
A Sárvár Aréna fantasztikus han-
gulatú kézilabdamérkőzéssel 
nyitott meg szombat este

Május 1-jén kinyitott az ország, és kinyitott Sárvár is. Újabb 
szakaszhatárhoz érkezett a koronavírus-járvány elleni véde-
kezés azzal, hogy április utolsó napján elérte a négymilliót a 
beoltottak száma, és egy újabb részt visszakaphattunk a ko-
rábbi életünkből. A sárvári cég- és intézményvezetők örömmel 
fogadták, hogy hosszú hónapok után végre kinyithat a fürdő, 
a múzeum, a könyvtár, az aréna és a mozi is. 

Május 1-jén reggeltől a kijárási 
tilalom kezdete éjfélre módo-
sult, a boltok és vendéglátóipari 
egységek este 11-ig lehetnek 
nyitva. A védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők számára megnyíltak 
bizonyos helyek, így mehetnek, 
például moziba, színházba, múze-
umba, könyvtárba, szállodába, für-
dőbe, uszodába, edzőtermekbe, 
sport- és kulturális eseményekre. 
Magukkal vihetik a felügyeletük 
alatt álló 18 év alattiakat is.

Mindenki számára elegendő 
vakcina van Magyarországon, így 
bárki, aki be akarja magát oltatni, 
az megkaphatja a vakcinát. – Már 
többen vannak a védett emberek, 
mint a nem védettek, ezért is 
helyes, hogy a védelmi igazol-
ványhoz kapcsolódnak bizonyos 
jogok – mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök. 

Május elsején reggel 9-kor a 
Nádasdy Ferenc Múzeum nyitott 
ki elsőként Sárváron. A nyitásra 

már ott volt a múzeumban Kon-
dora István polgármester, Dr. Máhr 
Tivadar és Szabó Zoltán alpolgár-
mesterek, akik a védettségi iga-
zolványuk bemutatását követően 
körbe is járták a múzeum termeit 
Takács Zoltán Bálint igazgató tár-
saságában.

– Közel fél évig tartó bezárás 
után nyitottuk ki a múzeumot. 
Úgy döntöttünk, hogy nem vá-
runk napokat, hanem az első 
lehetséges alkalommal már várjuk 
vendégeinket. Az érvényes előírá-
soknak megfelelően a múzeumba 
védettségi igazolvány, valamint 
személyazonosságot igazoló iga-
zolvány felmutatásával lehet be-
lépni – mondta el Takács Zoltán 
Bálint igazgató.  

Folytatás a 3. oldalon

Birtokba vették 
a gyerekek 
A TAVI- 
JÁTSZÓTERET
Pöttyös labdával lepték meg 
az új Csónakázó-tavi játszó-
téren szaladgáló gyerekeket 
Ágh Péter országgyűlési 
képviselő és városunk ve-
zetői. A járványhelyzet mi-
att átadóünnepséget nem 
tartottak az új játszótéren, 
amelyet már hetekkel ez-
előtt birtokba is vettek a 
gyerekek.

Április 24-én délelőtt a tava-
szi napsütésben tele volt a Csó-
nakázó-tónál lévő új játszótér. 
A gyermekeknek meglepetés 
volt Ágh Péter országgyűlési 
képviselő, Kondora István pol-
gármester, valamint Dr. Máhr 
Tivadar és Szabó Zoltán alpol-
gármesterek látogatása, akik 
nem érkeztek üres kézzel. Sok-
sok pöttyös labdával lepték 
meg a játszadozó apróságokat. 

– Az elmúlt években Sárvár 
számos közösségi tere tudott 
megújulni, illetve újak épül-
tek, gondoljunk a Posta térre, 
a Hild parkra vagy a Sárvár 
Arénára. A munka most itt a 
Csónakázó-tónál folytatódik, 
hiszen ez a város zöld szíve, 
és óriási lehetőségeket rejt 
– mondta Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő.

Folytatás az 5. oldalon 

FORGALOMKORLÁTOZÁS a Tizenháromváros utcában!

A Tizenháromváros utca – tizenháromvárosi park felőli útcsatla-
kozása és a volt Relax Hotel közötti szakaszának – burkolatfel-
újítását 2021 júniusában végezteti el az önkormányzat. A kivite-
lezését megelőzően szennyvízközmű-rekonstrukcióra kerül sor, 
illetve ehhez kapcsolódóan forgalomkorlátozásra, amely várha-
tóan 2021. május 3–14-ig tart. Ezen időtartam alatt munkana-
pokon reggel 8 óra és délután 15 óra között az úttesten történő 
közlekedés egyáltalán nem lesz lehetséges, mivel a VASIVÍZ Zrt. 
szakemberei csak teljes útzár mellett tudnak dolgozni. 

