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A HÚSVÉT ÜZENETE:

a félelem átadja helyét az örömnek

Húsvéti vigília a Szent
László-templomban
Az idei esztendőben sem lehetett teljes a húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe, a koronavírus világjárvány miatt.
Virágvasárnap volt a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak
utolsó vasárnapja és egyben a nagyhét kezdete. Csütörtök
az utolsó vacsora, a péntek a megfeszítés napja volt Jézus
számára. Nagyszombaton újra megszólaltak a harangok, ez
a feltámadás ünnepe.
A katolikus templomokban a
gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújtották meg. Az új tűz
gyújtása a remény szimbóluma is.
A feltámadási körmenet a járvány
ügyi szabályok miatt elmaradt.
Sáriban és a Szent László-templomban is sor került a húsvéti
vigília szertartására szombaton.
– A körülmények nem befolyásolhatják a húsvét lelki megélését

– hangsúlyozta Wimmer Roland,
Sárvár plébánosa. Az atya húsvéti
reményét is megfogalmazta: ha
hoz változást a járvány utáni világ,
talán az az lehet majd, hogy jobb
emberré válunk mindannyian.
Az evangélikusok Sárváron a
Püspöki Tanács ajánlása értelmében a nagyhéten nem tartottak
nyilvános templomi istentiszteleteket. Ezek a Sárvári Televízióban

voltak figyelemmel kísérhetőek.
A Sárvári Evangélikus Egyházközség húsvétvasárnap az online
istentisztelet mellett a parókia udvarán is tartott szabadtéri ünnepi
istentiszteletet. – A húsvét és az azt
megelőző böjti időszak most sem
változott, a közösség emlékezik,
és erőt merít belőle – fogalmazott
Pethő Attila evangélikus lelkész.
A Sárvári Református Egyházközség Jézus Krisztus feltámadásának ünnepén személyes jelenléttel
tartotta meg az istentiszteleteit.
– Az utóbbi időben annyi minden
elvétetett, hogy úgy gondoltuk,
Isten háza maradjon nyitva húsvétkor – mondta el Szentgyörgyi
László református lelkész.

A VÉDŐOLTÁS
a leghatékonyabb
védekezés
A koronavírus-járvány harmadik hulláma Európa-szerte
erősebbnek bizonyul az eddigieknél. Április 1-je és 5-e között tovább nőtt a fertőzöttek
száma hazánkban is, de folyamatosan csökkent a napi új
igazoltak száma, viszont a napi
halálozások száma továbbra is
napi 200 fölött volt. A beoltottak száma április 5-én átlépte
a 2 millió 363 ezret.
Április 1-jén 9288 új fertőzöttet
regisztráltak, április 3-án 8637 főt,
április 5-én pedig 3874 fő volt az
új koronavírus-megbetegedések
száma. Elhunyt 213 többségében
idős, krónikus beteg április 5-én,
így az elhunytak száma 21 928 főre
emelkedett.
Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a
második az uniós oltási ranglistán.
A magyar lakosság 23,7%-a már
kapott oltást, szemben az uniós
12,6%-os átlaggal.
Kérik az oltandókat, hogy akár
a háziorvosi rendelőben, akár a
kórházi oltóponton történik az oltás, az előre egyeztetett időpontra
pontosan érkezzenek, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék!
Továbbá kérik az oltandókat, hogy
ha tehetik, akkor nyomtassák ki,
töltsék ki és vigyék magukkal az
oltásra a hozzájáruló nyilatkozatot!
A járvány ellen csak az oltással
lehet hatékonyan védekezni, aki
még nem regisztrált, az a www.
vakcinainfo.gov.hu oldalon teheti
meg.

Sárváron gyártja legújabb kávéfőzőit a Nespresso

Elkezdődött az Eperjes utca felújítása

A Sárvári Ipari Parkban készülnek a legújabb Nespresso kávéfőzők.
Az egyik legnagyobb gyártó új, Vertuo készülékei néhány héttel
ezelőtt debütáltak a magyar piacon. A Flex sárvári gyárában
készült főzőket a világ 30 országában forgalmazzák. A kávéfőző
rendszer új típusú kapszulákkal működik, működési elve pedig az,
hogy a gép a kapszulát 4 ezer fordulat/perc sebességgel forgatja,
és közben főzi le a kávét, így krémesebb lesz a végeredmény. A
rendszerbe fenntartható módon termelt kávé kerül és 85%-ban
újrahasznosított alumíniumból készülnek a kapszulák.

A kertvárosi utcák lépésről lépésre történő felújítási programja az
Eperjes utca felújításával folytatódik. A munkálatok március 22-én
indultak a járda feltörésével és újraalapozásával, az úttest és a kapubejárók felújítására a húsvéti ünnepeket követően kerül sor. A
több ütemből álló kivitelezés során megvalósul a páros oldali járda és az útburkolat felújítása, megújulnak a meglévő kapubejárók
és – ahol szükséges – a csapadékcsatornát is újjáépítik. A munkálatok április végéig tartanak.
Folytatás az 5. oldalon
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1945. március 3. – 2021. március 27.

KISS GÁSPÁR
Gáspár!
Virágvasárnap van. Jeles nap, de szomorú hír jött, gyászhír Rólad. Még maradhattál
volna velünk!
Szívesen hallgatnánk történeteid. Hatalmas tudásod, nemcsak a diákokat,
szülőket, nagyszülőket – akiket tanítottál –, hanem bennünket,
kollégáidat is elbűvölt. Személyedet övező tiszteletet már 1970ben kivívtad, amikor iskolánk első főállású dolgozója lettél. Több
évtizeden keresztül oktattál és másfél évtizeden át irányítottál
iskolánkban, aminek fejlődéséért sokat tettél. Szakfelügyelőként
és érettségi elnökként jártad a megye iskoláit. Magaddal vitted a
hivatást, emberséget. Magyar-történelem-rajz szakos tanárként
nyitott voltál az új ismeretekre, tájakra. Sokfelé vitted diákjaidat a
világ közeli és távolabbi vidékeire, hogy lássanak, tapasztaljanak.
Együtt jártunk az Olümposz lábánál, Athén nevezetességeinél,
Tamási Áron szülőfalujában, a segesvári csata helyszínén, de dagonyáztunk az Adria vizében is. Mosolygós, huncut kék szemed
nyitott volt a világra, hírekre. „Véreim!” – szoktad kezdeni mondanivalódat, melyet csak az iskolacsengő tört meg, mert siettél
órára, hogy a tanulóknak is a fejébe töltsd a tudást.
Kiváló, egyedi, nagy sztorizó tanáregyéniség voltál. Történeteidet, óráidat nem felejtik diákjaid. Osztályfőnökként is példamutató
odaadással dolgoztál. Sokat tanultunk Tőled. Megmutattad, hogyan kell szeretni, félteni a gyermekünket, a diákokat, az unokákat
és a dédunokát. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett
középiskolai tanári diplomád motivált arra, hogy a Tinódi Gimnázium igazgatójaként is dolgozz pár évet, de a szíved visszahúzott
hozzánk. Tőlünk mentél nyugdíjba 2005. július 1-én. Örvendtünk,
amikor a nyugdíjas-találkozókra, iskolaünnepélyekre is visszalátogattál. Utóbbi években fogyott az erőd, az 50 éves jubileum
alkalmával már csak telefonon tudtuk tartani a kapcsolatot. Az
„Örökös tanári” okleveledet otthonodba vittük.
Virágvasárnap van. Kék az ég.
Elmentél. Üres csend jelzi hiányodat. Tanítványaid, kollégáid,
barátaid és az iskolaközösség nevében osztozunk családod
gyászában.
Tisztelgünk megfellebbezhetetlen tudásod előtt, örülünk, hogy
veled egy évtizedben élhettünk.
Nyugodj békében Kemenesszentmárton földjén!
Lakatné Mester Éva
igazgató
Vas Megyei SZC Barabás György Műszaki Szakképző Iskola

Április 19-ig zárva a VASIVÍZ
Meghosszabbította irodái zárva tartását a VASIVÍZ ZRt. A szolgáltató – a Kormány 2021. március 4-i döntése és annak meghosszabbítása miatt – Ügyfélszolgálati irodáját, fiókirodáit és információs
pontjait 2021. március 8-tól 2021. április 19-ig zárva tartja a COVID-19
vírusveszély terjedésének lassítása, valamint munkavállalóik, felhasználóik és hozzátartozóik egészségének megőrzése érdekében.
A társaság közleményében tájékoztatja a felhasználókat, hogy
a szolgáltatások telefonon, online vagy e-mailben is elérhetőek.
Emlékeztetnek, hogy az online ügyfélszolgálat használata regisztrációhoz kötött, továbbá javasolják a felhasználóknak, hogy kövessék a
VASIVÍZ ZRt. facebook oldalát, ahol mindig naprakész információkkal
állnak rendelkezésre.

