mondta el az elvesztett találkozó 
után Haraszti Zsolt.

Mivel a második helyezett Vép 
Répcelakon 1–1-es döntetlent 
játszott, így 46 ponttal, két pont 
előnnyel a Sárvár FC továbbra is 
vezeti a bajnokságot. A következő 
ellenfél március 27-én idegenben 
a Szentgotthárd, majd hazai pá-
lyán a Csepreg csapata lesz.

A Kőszeg ellen nem sikerült a sárvári mezőnyfölényt gólra váltani

HARMADIK helyen a tekések

HIBÁTLANUL  gurítanak

Két hét alatt öt bajnoki 
mérkőzést játszott a Sár-
vári Kinizsi Kék Golyó te-
kecsapata az NB I-ben. 
A győztes meccseknek 
köszönhetően a sárvári te-
kézők már az első osztályú 
bajnokság dobogójának 
harmadik helyén állnak.

Az NB I-es tekebajnokság nyu-
gati csoportjának 12. fordulójában 
Zalaegerszegen 6–2-re győzte le 
a Lauf-B TK együttesét a Sárvári 
Kinizsi Kék Golyó tekecsapata. Ezt 
követően március 17-én Szent-
gotthárdra látogattak a Kinizsi te-

kézői, ahol a 10. fordulóban elma-
radt Halogy SE elleni mérkőzést 
pótolták. Hihetetlen mérkőzésen 
sikerült ismét idegenben nyerni, 
3:1-es hátrányból fordítani, és 9 
fával győzni 3:5-re. Március 20-án, 
a 13. fordulóban a sárvári tekések 
pályaválasztóként Répcelakon 
6:2-re győzték le a Zalaszentgrót 
együttesét. A folytatásban az 
Oroszlány következik. 

– A Sárvári Kinizsi Kék Golyó 
számára a célként kitűzött biztos 
bennmaradás már nem okozhat 
gondot – vélekedik a jó szereplés 
nyomán Farkas Imre játékos-edző.

p-ás

Remek győzelmi sorozatot 
tudhat maga mögött az 
újraindult NB III-as teke-
bajnokság nyugati cso-
portjában a Fülöp Borozó & 
Zöldfa Italker TSE csapata. 
A sárvári amatőr játékosok 
részvételével nemrég létre-
jött együttes a tabella első 
helyezéséig jutott az ismét 
folytatódó bajnokságban. 

A kilenc csapat részvételével 
folytatódott küzdelem 3. fordu-
lójában fordulatos és színvonalas 
mérkőzésen 3–5 arányú győzel-
met arattak idegenben a Bulcsú 
Vezér TE együttese ellen. A jó for-

mát mutató csapat hazai pályán, 
március 20-án a második helyen 
álló Rum TTE-t fogadta és győzte 
el a vártnál könnyebben 7–1-re. 
A következő mérkőzést szintén 
otthon játssza majd a csapat a 
Páka TK ellen március 27-én.

Az NB III-as sárvári tekecsapat 
hazai zárt kapus mérkőzései a Fü-
löp Borozó és Tekéző Facebook-ol-
dalán már élőben is figyelemmel 
kísérhetőek. 

– Reméljük, hogy ezzel is szo-
rosabban tudjuk tartani a kap-
csolatot szurkolóinkkal – számolt 
be az interaktív közvetítésekről 
Fülöp Tamás.

p-ás
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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
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z ü
zle
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.

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% 

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

KÖZELEG A HÚSVÉT, 
ÉS MI SEGÍTÜNK 

A KÉSZÜLŐDÉSBEN!

Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu                  

https://www.facebook.com/
platansarvar/

Platán-mennyiség, Platán-minőség, 
Platán-sebesség!

Húsvétvasárnapra már megrendelhetitek 
a tavalyi évről jól ismert húsvéti hidegtálainkat,

illetve a birkapörkölt sem maradhat el!

Nagypéntekre már előrendelhetitek 
a finom Platán-halászlevet!

Nagy- vagy Zöldcsütörtökön finom vegetáriánus 
fogások készülnek!

BIZTONSÁGOS, GYORS ÉS PRECÍZ! 
PLATÁN, SEMMI FLANC CSAK AZ ÍZ!

Dőlj hátra! Ne feledd, a Platán-ételfutár megoldja!

Ugyancsak Nagypénteken és Nagyszombaton 
visszahozzuk kedvenceiteket,

az elmúlt halpéntekek favoritjait, 
pl.: tintahalat, cápát...!
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