Újranyitott a Sárvári Értékesítési Pont!   
A Magyar Államkincstár Sárvári Értékesítési Pontja újranyitott 
a Sársziget utca 12. szám alatt a megszokott nyitvatartási rend 
szerint. Hétfőn, kedden és szerdán 8.30–16 óráig a következő szol-
gáltatásokat lehet igénybe venni: díjmentes értékszámla-nyitás és 
vezetés, Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitása, értékpapír 
tranzakciók lebonyolítása, kizárólag készpénzmentes fizetési le-
hetőség. A Sárvári Értékesítési Ponton ideiglenes védelmi intézke-
déseket vezettek be, e szerint egy időpontban legfeljebb 2 ügyfél 
tartózkodhat az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségben.  
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KÖZLEMÉNY   A 2021. évi óvodai beiratkozás rendjéről
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI ren-

delet 20.§ (1) bekezdése alapján 
az óvodai beiratkozás idejéről, az 
óvodai jogviszony létesítésével 
összefüggő eljárásról az alábbi 
közleményt tesszük közzé.

A koronavírus terjedése okán 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt 
az emberi erőforrások minisztere 
a 19/2021. (III. 10.) határozatával a 
következőként rendelkezik:

1. Az óvoda és az általános is-
kola – a járványügyi szempontok 
figyelembevételével – beosztást 
készít a 2021/2022. nevelési évre 
történő beiratkozás időpontjára 
vonatkozóan.

2. Óvodába elektronikus úton 
is be lehet iratkozni a 2021/2022. 
nevelési évre. Ebben az esetben 
a beiratkozáshoz szükséges iratok 
bemutatására az első óvodai neve-
lési napon, illetve a tanítási év első 
napján kerül sor.

Sárvár Város Önkormányzata 
a 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) be-
kezdése értelmében a 2021/2022. 
nevelési évre az óvodai beirat-
kozás időpontját 2021. május 
17–18-ára tűzi ki.

Amennyiben személyesen 
szeretné gyermekét beíratni, 
az alábbi elérhetőségeken egyez-
tessen időpontot a személyes 
ügyintézésre!

Sárvári Vármelléki Óvoda 
Sárvár, Várkerület 11. 

Telefonszám/fax: 95/320-009
E-mail-cím: varmellekiovoda-

jelentkezes@gmail.com
Sárvári Csicsergő Óvoda Sár-

vár, Petőfi u. 21. 
Telefonszám: 95/320-567
E-mail-cím: s.csicsergo@var-

sat.net
Sárvár Város Önkormányzata 

Polgármesterének 116/2021. (IV. 
16.) számú határozatával dön-
tött arról, hogy a Sárvári Csicser-
gő Óvoda fenntartói jogát 2021. 
szeptember 1. napjával átadja 
a Szombathelyi Egyházmegye 
részére. A feladatellátáshoz 
kapcsolódó jogok és kötele-
zettségek átadás-átvételéről 
szóló Megállapodás aláírása a 
Szombathelyi Egyházmegyével 
jelenleg folyamatban van.

A Megállapodás mindkét fél 
által történt aláírását követően 
az Egyházmegye a Sárvár, Petőfi 
u. 21. szám alatti feladat-ellátási 
helyen 2021. szeptember 1. 
napjával egyházi fenntartású 
köznevelési intézményt alapít. 
Az óvoda székhelyének felvételi 
körzete Sárvár Város közigazga-
tási területe.

A rendkívüli helyzetre való tekin-
tettel kérjük az óvodai előjegyzésre 
érkező szülőket, hogy legyenek 
szívesek betartani az alábbiakat:

• a gyermek felvételével kap-
csolatos óvodai adminisztrációt 
kérjük, hogy a megfelelő higié-
niás feltételek betartása mellett 
az egyik szülő, vagy gondviselő 
végezze el

• az épületben egyszerre egy 
szülő tartózkodhat a kijelölt helyen

• a dolgozók védelmében kö-
telező használni a kihelyezett 
kézfertőtlenítőt

• a szülő és az óvoda alkalma-
zottja közvetlenül nem érintkezhet 
egymással, legalább 1 méter távol-
ságot kell tartania

• a felvételhez kapcsolódó do-
kumentációt legyenek szívesek 
előkészíteni

• vigyenek saját tollat az admi-
nisztrációhoz

• jelen helyzetben nincs lehető-
ség gyermekkel érkezni az óvodai 
előjegyzésre.