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 önkormányzat
környezetvédelemről szóló rendelete értelmében.
Ezen időszakokon belül
hétfőtől péntekig 8 órától
18 óráig lehet végezni az
égetést.
Az avar és a kerti hulladék égetését az ingatlan mindenkori birtokosa, vagy az általa megbízott
cselekvőképes személy végezheti.
A nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel
kell lenni. Égetést végezni csak a
tűzvédelmi előírások betartásával,
szélcsendes, pára- és csapadékmentes időben lehet. A füstkép-

hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.
Amíg a veszélyhelyzet tart, az
önkormányzatok hatáskörében
marad az avar és a kertihulladék
égetésére vonatkozó szabályok
rendelettel történő megállapítása.
A veszélyhelyzet megszűnését
követően – a jelenlegi jogszabályi
környezet szerint 2021. május 23-a
után – lép életbe az a jogszabálymódosítás, amely értelmében az
ország egész területén tilos lesz
az avar- és kertihulladék-égetés.
* * *
A sárvári önkormányzat környezetvédelemről szóló rendelet
értelmében a magántulajdonú
ingatlanok használata során a
közösségi együttélés kialakult
alapvető szabálya, hogy tilos a ker-

ződés csökkentése érdekében
a nem komposztálható avart és
kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell.
A magántulajdonú ingatlanon,
valamint a magántulajdonú ingatlan előtti közterületen keletkezett
avart és kerti hulladékot a közterületen égetni tilos. Az önkormányzati rendelet értelmében a
város területén az avart és a kerti

ti 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.
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HÁROM JÁTSZÓTÉR is megújul városunkban
Befejezéséhez közeledik az
új játszótér kivitelezése a
Csónakázó-tónál. Kialakításra került az a speciális gumifelület a homokozóban és a
játszóeszközök alatt, amelyekkel elkerülhetővé válnak
a balesetek játék közben. A
Nádasdy és a Gárdonyi utcai
játszóterekre pedig régi-új
játszóeszközök kerültek ki.
A Csónakázó-tó körüli szabad
időparkban kerékpárút, futókör
épült, megújult a kézilabdapálya
és új játszótér is készült mintegy
600 millió forintos kormányzati
támogatásból. Az új játszótér
központi eleme egy világjáró hajó
lett, de kétüléses és háromüléses
hinta, mérleghinta, rugós játék,
egyensúlyozó tipegő, gumialagút,
homokozó is helyet kaptak itt. Egy
speciális gumifelület került a játszóeszközök alá, amelyet mesefigurák is díszítenek. A játszótérről

tuk, hogy a Gárdonyi
iskola melletti játszótér
a legfontosabb, hogy
játékokkal bővüljön, illetve a Nádasdy utcai
játszótérre is ráfért a
csere, mert ott volt egy
nagyon régi játékunk.
A többi játszóeszközt
már, sajnos, nem lehetett megmentei. A
Csónakázó-tónál pedig
hamarosan birtokba veSpeciális gumiborítás került a világjáró hajó alá a Csónakázó-tónál (Fotó: MM)
hetik a gyerekek az új
játszóteret. A következő
játszótérre egy mászóka és egy vagy új játszótéri elemekkel ked- években a többi játszótéren is
egyensúlyozásra alkalmas ját- veskedni a gyerekeknek. A nagy- folytatódni fog a korszerűsítés,
szóeszköz jutott.
városi beruházások mellett, illetve akár felújítással, akár új játszóe2019-ben indult el az az ön- után, eljött az az időszak, amikor lemek vásárlásával – mondta el
kormányzati játszótér-megújítás olyanfajta kisebb programokat Kondora István polgármester.
program, amelynek keretében
a Dévai utcában egy szabadtéri
fittneszparkot avattak fel, majd
ugyanebben az évben a Laktanya
utcai játszótér is megújult. A program idén a Csónakázó-tónál lévő,

Felújítás után került ki a mászóka a Gárdonyi utcai játszótérre (Fotó: TRG)

A Nádasdy utcai játszótéren Kondora István polgármester a régi-új mérleghintát mutatja (Fotó: FR)
elszállított korábbi játszóelemek
közül négyet lehetett hasznosítani. A Nádasdy utcai játszótérre
egy mászóka és egy mérleghinta
került ki, míg a Gárdonyi utcai

és a Nádasdy, valamint a Gárdonyi
utcai játszóterek megújításával
folytatódott.
– Az elmúlt évtizedben több
helyen próbáltunk felújítással

valósítunk meg, amelyek kiszélesítik a korosztályok lehetőségeit.
Ez a játszótérbővítés a Csónakázó-tónál lévő játszótérről leszerelt
játékok felállítását jelenti. Abban
bíztam, hogy több játékot tudunk
majd megmenteni, de amikor
biztonsági szakemberekkel ezeket
megvizsgáltattuk, akkor kijelölték
azt a négy játékelemet, amelyet
ki lehetett helyezni. Úgy gondol-

A jó idő beköszöntével megteltek a város terei, de ne feledjük,
még súlyos a járványhelyzet,
ezért kerüljük a zsúfolt helyeket. A
szigorú járványügyi szabályok érvényben vannak, enyhítés csak az
után várható, ha 2,5 millió embert
beoltanak majd. Érvényben van a
kijárási korlátozás, a köztereken,
utcákon kötelező a szájmaszk.
-fr-

BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Sárvár három általános iskolájában április 15-én és 16-án
tartják a beiratkozást a leendő első osztályosok számára.
A Szent László Katolikus Általános Iskola két első osztályt
indít a 2021/2022-es tanévben, várják még a leendő első osztályosok jelentkezését. A beiratkozást április 15-én és 16-án tartják.
Ezzel kapcsolatban érdeklődni a 95/520-055-ös telefonszámon és
az iroda@szlki.hu e-mail címen lehet.
A Sárvári Tankerületi Központhoz tartozó két sárvári általános iskolában az első évfolyamra történő jelentkezésnek
elektronikus, online formájára április 10-től nyílik meg az
informatikai lehetőség a KRÉTA-rendszerben, és április 16-án
éjfélig lesz nyitva. A beiratkozás indokolt esetben személye-

sen is megtörténhet április 15-én és 16-án, az egészségügyi
szabályok szigorú betartása mellett.
A Nádasdy Tamás Általános Iskola három első osztályt indítana
a 2021/2022-es tanévben. Személyes beiratkozásra csak előzetes
időpontegyeztetés alapján kerülhet sor, időpont április 7-től kérhető
a 95/520-312-es telefonszámon.
A Gárdonyi Géza Általános Iskola a 2021/2022-es tanévben
három osztályt is indítana – derül ki az iskola beiskolázási tájékoztatójából. Személyes beiratkozásra csak előzetes időpontegyeztetés
alapján kerülhet sor, időpont április 10-től kérhető a 95/320-008-as
telefonszámon.
A gyermekek felvételéről április 23-ig döntenek az állami fenntartású iskolák.
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MEGSZÜLETETT A MEGOLDÁS az Ungvár utcában

A sokakat foglalkoztató – a gazdasági övezet és a lakóövezet
között elhelyezkedő – Ungvár utcai terület sorsa nyugvópontra jutott. A részletekről Kondora István polgármester és Szabó
Zoltán alpolgármester számolt be a polgármester hivatalos
közösségi oldalán.
Az Ungvár utcában, a kenyérgyár melletti magántulajdonban
lévő üres területre egy társasházat szeretett volna építeni a
tulajdonos. A tervezett beruházással kapcsolatban az itt élők

nemtetszésüket fejezték ki. Ezek
a lakossági jelzések a sárvári
önkormányzathoz is eljutottak,
amelynek mindig is fontos volt,
hogy konfliktusmentesen, kompromisszumok mentén dolgozzon,

HOMLOKZATFELÚJÍTÁS
a Gárdonyi iskolában

és a lakosság érdekében hozzon
döntéseket, így történt ez ebben
az esetben is.
– Az Ungvár utcai vitatott telek
kérdésében egy nagyszerű megoldás született. Hosszas tárgyalások után egy dolgot biztosan ki
tudok jelenteni: ezen a területen
nem épül meg a vitatott társasház. Nagyon szépen köszönöm
Szabó Zoltán alpolgármester
úrnak, hogy ebben a nagyon
nehéz tárgyalássorozatban segítségemre volt, hiszen nem volt
egyszerű a helyzet, mivel a terület
története magában hordozta
ezt a különleges szituációt. Nevezetesen arról van szó, hogy az
egykor állami tulajdonban lévő
kenyérgyár területe a 90-es évek
elején szombathelyi befektetők
magántulajdonába került, azt
követően pedig sárvári befektetők
tulajdonába. A közbeavatkozási
lehetősége az önkormányzatnak
nagyon korlátozott volt. Ez a

KAMERÁVAL vizsgálták át
a csatornát
A csatornavizsgáló kamera-berendezéssel vizsgálták át a Laktanya utcai
csapadékcsatorna-vezetéket. Ezzel az eljárással
könnyen képet kapnak a
szakemberek a vezeték
állapotáról, esetleges hibáiról, vagy a dugulás
okáról.

A Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola épületének külső színezése és javítása kezdődött el március
végén.
A mintegy 6 millió forintos
felújítás eredményeképpen
esztétikusabb környezetben
várják a diákokat. A munkálatok befejezési határideje 2021.

A tisztítás és javítás területén
innovatív megoldást biztosít
a kamerás csatornavizsgálat,
május 30-a. A Gárdonyi iskola
épületének energetikai felújítása 2019-ben valósult meg.
Ennek során a lehűlő felületek
hőszigetelése, a nyílászárók
cseréje, az elavult fűtőtestek
elbontása és új, korszerű hőszivattyús és termo szelepes radiátoros fűtés kiépítése, valamint
napelemes rendszer telepítése
valósult meg.

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

kényes helyzet, ami nagyon nehezen tudott nyugvópontra jutni,
most mégis elérkezett oda, hogy
az önkormányzat birtokba lép, és
a továbbiakban az önkormányzat
határozhatja meg a fejlesztés irányait – mondta el Kondora István
polgármester.
A sárvári önkormányzat részéről Szabó Zoltán alpolgármester
vezette az Ungvár utcai ingatlan
tulajdonosával folytatott tárgyalásokat.
– Nagy öröm számomra, hogy
az Ungvár utcai ingatlanbefektetéssel kapcsolatban megnyugtató
megoldást sikerült találni. Olyan
megoldás született, amely reményeink szerint, minden fél számára
kedvező. A jövőben az önkormányzat fogja meghatározni az
ingatlannal kapcsolatos fejlődési
irányt, így sokkal könnyebben
figyelembe tudjuk venni az itt
élők nyugalmát, az itt élők igényeit
– szólt Szabó Zoltán.
-fr-

melynek köszönhetően könnyedén karbantartható, tisztítható a
csatorna és hosszabb élettartam
biztosítható.
A Laktanya utcában már mosatták, tisztították is a csapadékcsatornát. A város területén
a rendszer tisztítása már tavaly
elkezdődött, és az idén Sárvár
több pontján is tisztítják még
a csapadékcsatorna-rendszert,
hogy heves esőzések idején is
el tudja vezetni a nagy mennyiségű csapadékot.
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Elkezdődött az EPERJES UTCA FELÚJÍTÁSA
Folytatás az 1. oldalról
– Az Eperjes utca teljes felújításra kerül. A járda az első szakaszban
újul meg, nemcsak egy új réteg
kerül rá, hanem az egész alapot kicseréltetjük. A második ütemben
kerül sor az útburkolat cseréjére.
Addig is nagyon szeretném a lakók türelmét kérni – fogalmazott
Szabó Zoltán alpolgármester a
kivitelezés helyszínén. A lakókat
arra biztatta, hogy jelezzék, ha
bármilyen problémába ütköznek
a felújítás időtartama alatt.

A sárvári önkormányzat az
Eperjes utca felújítására 40 millió
forintot nyert a Belügyminisztérium pályázatán.
– A projekt összköltsége 88
millió forint, ebből 40 milliós az
állami vállalás, a fennmaradó 48
milliót az önkormányzat tette
hozzá. Folyamatosan igyekszünk
a kertvárosi utcákat is megújítani,
most úgy tűnik, hogy a Kazinczy és
Ungvár utca közötti utcákra nyílik
lehetőség. Figyeljük a pályázatokat,
folyik az előkészítés, a pandémia

Szabó Zoltán alpolgármester elmondta, hogy új
alap is készül a járda alá

ellenére sem áll meg a
fejlődés – szögezte le
Szabó Zoltán.
Hasonlóan vélekedett Kondora István
polgármester is, aki
elmondta, fontos a
városvezetés számára,
hogy lépésről lépésre
fejlődjön a város minden egyes része.
Az Eperjes utca Kazinczy utca felőli
– Folytatjuk az útjavíszakaszán már kész az új járda
tásokat, felújításokat az
egész város területén.
Ebből most egy kicsit talán kilóg cepcionális elemek, amelyekkel a
a Kertváros, pozitív értelemben, megnyíló új európai uniós pályámert itt az elmúlt 5-6 évben 13 zatokban is részt tudunk venni –
utcát sikerült megújítani. Most fogalmazott a polgármester.
elérkeztünk oda, hogy az Ungvár
Az Eperjes utcában az úttest és
utcára merőleges utcák is beke- a kapubejárók felújítására a húsvéti
rülnek ebbe a felújítási programba. ünnepeket követően, április 6. és
Azt kell mondanom, hogy a város 30. között kerül sor. A kivitelezés
egész területe – idézőjelben – időtartama alatt az úttesten törtékiemelt fejlesztési terület, mert nő közlekedésre csak korlátozottan
minden egyes részén apróbb vagy lesz lehetőség, vagy egyáltalán
nagyobb felújításokat tervszerűen nem lesz lehetséges, így a parkovégzünk. A következő néhány évre lást a környező utcákban javasolt
is megvannak már azok a kon- megoldani.
sii

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött és
A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött és vevőspecifikus termékek
vevőspecifikus termékek fejlesztője és gyártója már több, mint 35 év óta fontos partnere számos nemzetközi autóipari és
fejlesztője és gyártója már több mint 35 év óta fontos partnere számos nemzetközi elektronikai és autóipari nagyvállalatnak.
elektromos ipari nagyvállalatnak.

LEGYEN
A MUNKATÁRSUNK!
Legyen
a munkatársunk!

3 műszakos
A Provertha munkavállalókat
E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt keresünk
hirdet
Várjuk jelentkezésüket!
Gépbeállító munkakörbe
Raktáros munkakörbe
AMIT KÍNÁLUNK:
AMIT KÉRÜNK:
••Rugalmas
műszakbeosztás
CNC esztergályos/marós/programozó végzettség • A munkafolyamatra vonatkozó
••Hosszú
biztos
munkalehetőség technológiák ismerete
Minimumtávú,
1–3 éves
tapasztalat
• Munkakörben szerzett tapasztalat
•
Három
műszakos
munkarend
• Könnyű fizikai munka vállalása
• Forgácsolási ismeretek
• Gyors, pontos, önálló munkavégzés
••Tiszta,
rendezett(előny)
környezet
• Műszaki rajzolvasási készség
Német nyelvismeret
• Megbízhatóság,
önállóság,havi
kreativitás
Műszaki végzettség
••Alapbéren
felül 20% elérhető teljesítménybónusz
juttatás
szinten

• Évi bruttó 144.372 Ft készpénz kifizetési juttatás
AMIT KÉRÜNK:
• 40%-os műszakpótlék elszámolás
• Raktári munkakörben szerzett tapasztalat
••Munkábajárás
költségtérítése:
Targoncakezelői vizsga
• Három
műszakos munkarend
– bérlettérítés
100%vállalása
• Számítógépes alapismeretek
– saját gépkocsi használat a törvényileg maximált mértékben
• Német nyelvismeret (előny)
••Egyéb
prémium és bónuszlehetőségek
Csapatmunka

Provertha
E.C. Zrt.
Kemény
I. u.címre:
5.
Ha Németh
felkeltettük Andrea,
az érdeklődését,
kérjük küldje
írásosSárvár,
önéletrajzát
az alábbi
Provertha Telefon:
Zrt. – 9600
Kemény István
u. 5. E-mail:
h-hr@provertha.com
Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509
06Sárvár,
95/520-509,
06/95
520-500
• E-mail: andrea.nemeth@provertha.com
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TÖBB MINT HÁROMEZER SÁRVÁRI megkapta már az oltást
Kondora István polgármester megkapta
már a második Sino
pharm-vakcinát

Közösségi oldalán Kondora István polgármester
folyamatosan informálja
a sárváriakat a helyi koronavírus-adatokról, és múlt
héten a beoltottak számáról is beszámolt. A sárvári
kórházi oltópontokon és a
háziorvosoknál is rendben,
ütemezetten zajlik az oltások beadása.
Kondora István arról szólt, hogy
szerte a világban a koronavírus-jár-

vány harmadik hulláma nagy
károkat okoz, és tovább nő a
fertőzések száma hazánkban is.
Megállítani csak az oltással lehet,
amely folyamatosan zajlik az országban. Több mint 2 millió ember
már szerencsére megkapta, és így
van reményünk, hogy elérjük a
pandémia végét.
– A sárvári lakosság két lehetőség közül választhat. Egyrészt az
oltópontokon, amelyek a Szent
László Kórházban működnek, illetve háziorvosoknál lehet felvenni

az oltást. A kórházban eddig közel
1300 embert oltottak be. A háziorvosok pedig mintegy 1700 embert
tudtak beoltani. Ez 20-22%-a a
sárvári polgároknak, de akkor
még jobb az arány, ha figyelembe
vesszük, hogy vannak, akik már
átestek a fertőzésen, tehát egyelőre nem kell őket oltani, illetve a
gyerekek még nem is kaphatnak
oltást – mondta el Kondora István
polgármester.
Március 31-én – a polgármesteri tájékoztató idején – az aktuális
fertőzöttek száma 124 fő volt, és
309 ember volt karanténban,
mivel kapcsolatba kerültek fertőzöttel. – Felhívom a figyelmüket,
hogy a város minden pontján,
minden területén a szájmaszk
használata továbbra is kötelező.
Figyeljünk a távolságtartásra, és
figyeljünk a kézmosásra, az egyéb
higiéniai szabályok betartására! –
szólt a városvezető, aki hozzátette:
A járvány ellen leghatékonyabban
a védőoltással tudunk védekezni.
Tehát, mindenkinek azt javaslom,

hogy védőoltás, védőoltás, védőoltás.
Sárváron ütemezetten, jól halad a koronavírus elleni vakcinák
beadása, ünnepek alatt is oltottak. Megkezdődött április 1-jén a
pedagógusok oltása is, a Sárvári
Járás közel 260 iskolai dolgozóját
oltották be Pfizer-vakcinával ezen
a napon a kórházi oltópontokon.
Azokat a pedagógusokat, akik korábban nem regisztráltak, de március 29-ig ezt pótolták, még ezen a
héten be is oltják. Április 6-án kapta
meg 855 ember a második oltást
a Szputnyik V vakcinából a kórházban. Szerdán és csütörtökön 540540 fő, pénteken 430 fő kaphatta
meg, illetve kaphatja meg az első
Szputnyik oltását a Szent László
Kórházban. A háziorvosok 10-10
Moderna, illetve AstraZeneca oltást
adhattak be a napokban a regisztráltaknak. A kismamáknak nem lesz
külön oltási kampányuk, amennyiben kérik, akkor a háziorvosuknál
Moderna-, az oltópontokon pedig
Pfizer-vakcinát kaphatnak. -fr-