Óvodai beiratkozáskor szük-
séges iratok:

• a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványa

• szülők személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványa

• a gyermek TAJ kártyája
• a gyermek születési anyakönyvi 

kivonata.
Az óvodába elektronikus úton 

is be lehet iratkozni a 2021/2022. 
nevelési évre. Ebben az esetben 
a beiratkozáshoz szükséges 
iratok bemutatására az első 
óvodai nevelési napon kerül sor. 
A beiratkozást az óvoda és az 
önkormányzat honlapján meg-
található  „Jelentkezési lap” című 
nyomtatvány kitöltésével és az 
óvoda e-mail-címére történő 
beküldésével kell jelezni.

A nevelési év az óvodában szep-
tember 1-jétől a következő év 
augusztus 31-éig tartó időszak.

A 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) 
bekezdésének végrehajtása érde-
kében az óvoda vezetője először 
azoknak a harmadik életévüket 
betöltött, vagy annál idősebb 
gyermekek felvételéről gondos-
kodik, akik az intézmény működési 
körzetében laknak. Azon gyerme-
kek, akik a felvételtől számított 
fél éven belül betöltik a harmadik 
életévüket, szintén felvehetőek 
oly módon, hogy óvodába akkor 
léphetnek, amikor a harmadik 
életévüket betöltötték. Ez alól 
kivételt képez az a helyzet, ha a 

harmadik életévet betöltött vagy 
annál idősebb gyermekek felvétele 
után elegendő férőhely marad. 
Az igények teljesítése ez esetben 
a beíratás sorrendjében történik.

Az óvodai nevelést Sitke, Porpác, 
Bögöt tekintetében feladat-ellátási 
szerződés alapján Sárvár Város 
Önkormányzata látja el. A Sárvár, 
Bögöt, Porpác, Sitke településeken 
lakó gyermekek kivételével város-
környéki községekből jelentkező 
gyermekek csak a polgármester 
úrral történt előzetes egyeztetés 
után vehetők fel az óvodákba.

A Sárvári Csicsergő Óvoda és 
a Sárvári Vármelléki Óvoda mű-
ködési (felvételi) körzetét a köz-
lemény melléklete tartalmazza. 

(sarvarvaros.hu/Önkormány-
zat/Hirdetmények, pályázatok)

2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) 
bekezdése értelmében: „A gyer-
mek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A 
szülő – tárgyév május 25. napjá-
ig benyújtott – kérelme alapján a 
gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amelyben a gyermek a 
negyedik életévét betölti, a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv (a további-
akban: felmentést engedélyező szerv) 
felmentheti az óvodai foglalkozáson 
való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, sajátos helyzete 
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt 
kell meghallgatni, csak az óvodave-
zető vagy a védőnő rendelhető ki.”

A felmentés iránti kérelem be-
nyújtása a beiratkozás alkalmával 
történik.

Fentiek értelmében kötelező 
beíratni azt a gyermeket, aki 3. 
életévét 2021. augusztus 31. 
napjáig betölti, és még nem jár 
óvodába.

A szülő az óvodai nevelésben 
történő részvételre jogszabály 
alapján kötelezett gyermekét kö-
teles beíratni az önkormányzat 
által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott 
időpontban. Ha a gyermek az 
óvodakötelezettségét külföldön 

teljesíti, a napi négy órában óvo-
dai nevelésre kötelezett gyermek 
szülője köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban érte-
síteni az Oktatási Hivatalt. A napi 
négy órában óvodai nevelésre kö-
telezett, az óvodával jogviszonyban 
álló gyermek szülője, ha gyermeke 
az óvodakötelezettségét a jövőben 
külföldön teljesíti, előzetesen köte-
les értesíteni az óvodavezetőt.

Az óvodáztatási kötelezettség 
nem teljesítése esetén alkalmaz-
ható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a 
szerint az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete 
vagy gyámsága alatt álló gyer-
meket kellő időben az óvodába 
nem íratja be, valamint gyermeke 
ugyanabban az óvodai nevelési 
évben az iskolai életmódra felké-
szítő foglalkozásokról igazolatlanul 
a jogszabályban meghatározott 
mértéket vagy annál többet mu-
laszt, szabálysértést követ el. A sza-
bálysértési eljárást jegyzői értesítés 
alapján a megyei kormányhivatal 
járási hivatala folytatja le.

Sajátos nevelési igényű gyer-
mekek óvodai nevelését ellátó 
intézmények:

– Sárvári Vármelléki Óvoda (Sár-
vár, Várkerület u. 11. Tel.: 95/320-
009) valamennyi feladat-ellátási 
helyén

– Sárvári Csicsergő Óvoda (Sár-
vár, Petőfi u. 21. Tel.: 95/320-567)

Az óvoda vezetője
a) az óvodai felvételi kérelemnek 

helyt adó döntését írásban,
b) a kérelem elutasítására vonat-

kozó döntését határozati formában 
közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában 

meghozott döntés közlésének 
határnapja: 2021. június 17.