2,5 millió beoltott után FOKOZATOS NYITÁS JÖHET
Megjelent a Magyar Közlönyben a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról
szóló kormányrendelet. A
jogszabály rögzíti, hogy
akkor nyílik lehetőség a
jelenleg hatályban lévő
védelmi intézkedések
enyhítésére, ha 2,5 millió
ember legalább az első
oltást már megkapta.
Ennek megtörténte után a
következő változtatások lépnek
életbe: a kijárási tilalom kezdete
este 10 órára módosul, a vége
változatlanul reggel 5 óra; a
szolgáltatásokkal kapcsolatos
ideiglenes védelmi intézkedések
megszűnnek; a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára
szolgáló helyiség vagy helyszín
nem köteles zárva tartani; az
üzletek este fél 10 és reggel 5 óra
között kötelesek zárva tartani. Az
üzletekben biztosítani kell, hogy
átlagosan 10 négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkod-

hasson bent; a 10 négyzetméteres szabály alkalmazása során a
14. életévét be nem töltött kiskorút, a 65. életévét meghaladott
személy segítőjét és
a fogyatékossággal
élő személy segítőjét nem kell figyelembe venni. A z
üzlet vezetője köteles az üzlet bejárata
előtt kifüggeszteni,
hogy egyszerre hány
vevő tartózkodhat a
helyiségben.
Az üzlet köteles
gondoskodni arról,
hogy a bejutásra
várakozók – a közös
háztartásban élők
kivételével – egymástól 1,5 méteres
távolságot folyamatosan tartsanak, a
vásárlók számára
a kézfertőtlenítés
lehetősége az üzlet vásárlóterében
folyamatosan bizto-

sított legyen, az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése
folyamatos legyen, és a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi,

kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.
A vendéglátó egységek azonban továbbra is csak elvitelre fogadhatnak vevőket.
A korlátozó intézkedéseket megszegők változatlanul
százezer és egymillió forint közötti bírságra számíthatnak,
valamint egy napra,
de akár egy évre is
bezárathatják a szabályokat megszegő
üzleteket.
Április 19-től a
köznevelési intézmények – az óvoda
kivételével – és a
szakképző intézmények visszaállnak a
rendes munkaidőbe. Az óvodákban
a március 8-ával elrendelt rendkívüli
szünet megszüntetésre kerül április
19-ével.

SÁRVÁRI HÍRLAP

2021. április 9.

7

HÁROM ELSŐ OSZTÁLYT terveznek a Nádasdy iskolában
Játékos feladatokkal és
versenyekkel szólította
meg a Nádasdy Tamás Általános Iskola a leendő első
osztályos gyermekeket
az elmúlt hónapokban.
A Csónakázó-tó mellett
fekvő iskola három első
osztályt szeretne indítani
a 2021/2022-es tanévben.
A tanítónők online mutatkoztak be a szülők és
gyerekek számára.
A Nádasdy Tamás Általános
Iskola leendő első osztályos
tanítói az elmaradt iskolabejáró
foglalkozások pótlásaként játékos feladatokat készítettek az
iskolába készülő gyermekeknek,
emellett télen rajzpályázatot,
tavasszal pedig versmondó versenyt hirdettek a nagycsoportos
óvodások számára. A személyes
találkozások ellehetetlenülése
miatt egy bemutatkozó videó
is készült az iskoláról és a tanítókról. A tartalmak a www.
nadasdyiskola.hu webcímen
érhetőek el.

Lakat Attila igazgató elmondta,
a Nádasdy iskola szeretettel várja
a kisgyermekeket. Nagy érdeklődés mutatkozik az intézmény
iránt, így három osztályt is szeretnének indítani a 2021/2022-es
tanévben.
– Három kiváló tanító néni és
mellettük három kiváló napközis
nevelő várja a gyerekeket. Győrváriné Sali Johanna kolléganő
nagy tapasztalattal rendelkezik,
fejlesztőpedagógus és logopédiai feladatokat is el tud látni,
szakszerű segítséget tud adni. Az
alsós munkaközösség vezetője,
Molnár Miklósné Zsuzsa néni
rendkívül nagy tapasztalattal,
tudással és empátiával rendelkezik, a gyerekek nagyon kedvelik.
Horváth Attiláné Kati néni, aki
korábban igazgatóhelyettes
volt, szintén nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, sokat
foglalkozik a gyerekekkel, segíti a
felkészülésüket, nyomon követi
őket – mutatta be a leendő osztályfőnököket az igazgató.
Kiemelte, hogy a Nádasdy
iskolában az első osztályos

A Nádasdy iskolában
az első osztályos gyerekek sokat játszhatnak,
játszva tanulhatnak, így
gördülékenyebb lehet
számukra az iskolakezdés – mondta Lakat
Attila (Fotó: CSZ)
gyerekek sok at játszhatnak,
játszva tanulhatnak, így gördülékenyebb lehet számukra az
iskolakezdés.
– Az intézmény tantermei nagyok, világosak, a folyosók tágasak. A gyerekek nagyon jól érzik
magukat, a kicsik nagyon sokat
tudnak játszani. Technikailag
nagyon jól felszereltek vagyunk,
az iskola nagyon biztonságos.
Egy hatalmas parkban várjuk a
gyerekeket, pillanatok alatt kint
vannak a Csónakázó-tó körül,

és tartalmasan tudják eltölteni
a szabadidejüket – sorolta az
iskola előnyeit Lakat Attila.
Az intézmény mind a személyes, mind az online beiratkozásra lehetőséget biztosít.
A jelentkezés online formájára
2021. április 10-től április 16-án
éjfélig lesz lehetőség. A személyes beiratkozás 2021. április
15-én és 16-án lesz, előzetes időpontegyeztetés a 95/520-312-es
telefonszámon szükséges.
sii

Katonák fertőtlenítették a VÁRMELLÉKI ÓVODÁT

A kültéri játszóeszközöket is fertőtlenítették
(Fotó: MM)

tisztje elmondta, hogy ők felelnek Vas megye intézményeinek
fertőtlenítéséért is, ezért a pápai
katonák jöttek el Sárvárra elvégezni ezt a feladatot. A helyszín
bejárását követően vegyvédelmi
ruhában, gázálarcban végezték
el a fertőtlenítést a katonák. Egy
alkoholos fertőtlenítőszerrel fújtak
le mindent azért, hogy a gyerekek
a szünet után már biztonságos
és tiszta körülmények közé tér-

hessenek vissza. Mátyás Botond
Hunor szólt arról is, hogy az óvoda
épületében végzett fertőtlenítés
semmiféle veszélyt nem jelent a
gyermekekre.
A Sárvári Vármelléki Óvodában
ügyeletet biztosítanak a gyermekeknek a rendkívüli szünet idejére.
A szülők igényeinek megfelelően
14–20 fő közötti gyermeklétszámmal folyik az ügyelet.
-fr-

A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér katonái március
22-én reggel fertőtlenítették a Sárvári Vármelléki Óvoda
központi épületét.
Darázsné Horváth Kornélia
óvodavezető elmondta, hogy
örültek az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által felkínált lehetőségnek, és most az óvodabezárás jó alkalmat kínált a fertőtlenítésre. Ezt azért is tartotta
fontosnak az óvodavezető, mert
az elmúlt hónapokban többször

is szünetet kellett elrendelni az
óvoda egy-egy csoportjában a
koronavírus-járvány miatt. A Bocskai utcai tagóvodában a sárvári
önkormányzat ózongenerátorával
végezték el a fertőtlenítést.
Mátyás Botond Hunor főhadnagy, a Magyar Honvédség Pápa
Bázisrepülőtér kommunikációs

A Pápa Bázisrepülőtér katonái vegyvédelmi ruhába öltözve végezték a fertőtlenítést
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent
Miklós
Szent László
és
Plébánia
● Április 11-én, húsvét 2. vasárnapján az Isteni Irgalmasság
ünnepe lesz.
● Szeretettel várjuk a kedves híveket hétköznapokon is
szentmisére. Nagy szükség van
áldozatból fakadó imáikra.
● Április 19-től, hétfőtől az
esti szentmisék a nyári óraállás
szerint a Szent László-templomban 19 órakor, a Sári templomban 18.30 órakor kezdődnek.
● M indk ét templomban
csütörtökönként az esti szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk a szolgáló
papságért és új papi-szerzetesi
hivatásokért. Jelenleg egy papnövendékünk tanul a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Központi
Papnevelő Intézetben Budapesten. Ő a katolikus iskolánk
növendéke volt.

SÁRVÁRI HÍRLAP
● Minden pénteken az esti
szentmise után a nagytemplomban fél órás csendes szentségimádásra várjuk a lélekben
elmélyülni vágyókat.
● Április 21-én, szerdán 17
órakor a Szent László-templomban elsőáldozó 3. osztályos gyermekek szüleinek
megbeszélés lesz a nagytemplomban. Mindhárom általános
iskolából.
● Április 22-én, csütörtökön
17 órakor a Szent László-templomban bérmálkozó 8. és 9.
osztályos fiatalok szüleinek
lesz megbeszélés szintén a
nagytemplomban.
● Április 23-án, pénteken 17
órakor a Sári templomban elsőáldozó és bérmálkozó gyermekek szüleinek tartunk rövid
megbeszélést a Sári templomban. Tisztelettel kérjük a szülők
pontos megjelenését.
● Április 25-én, vasárnap a
Szent László-templomban este
19 órakor, a Sári templomban
délelőtt 10 órakor búzaszentelést végzünk és imádkozunk a
bőséges termésért.

● Április 25-én vasárnap
délelőtt 11 órakor Rábasömjénben a Szent Márk-templom
búcsúját ünnepeljük.

Evangélikus
Egyházközség
● A húsvét utáni vasárnapokon istentiszteleteink nyilvános
megtartásáról a püspöki tanács
ajánlásához, illetve az országos
rendelkezésekhez igazodva fog
gyülekezetünk elnöksége döntést hozni. Egyházközségünk
főbb híreiről, istentiszteleti alkalmainkról igyekszünk közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen naprakész
tájékoztatást adni.
Hétközi és csoportos alkalmaink a húsvét utáni hetekben
továbbra is szünetelnek.
● Április 17-én, szombaton
k erül sor a XXIX. Országos
Ev a n g é l i k u s H i t t a nve r s e ny
harmadik , online formában
megrendezendő versenynapjára, amelyen hittanosaink
képviselik a gyülekezetet.

● Személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Magyarországi
Evangélikus Egyház javára a
0 0 3 5 - ö s te c h n i k a i s z á m o n
rendelkezhetnek. Kérjük, hogy
a másik felajánlható 1%-k al
támogassák egyházközségünk
Lu t h e r- róz s a A l a p í t v á ny á t ,
melynek adószáma: 188902461-18.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától
istentiszteletet és – ezzel egy
időben – gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Személyi jövedelemadónk
1%-át a Sár vári Református
Gyülekezetért 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.
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FEDEZZÜK FEL ÚJRA megyénk értékeit
A Vasi Ér téktár kincseinek bemutatása érdekében szervezett interaktív
barangolást a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal.
A szakemberek rendezvényén első alkalommal
a Kőszeghegyalja értékei
voltak fókuszban, de szóba
kerültek Sárvár gyógyidegenforgalma mellett eddig
kevésbé ismert aktív turisztikai lehetőségei is.
A sokszínű kultúra számos sajátos értékét fedezhetjük fel Vas
megyében. A Kőszeghegyalja
értékei kerültek fókuszba a Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal
„Barangolás a megyei értékek
mentén” projektje keretében, a
velemi Stirling-villából tartott
virtuális kiránduláson.
– Nem úgy indult, hogy ez a
projekt a megyei turizmus újranyitását fogja szolgálni. Ez az elmúlt
év sajnálatos történései miatt
következett be. A „Barangolás a
megyei értékek mentén” projekt
most ért abba a szakaszába, hogy
bemutassuk az első eredményeit.
Ennek a leglátványosabb eleme
Kőszeghegyalja központja Velem

Sárvár új kerékpárútja
– a kerékpáros és a bakancsos természetjárás
is népszerű és feljövőben
van Vas megyében

– szólt a programról dr. Kondora
Bálint, a Vas Megyei Turizmus
Szövetség elnöke.
Kőszeghegyalja az egyik legizgalmasabb része Vas megyének.
Ez a látnivaló is része a Bük–Sárvár
kiemelt turisztikai régiónak. – A
nemrég létrejött önálló turisztikai
térség alapvetően a wellness- és
fürdőturizmusra épült. Azonban az aktívturizmus, legfőképp
a kerékpáros és a bakancsos
természetjárás is népszerű és

feljövőben van, hiszen a túra- és
kerékpáros útvonalak is jelentős
fejlesztéseken estek át. Azt látjuk,
hogy a helyiek és az idelátogatók
is nagy előszeretettel használják
ezeket az attrakciókat – számolt
be dr. Kondora Bálint. Hozzátéve,
hogy Sárvár számára is fontosak
ezek az új lehetőségek, mert a
város új idegenforgalmi értékkel
gazdagodhat.
Saját környezetünk, idegenforgalmi értékeinek megismertetése

összehangban van a megyei
turizmus szövetség azon ajánlásával, hogy az újranyitás után az
itt élők elsőként Vas megyében
találhassanak utazási célpontokat.
Az ismert turisztikai látnivalók
mellett érdekes barangolási lehetőség az Őrség, a Vasi Hegyhát, a
Rába-mente és Kemenesalja is. A
pandémia utáni szabadság célpontjaként lehet mindegyikhez
kiruccanni Sárvárról is egy-egy
napra.
p-ás

Az ERTI a Soproni Egyetemhez csatlakozott
Az Erdészeti Tudományos
Intézet kivált a megszűnő
Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központból.
A Soproni Egyetemhez
csatlakoztak február 1-jétől önálló kari státuszú
szervezeti egységként,
önálló gazdálkodással,
önálló munkáltatói jogokkal.
Az ERTI mind a száz munkatársa,
kutatók és kutatásban dolgozó
szakemberek a felsőoktatási intézmény keretein belül folytatják
pályafutásukat. Az integráció
eredményeként öt kutatóállomással, a sárvárival, a budapestivel, a
mátrafüredivel, a püspökladányival és a sopronival, valamint három arborétummal, a sárvárival, a
kámonival és a püspökladányival
bővült a Soproni Egyetem.

– Az integráció mérföldkő az
intézet életében, a közös munka
kiemelt célja, hogy a 21. századi
kutatási eredményeket közvet-

hasznos lehet. Az ERTI sárvári
kutatóállomása számos tudományos tevékenység mellett kiemelt
figyelmet fordít a klímaváltozás
A szervezeti változás erősítheti az
egyetemi oktatást,
de a kutatást is, így
az együttműködés
mindkét fél számára
egyaránt hasznos
lehet – mondta Dr.
Borovics Attila, az
ERTI főigazgatója

lenül a felsőoktatás szolgálatába
állítsuk – hangsúlyozta Dr. Borovics Attila, az ERTI főigazgatója.
A szervezeti változás erősítheti
az egyetemi oktatást, de a kutatást is, így az együttműködés
mindkét fél számára egyaránt

kutatására. Az erdészeti szakma
egyébként is speciális. Csak egy
példa erre: egy tölgycsemete
ültetésénél is száz évvel kell előre
gondolkodniuk a szakembereknek. A kutatók is ekkora időtávot
igyekeznek belátni, előre meg-

jósolni, megérteni a lehetséges
változásokat, és megtalálni a
kihívásokra adható válaszokat. Az
ERTI épp ezért olyan adatbázissal,
genetikai, termőhelyi és szaporítóanyagos megoldásokkal
rendelkezik, amelyek valóban
megoldást jelenthetnek a klímaváltozás problémájára.
– Ez pedig az alkalmazkodás
kérdése – magyarázta a szakember. Hozzátette: a világszínvonalú
tudásanyagot az egyetemmel
való együttműködés során kutatóik a hallgatóknak átadják, akik
tanulmányaik befejezése után
késlekedés nélkül átültethetik
mindezt a gyakorlatba is. Az intézet kutatói a tavaszi félévben már
bekapcsolódnak a doktori képzésbe is. Az egyetemen egyébként
jelenleg mintegy 2 800 hallgatót
oktatnak.
Pogács Mónika
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Minden sárvári barátja volt NASZÁDOS ISTVÁN
Tudós, tanár, közéleti ember.
Három olyan csomópont,
mely köré egy élet nyilvános
oldalát szervezte Naszádos
István. Nemcsak Sárvár minden épületét, terét és utcáját
ismerte, hanem az ott élők
történetét. Akár évszázadokra visszamenőleg.

Naszádos István
ifjan családja
körében

Két dátum, 1920. december
19. a születésé. 2008. március 14.
a távozásé. A kettő között egy
élet. Naszádos István négyéves
korától élt Sárváron, amikor szülei
ide költöztek. Hosszabb-rövidebb
időre ugyan távol volt, tanulás,
katonai szolgálat, képzések miatt,
de mindig visszatért. Hívták más
városokba, közte Pécsre és Budapestre, tanítani, kutatni, de ahogy
megfogalmazta, hűséges maradt
a kisvároshoz, mely életének
keretét adta.

Naszádos István mindig
mosolygósan
Kiváló kapcsolatteremtési képességét valószínűleg édesapja
várral szembeni sörházában szívta
magába. A ma már nem létező
épület három helyiségében mindenki jól érezte magát, megtalálta
a helyét. A sárvári iskolák elvég-

zése után Pápára ment az Állami
Tanítóképző Intézetbe, ahol az öt
évfolyam elvégzése után osztályelsőként szerezte meg képesítését.
Talán kevesen tudják, hogy római
katolikus egyházi énekzenéből
szintén kapott oklevelet.
Hosszabb vándorút következett, távolságban és lélekben
egyaránt. Tanított Újvidéken,
majd Erdélyben, majd behívták
katonának. Hazatérve először
Gércén, majd 1952-től Sárváron
tanított. Munka mellett elvégezte a pécsi tanárképző főiskolát

TÁRSASHÁZKEZELÉS
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

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

magyar-történelem szakon, majd
Budapesten az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen szerzett
középiskolai tanári diplomát. Sárváron először a fiúiskolában, majd
a gimnáziumban tanított, ahonnan 1981-ben ment nyugdíjba.
Mindeközben a kutatásnak élt.
Helytörténetírásnak mondjuk azt
a műfajt, amit művelt. Sokféleképpen lehet írni településünk, közvetlen környezetünk múltjáról. Naszádos István ezt a legmagasabb
fokon művelte, tovább folytatva
a sárvári hagyományokat, melyet
Ernetz Ignác a 19. században,
Szeibert János a 20. század első
felében jelölt ki. A források feltárása,
megszólaltatása, majd az eredmények továbbadása érthető magyar
nyelven a legnagyobb feladat,
melyet fantasztikus munkabírással
és odaadással teljesített Tanár Úr.
Szívügyeként kezelte a Tinódi-kutatást, kereste az énekmondó sírját. Kötetet is szerkesztett
1956-ban, a költő halálának négyszázadik évfordulójára. Írt klasszikus üzem- és gazdaságtörténeti
munkákat, melyekben biztos
kézzel rajzolta meg az európai és
hazai kereteket, melyek magyaráz-

ták egy-egy gazdasági ág sárvári
és környékbeli gyárainak, szövetkezeteinek a történetét. Jutott
ideje sok résztanulmány mellett
hosszabb fejezetek megírására a
Sárvár monográfiákban, illetve a
Sárvári helytörténeti olvasókönyv
összeállítására.
Közéleti munkájának részeként
egyrészt városi képviselőként állt
szolgálatban, másrészt szenvedélyes szervezőként hívta életre
és tartotta fenn a honismereti
mozgalmat. Legbüszkébb – joggal
– az általa (is) alapított, de általa
működő, 1968-ban létrehozott
Honismereti Szakkörre volt. Az
előadások, a kirándulások szervezőjeként és a Honismereti Híradó
kovászaként évtizedeken át ívelő
tevékenysége példamutató volt.
Munkája elismeréseként elsők
között kapta meg 1986-ban a Pável Ágoston Emlékplakettet, mint
elkötelezett honismereti aktivista.
Aktivista volt a szó pozitív értelmében. Életének vezérfonalaként
emlegette Széchenyi István útmutatását, melyet édesapjától halott:
„Tőlünk függ minden, csak akarjuk.”

Naszádos István katonaképe
Naszádos István nélkül jóval
kevesebbet tudnánk városunk
múltjáról, melyet történelemmé
formált. Nemcsak elemezte a
száraz adatokat, hanem szívvel
mondta el hallgatóinak, a szakkör
tagjainak, írta meg olvasóinak.
Mindenkinek, akinek fontos a
honnan és hogyan jöttünk kérdése. Sokféle válasz létezik, de
hitelessé azoké válik, akik munkát
fektetnek a megismerésbe és a
továbbadásba. Naszádos Istváné
ilyen volt. Egy jó kiindulópont,
melyet érdemes folytatni.
Takács Zoltán Bálint
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Mindig fiatalosan! 500 éve született KANIZSAI ORSOLYA
A sárvári udvar nagyas�szonya, Kanizsai Orsolya
(1521–1571) élete során
számos megpróbáltatást
élt át.
Életében az első választóvonal
1525-ben volt, amikor édesapja
Kanizsai László elhunyt. A következő évben, a mohácsi csata
(1526) idején Orsika még csak öt
esztendős kislány, de édesanyjával
és bátyjával, Ferenccel a család jövőjére kell gondolniuk. Édesanyjuk
Drágffy Anna 1528-ban elhunyt,
végrendeletében gyermekei mellé
gyámokat jelölt ki az országnagyok
közül. A gyermekek ellátását, nevelését ennek ellenére nagynénjük,
Kanizsai Dorottya, a mohácsi hősök eltemettetője vállalta magára
1531-ben bekövetkezett haláláig.
Dorottya a kapornaki konvent
előtt írásban nyilatkozott, hogy a
gyermekeket szeretettel neveli és
őrzi, vagyonukat megőrzi és védelmezi. Orsika életében az újabb
fordulópontot az 1531–32-es
évek hozták, nagynénje és fivére, Ferenc halálával, aki a Kanizsai család utolsó férfi tagja volt.
A mindössze tíz esztendős leány
lett a Kanizsai uradalmak egyetlen örököse. A váruradalmakhoz

közel 4000 jobbágyporta
tartozott, és emellett ő
lett nagynénje örököse,
így ő birtokolta a néhai
férj, Perényi Imre nádor
birtokait is.
A korabeli jogrend szerint azonban Orsolya csak
a lánynegyedre volt jogosult, az öröksége többi
része a kincstárra szállt
volna vissza. Csak fiúsítás révén tarthatta meg
örökségét, melyet vagy
neki, vagy a vőlegényének
kellett az uralkodónál kezdeményezni. Orsolya támogatói, gyámjai Nádasdy Tamást megfelelőnek
találták a 11 esztendős
lány számára. A lánykérésben Thurzó Elek vállalta magára a közvetítő
szerepét a két fél között.
1532-ben sor kerül a lánykérésre. Nádasdy Tamás a
Kanizsai családhoz nézve
alacsony származású volt, azonban iskolázottságával és politikai
kapcsolataival lépésről lépésre
lépdelt felfelé a ranglétrán. Tamás
elérte János királynál, hogy az
1532-es eljegyzést követően Or
sikát jogilag fiúsítsa, így az egész

TOJÁSÍRÁS

Hámoriné Németh Edittel
nagypénteken
Ezzel a címmel készített egy kisfilmet a Sárvári Televízió,
amelyet nagypénteken láthattak a nézők a Sárvári Televízióban, illetve megtekinthető a televízió YouTube-csatornáján és
a Sárvár Lendületben városi Facebook-oldalon is. Hámoriné
Németh Edittől megtudhatják, hogy milyen motívumokat írnak
Gyimesben a húsvéti tojásokra, milyen céllal készítik a hímes
tojásokat, és miért csak pirosat írnak. Érdemes a kisfilmet így
húsvét után is megnézni.

Kanizsai vagyon birtokosa lett.
Erről 1532. június 9-én kelt levél ad
tanúbizonyságot, melyet 1533 júliusában Orsika és Tamás birtokba
iktatása követett. Mivel a birtokok
jórészt a nyugati országrészben
helyezkedtek el, ezért Tamásnak
tanácsos volt Ferdinánddal is fiúsíttatni Orsikát (1534. augusztus
6.). A kettős megerősítés után,
1534–35 fordulóján került sor a
pár menyegzőjére.
Eleinte Kanizsán éltek, azonban a kettőjük között fennálló
társadalmi különbségek miatt
Tamás nem érezte jól magát itt.
A Kanizsai család ősi fészkében,
Sárváron alakította ki új rezidenciális központját, melyet reneszánsz
stílusban átépített, megerősített,
a vár körül kertet és vadasparkot
hozott létre, hogy feleségével
megszerettesse Sárvárt. Orsika
műveltsége sokat gyarapodott
a sárvári udvarban, ahol férje
kulturális központot hozott létre.
Férje hatására megtanult magyar
nyelven írni-olvasni, ami a kettejük
közti kapcsolattartást nagyban
megkönnyítette. A frigy érdekházasságnak indult, amely a 16. század első dokumentált kultúrtörténeti szerelmi kapcsolatává vált.
Levelezésükből kitűnik az egymás

iránti szeretet és tisztelet.
Orsika fiatal lányból gyorsan, derék, okos asszon�nyá vált, aki vállaira vette
az uradalmak feladatait, ezzel könnyítve férje
dolgát. Tamás Bécsből
selymet, ruhaanyagokat, szappant küldött
feleségének, aki cserébe
halat, házi süteményt és
az általa művelt kert terményeit küldte férjének.
A kert terméséből jutott
a királyi asztalra is. Orsika
számos alkalommal „elnyerte a pályát”, vagyis a
király kitüntetését gyümölcseivel.
Házasságukra árnyékot
vetett a gyermek hiánya és Orsika gyakori
betegeskedése. Szegedi
Kőrös Gáspár, a kor híres
orvosa sikerrel gyógyította az asszonyt. Végül
húsz évnyi házasság után,
1555. október 6-án megszületett
a várva várt örökös, Ferenc. Orsolya 1562 nyarán megözvegyült.
A nádor halála után családfőként
sikerrel irányította az uradalmak
gazdaságát, fenntartotta a család
társadalmi kapcsolatait. Kanizsát
elcserélte más birtokokért, hogy
az a török elleni védelmi rendszer
egyik kulcserődítménye legyen.
Építette sokáig várt fia jövőjét. Ferkót Bécsbe küldte tanulni, ahol bevezették a királyi udvarba. Állítólag
az uralkodóval kézen fogva sétált
a kis legény. Jövőjét is elrendezte,
amikor kiválasztotta jövendőbelijét, Báthory Erzsébetet. Orsolya
1571 egyik tavaszi napján hunyt el.
Kanizsai Orsolya élete során
több fordulópontot élt meg hasonlóan a Magyar Királysághoz.
Szerencsés találkozása és tegyük hozzá, szerelme Nádasdy
Tamással nemcsak a családi vagyont mentette meg, de komoly
haszonnal járt Magyarországra
nézve is. A történelemben nincs
ha, de Nádasdy Tamás politikai
tevékenysége nélkül valószínűleg
az Oszmán Birodalom közelebb
jutott volna Bécshez, mint ahogy
ma tanuljuk. Az évszázad szerelme
az ország jövőjét mentette meg.
TRG
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A sok munka és a minőségi produktumok tették
eredményessé a vásárhelyet. – A piacunknak olyan
jó adottságai vannak, hogy
vonzzák a vásárlókat és
kialakult a hangulata. A
nyitás óta szinte ugyanazok
az árusok kínálják megbízható termékeiket. Az
őstermelők hagyományos
receptek alapján előállított
jó minőségű élelmiszerei és a kézművesek nagy
A nyitás óta árusítja termékeit a piacon Nagy Gábor sárvári méhész
hozzáértéssel készített
ajándéktárgyai hozzák ide
Sárvári családoknak is
piacként, hanem új közösségi az érdeklődőket – szólt a sikeres
rendszeres programjává
térként is funkcionáló, több mint rábapatyi kezdeményezésről Havált a másfél éve megnyílt
250 négyzetméteres régi épüle- jas László piacfelügyelő.
Rábapatyi Termelői Piac
tet. A középen álló lábas pajtába
– Nagyon jó ötlet, hogy közlátogatása, és az ott kíaz őstermelők, míg a hátsó, volt vetítők nélkül találkozhatnak
nált sokféle kistermelői és
lovardai részbe a kézművesek termékeinkkel a vásárlók. Egyre
kézműves termék vásárláköltöztek be. Vendéglátóegység
sa. Míg a környéken több
is nyílt, és lehetőség van a főépütermelői piac is kudarcba
letben további üzletek nyitására.
Konyher Tivadar cellfulladt az elmúlt években,
Sárvár és Bük között, a főút
dömölki őstermelő
addig a rábapatyi sikertörmellett elhelyezkedve a turisták
kézműves portékái
ténet lett.
érdeklődésére is számíthatnak, ám
környezettudatosan
az idegenforgalom újraindulásáig
készülnek
A több száz éves, egykor uradal- szombatonként így is több száz
mi épületként, majd fogadóként környékbeli vásárló látogat ki a
működött épületegyüttest a piacra. – A legfontosabb a bizalmi
település önkormányzata vásá- viszony kialakítása a vevőinkkel, ez
rolta meg és újíttatta fel. 50 millió az alapja a sikeres eladásoknak –
forintos minisztériumi támogatás- fogalmazott a nyitás óta termékeit
ból és közel harmincmilliós saját a piacon árusító sárvári méhész,
önrészből alakította ki a nemcsak Nagy Gábor.

NÉPSZERŰ a Rábapatyi
Termelői Piac

többen keresik az igényesen
előállított lekvárokat, gyógynövényeket, süteményeket, gyertyákat
és számtalan más természetes
módon készült produktumokat.
Jómagam a Ság hegyen lévő
birtokomon, ökogazdaságban
állítom elő minden termékemet,
mesélte Konyher Tivadar celldömölki őstermelő.
A piac területe igazi közösségi
térré vált. Havonta szerveztek
közös főzéseket, farsangkor jutalmazták a jelmezben érkező vevőket. A járványhelyzet persze korlátozta a lehetőségeket, de addig is
a piac rendelkezik saját közösségi
oldallal, ahol a törzsvevők a hét
közben már megrendelhetik az
árusoktól a termékeket, amelyeket aztán hétvégén személyesen
átvesznek. 
p-ás

Már szervezik a VETERÁN PIKNIKET
Az elmúlt években a nyári
fesztiválszezon közkedvelt
eseményévé vált a régi
autók sárvári találkozója, amely néhány éve Veterán Piknik néven kerül
megrendezésre. Bízva a
járványügyi szabályok enyhítésében már elkezdték
szervezni az idei, júniusra
tervezett rendezvényt.
Sárváron évtizedes hagyománya van a régi autók találkozóinak, amely 2018 óta Veterán
Piknik elnevezéssel kerül megrendezésre. Először a Nádasdy-vár
belső udvarán volt az oldtimer
járművek bemutatkozása, majd
egy évvel később már a várpark
egykori alakuló tere adott helyszínt a nagy érdeklődésre való
tekintettel. – Az ország minden

pontjáról érkeztek régi autók
és motorok, de a legtöbben a
szomszédos megyékből jönnek.
Saját kerekeiken is érkeznek

motorokat és kerékpárokat is.
Mindent, aminek kereke van és
gurul – mondta Rozmann Zsolt
a piknik egyik szervezője.

Timár Éva és Rozmann Zsolt szervezők bíznak abban, hogy a járványügyi szabályok
enyhülésével idén lehet Veterán Piknik

autók, de óvatosságból többen
utánfutóval hozzák a járműveiket. Várunk ezúttal is az 1930-as
évekből származó automobilt,

Az eddigiekhez hasonló módon
kezdték el szervezni az idei találkozót. – Tavaly elmaradt a rendezvény, ami hiányzott a városnak és

az öreg autós és motorosoknak
is. Bízunk abban, hogy nyárra
enyhülnek a koronavírus miatti
szabályok. Úgy készülünk, hogy
minden akkor érvényben lévő
intézkedést be tudjunk tartani –
mesélte a tervezett piknikről Timár
Éva szervező.
Az idei találkozóra már eddig is
közel száz autótulajdonos jelezte
részvételét. – Jó érzés, hogy az
elő-regisztrációval is ennyien a
rendezvény megtartása mellett
foglaltak állást. Kicsit szűkebb
programkínálattal, de már elkezdtük a megszokott programelemeket megvalósítani – számolt
be Timár Éva. Aki hozzátette, ha
lesz Veterán Piknik, akkor a programban biztos szerepelni fog az
autócsodák felvonulása a város
utcáin.
p-ás
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Nem tudtak javítani a KÉZISEK
Két hét szünet után folytatta a játékot a NB II-es
női kézilabda-bajnokság
észak-nyugati csoportjában a Sárvárfürdő Kinizsi.
A két vereség és utólag
elvett győzelem után a
csapat nem tudta rendezni
a sorokat.
A Pénzügyőr SE U22 csapatának
otthonában a Sárvári Kinizsi SE
38–30-as vereséget szenvedett.
A Sárvár 4. a tabellán. A hullámvölgyben levő Sárvár ezúttal is
rossz előjelekkel várta a mérkőzést,
hiszen az egyik kulcsember, Barcza

Rebeka makacs vállsérülése miatt
nem állhatott Pupp Adél edző
rendelkezésére. Az első félidőben
ennek ellenére, gyakorlatilag fej-fej
mellett haladt a két csapat, a 18.
percben 11–11 volt az állás. A lelkesen játszó Sárvárfürdő azonban
nem tudta felőrölni a fiatal fővárosi
gárda ellenállását, akik a második
játékrész elején egy 4–0-s sorozattal gyakorlatilag el is döntötték a
mérkőzést. Sajnos, a 45. percben a
másik kulcsember, Jenőfi Katalin,
harmadik kétperces büntetőjét
követően, a kiállítás sorsára jutott,
ezt követően pedig már csak a
gólkülönbség volt kérdéses.
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BIZTOSAN állnak a tabella élén

Április első, hosszú hétvégéjén két mérkőzést is játszott a
Sárvár FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban.
Két vereség után, hozta a kötelező győzelmet a Vas megyei I.
osztályú bajnokság 24. fordulójában hazai pályán a Sárvár FC. Zárt
kapus mérkőzésen április másodikán pénteken 2–1-re győzte
le a sárvári csapat a kiesés ellen
küzdő Csepreg SE együttesét. A
4. percben Pap Márton góljával
a Sárvár már vezetést is szerzett.
Az egyenlítés után a 87. percben
Horváth András góljával sikerült
a győzelem.
Április negyedikén vasárnap
a rutinos, magasabb osztályt is

megjárt játékosokkal teletűzdelt
Jánosháza otthonába látogatott
a sárvári együttes. A küzdelmes
rangadót 1–2-re megnyerte a
Haraszti Zsolt vezetőedző által
irányított sárvári csapat. A kettős
győzelemmel a Sárvár FC kikerült
a hullámvölgyből és továbbra is
biztosan áll a bajnoki tabella élén.
A következő mérkőzésnapon, a
26. fordulóban április tizedikén a
korábban szebb napokat látott,
jelenleg a tabella alján tanyázó
Rum KSC jön Sárvárra.
p-ás

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-19:00
Vasárnap: 07:00-18:00

CSOPORT

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-19:00
Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.

ÜZLETEK

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

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

468 Ft/l
380 Ft/l
618 Ft/l
458 Ft/l
999 Ft/l
498 Ft/l
418 Ft/l
418 Ft/l
418 Ft/l
807 Ft/l

Új Termékeink: Tutti Juice • Nber Energiaital
• Hell Coffee Coconut/Double Espresso
• Hell Gamer Drink PVP/NOVA/ARCADE-Regenera

Amit kínálunk:

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

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

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

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Baromfi-feldolgozó segédmunkás
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

ÉLŐÁLLAT FÜGGESZTŐ

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

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

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

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

ÜZEMI TAKARÍTÓ

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

E-mail: hr@taravis.hu

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

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!
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@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Web: gallus.hu/karrier/
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. április 9–24. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Április 10., 17. és 24. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Április 9. (péntek) 19.00: Kvantum / tudományos magazin
Április 16. (péntek) 19.00: Diagnózis / egészségmagazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

EREDMÉNYESEN gurítanak
A Sárvári Kinizsi Kék Golyó
tekecsapata az NB I nyugati
csoportjában tizennégy
forduló után továbbra is a
tabella harmadik helyén áll.
A sárvári tekések Zalaszentgrót
elleni 6:2-es győzelme után tovább
folytatták eredményes menetelésüket a bajnokságban. Az idény vége
előtt a Kék Golyó tekései már teljesítették a Farkas Imre játékos-edző
által kitűzött célt, a biztos bent
maradást. A hátralévő fordulókban

a csapatnak már az új feladat a dobogós hely megőrzése lesz.
A 14. fordulóban végletekig
kiélezett mérkőzésen sikerült az
újabb bravúros 5:3-as győzelem
az Oroszlány SZE ellen. Az idegenben elért sikerben fontos szerepe
volt Banai Bencének, aki egyéni
csúcsát megdöntötte, és 577 fával
nyerte a párharcát. A Sárvári Kinizsi
Kék Golyó csapata legközelebb
április 10-én pályaválasztóként
Répcelakon fogadja a Bábolna SE
együttesét.

Sárváron az U21-es orosz
labdarúgó-válogatott
Az elmúlt napokban sokan
felfigyeltek egy mentő és
rendőrautók kísérte autóbuszos konvoj mozgásaira
Sárváron. Az orosz U21-es
labdarúgó-válogatott vendégeskedett városunkban
a közös magyar–szlovén
rendezésű Európa-bajnokság csoportküzdelmeinek
ideje alatt.
A Sárvár FC sportlétesítményét
több biztonsági szolgálat és a
rendőrség szinte teljesen lezárta
az ott zajlott orosz csapat edzéseinek idejére. A pályán a válogatott csapat tagjai és kísérői, a
lelátón pedig a média képviselői
lehettek jelen. A tévéstábok is

csoportmérkőzéseket március 24.
és 31. között játszották le, míg a
kieséses szakasz összecsapásaira május 31. és június 6. között
kerül sor.
Magyar részről a mérkőzéseknek négy helyszín ad otthont.
A székesfehérvári MOL Aréna,
a szombathelyi Haladás Sportkomplexum, a budapesti Bozsik
Aréna és a gyirmóti Alcufer Stadion. A Sárváron állomásozott
Oroszország csapata mellett a
C csoportban még Dánia, Franciaország és Izland válogatottja
mérkőzött.
Első találkozóján Oroszország
4–1-re legyőzte Izlandot Gyirmóton. Az oroszok az első félórát
követően három gólt szereztek a

Vezetik a BAJNOKSÁGOT
Folytatta remek szereplését az újraindult NB III-as
tekebajnokság nyugati
csoportjában a Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE
csapata. Az együttes biztosan vezeti öt fordulóval a
bajnokság befejezése előtt
a tabellát.

folytatódik-e az NB III-as tekebajnokság.
– Nagy nehézségek árán meg
tudtuk győzni a tekeszövetséget,
hogy indítsák újra az NB III-as bajnokságot. A 14 csapatból öt sajnos
visszalépett, ahol idősebb játékosok voltak, és nem akarták vállalni
a versenyzést a világjárvány ideje
alatt. Mi elkezdtük a küzdelmeket,
Vass László és
Fülöp Tamás
a csapat alapítói és oszlopos tagjai

A kilenc csapat részvételével
folytatódott küzdelem fordulatos
és színvonalas mérkőzéseket
hozott. A csapat legutóbb hazai
pályán hatalmas csatában győzött
5–3-ra a Páka TK ellen. Az együttes
így már négy pont előnnyel vezeti
a bajnokságot. Pár hete azonban
még az is kétséges volt, hogy

és győzelmeket arattunk itthon és
idegenben is. Úgy tűnik, a befektetett edzésmunkánk meghozza a
gyümölcsét. A dobogós hely biztos
megszerzésében már bizakodunk,
hogy mennyire fog csillogni az
érem, az majd kiderül – szólt a
tavaszi sikersorozatról Fülöp Tamás,
a csapat vezetője.
p-ás

A Sárvár FC pályáján edzett az U21-es
orosz labdarúgó-válogatott
csak a bemelegítést kísérhették
figyelemmel. Az orosz válogatott
a tréningek után visszavonult a
szálláshelyére, a Park Inn Hotelbe.
A sárvári szállodában már több
alkalommal fogadtak ismert
labdarúgócsapatokat. Legutóbb
februárban a magyar U19 fociválogatott edzőtáborozott itt.
A 2021-es U21-es labdarúgó
Európa-bajnokságot Magyarországon és Szlovéniában rendezik.
Az Európai Labdarúgó-szövetség
2018. december 3-án Dublinban
jelölte ki a két rendező országot.
Az idei az U21-es Európa-bajnokság 23. kiírása, amelyen az
1998. január 1-je után született
labdarúgók vehetnek részt. A

szünetig, így már az első félidőben
eldöntötték a meccset. Négygólos
győzelme után jócskán beragadt
az orosz válogatott a Franciaország ellen Szombathelyen vívott
meccsükön. Oroszországnak esélye sem volt a 2–0-ra győző franciák ellen. Oroszországot Dánia is
megverte 3–0-ra, így a csoportból
végül a dánok és a franciák jutottak tovább.
Sárvár vendégszeretetével a
Park Inn Hotel pedig rutinjával,
profi vendéglátásával igyekezett
mindent megtenni az orosz
válogatott jó felkészüléséért, az
eredmény azonban már a csapaton múlott.
p-ás

SÁRVÁRI HÍRLAP

2021. április 9.

BAJNOKOK a sárvári futsalosok
A Regionális Futsalbajnokság utolsó fordulójában a Baráti Futsal Club
otthonába látogatott el
a Sárvár FC, és 1:3 arányú győzelmet szerzett,
amellyel bebiztosította a
bajnoki címét. Az NB II-be
való feljutás rájátszással
dől majd el.
A hazai 4–4-es döntetlen után
visszavágott a Sárvár a Győrújbarátnak, és magabiztos játékkal
hódította el a győzelmet és azzal
együtt a bajnoki címet.
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vagyok a csapatra, és nagyon
hálás mindenkinek, aki lehetővé
tette ezt a szezont számunkra –
értékelt a mérkőzést követően
Halmos Máté szakosztályvezető,
játékos-edző.
A Sárvár FC futsal csapata 10
bajnoki mérkőzésen 60 rúgott
góllal nyerte meg a bajnokságot.
A célja az NB II-be jutás, amely rájátszással dől el a későbbiekben.
– Kiírás szerint egy másik regionális bajnokságnak a győztesével
fogunk a feljutásért egy oda-vis�szavágós párharcban megmérkőzni. Nem tudunk még semmi
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A Sárvár FC futsal csapata 10 bajnoki mérkőzésen 60 rúgott góllal nyerte meg a bajnokságot
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– Nagyon örülök, hogy egy
ilyen magas színvonalú mérkőzésen sikerült lezárnunk a bajnokságot. Egy nagyon jó erőkből álló
csapatot sikerült legyőznünk idegenben, úgyhogy nagyon büszke

konkrétat sem az ellenfeleinkről,
sem a mérkőzés időpontjáról.
Továbbra is edzünk és készen
állunk a megmérettetésekre –
fogalmazott Halmos.
sii

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

Amit kínálunk

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035
INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu
INFO: 0630-947-4701

•

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)

www.sarvarhaz.hu

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,

szerződéssel
•

5%
5%

ÁFA-val
ÁFA-val

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

Jelentkezés munkaidőben
(08:00 - 16:00 h)
a megadott telefonszámokon,
vagy az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Cím:
Tel.:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Seton Hungary Kft.
9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
+36 95 450 794
+36 95 551 900
+36 20 355 0250
hrjanoshaza@setonautoleather.com

Kiváló csapat, családias, támogató légkör

Feltételek
•

min. általános iskolai végzettség

határozatlan

idejű
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VÁLOGASS
KEDVEDRE
KÖZEL 60 FÉLE

Minden ami autó!

A JÁRVÁNYHELYZET ELLENÉRE
FOLYAMATOSAN ÜZEMELÜNK!

PIZZÁNKBÓL!

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
» 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 «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Ne koptassa a télit!
Nyári gumi 12.500
akció

Ft/db -tól

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

Pizzáinkat már
s,
tejfölös-mustáro
l
pa
ap
al
os
és spenót
!
is kérheted

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

KÖZKÍVÁNATRA
ATÓ
GYROS TÁL KAPH
JOGHURTOS, VAGY
L!
CSÍPŐS ÖNTETTE
l,
-tó
Ft
50
11
PIZZÁK
GYROS TÁL, illetve
,
SALÁTÁK 1450 Ft
NK
EI
HAMBURGER
óak.
1150 Ft-ért kaphat

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

Hiszünk abban, hogy
közeleg az ÚJRANYITÁS!
Reméljük, hamarosan találkozunk!

KÖSZÖNJÜK, HOGY
VELÜNK VÉSZELTÉTEK ÁT
EZEKET A NEHÉZ IDŐKET!
A felhőtlen nyár reményében
várunk bennetek!
Vigyázzatok, hogy mielőbb
viszontláthassuk egymást!
Addig se felejtsétek:
A JÖVŐBEN IS VÁR A PLATÁN!
Platán-mennyiség, Platán-minőség, Platán-sebesség!

BIZTONSÁGOS, GYORS ÉS PRECÍZ,
SEMMI FLANC CSAK AZ ÍZ!
Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu
https://www.facebook.com/
platansarvar/

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

FURAT KÉSZÍTÉS
(52-152MM
ÁTMÉRŐIG)

+36304743068
+36204883645

klimaszerelessarvaron

AZ
ÁLLAMILAG
TÁMOGATOTT

LAKÁSFELÚJÍTÁSI

PROGRAMBAN
SEGÍTÜNK ÖNNEK,
TERVEZÉSTŐL
A KIVITELEZÉSIG!