Az óvoda döntése ellen – érdek-
sérelemre hivatkozással – a szülő a 
közléstől számított tizenöt napon 
belül indíthat eljárást a Sárvári 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegy-
zőjénél. (Sárvár, Várkerület u. 2.)

Sárvár Város Önkormányzata
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Folytatás az 1. oldalról
Takács Zoltán Bálint elmondta 

még, hogy az igazoltan védett 
személyek kíséretében lévő 18 
év alattiak szintén látogathatják 
az intézményt. 

– Munkatársainknak kötelessé-
ge a védettség tényének ellenőr-
zése mind a múzeumba, mind 
a könyvtárba lépéskor – szólt az 
igazgató. 

A Nádasdy Ferenc Múzeum 
keddtől vasárnapig 9-től 17 óráig 
várja a látogatókat, hétfőnként 
zárva van. Május 3-án 10 órakor 
kinyitott a sárvári könyvtár is a 

megszokott nyitvatartási renddel, 
17 óráig várja a látogatókat. 

– Nagyon örömteli hír ez az 
újranyitás, hiszen úgy látom, hogy 
a sárváriak a tavasz közeledtével 
nagyon szívesen mozdulnak ki. 
Nekünk, mint a turizmusból élő te-
lepülésnek is nagyon fontos, hogy 
végre megnyithatjuk a fürdőnket, 
a szálláshelyeinket is, és vendége-
ket fogadhatunk – mondta el Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester.

A Sárvár FC Vas megyei I. osz-
tályban játszó labdarúgócsapata 
május 1-jén hazai pályán fogadta a 
Répcelak SE csapatát. A védettségi 

igazolvánnyal rendelkező szurko-
lók már visszatérhettek a lelátóra.

Négymillió beoltott után az 
új védelmi szabályok lehetővé 
tették, hogy a Sárvár Aréna is 
kinyissa a kapuit a védettségi 

igazolvánnyal rendelkezők és a fel-
ügyeletük alatt lévő 18 év alattiak 
előtt május 1-jén. A Sárvárfürdő 
Kinizsi a Mosonmagyaróvár KC 
U22-es csapatát fogadta. Az NB 
II-es női kézilabda-mérkőzésen 
fantasztikus hangulatot csináltak a 
nézők. Meg is hálálták a sok bizta-
tást a sárvári lányok, akik 26–21-es 
győzelmet arattak. 

A mérkőzésen Szabó Zoltán 
alpolgármester is részt vett, aki 
örömének adott hangot, hogy 
már több mint 6 ezer sárvári be-
oltatta magát a koronavírus elleni 
védőoltással, ami nagyon fontos 
a betegség megelőzésében és 
abban is, hogy most újra együtt 
szurkolhatunk a lelátókon. 

– A Kabos László Filmszínház 
május 6-án nyitja meg kapuit – 
mondta el az aréna újranyitásakor 
Vámos Zoltán, a Sárvár Sportfólió 
Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzá-
tette, az első hétvégén, csütör-
töktől vasárnapig kedvezményes, 

799 forintos jegyárral várják a 
nézőket. Mindennap fognak fil-
meket vetíteni, lesz például a 
Mamma Mia, a Trollok, a Tenet, a 
Bohém rapszódia. Az aréna és a 
mozi látogatásához is védettségi 
igazolvány szükséges, a 18 év 
alattiak védettségi igazolvánnyal 
rendelkező felnőtt kísérővel lép-
hetnek be.

A Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdő részlegeit és szolgáltatásait 
– az előírt biztonsági szabályokat 
maximálisan betartva – foko-
zatosan nyitja meg. Május 3-án 
a gyógy- és wellnessközpont 

nyílt meg, ahol a kezelések és az 
orvosi vizsgálat is rendelkezésre 
áll. Május 10-én a fitnessterem 
nyílik meg, csoportos edzéseket 
is tartanak órarend szerint. Május 
13-ától várja a vendégeket a 

gyógyvizes szárny a fedett és félig 
fedett gyógyvizes medencékkel, 
az élménymedencével és a sza-
una-világgal. Május 20-án nyit a 
családi fürdőszárny és az uszoda, a 
strand pedig – az időjárás függvé-
nyében – június elején. Május 13-
tól fogadnak a fürdő szálláshelyei 
vendégeket, így a VitálMed Hotel, 
a mobilházak és az apartmanok 

is. A jelenleg érvényben lévő 
szabályozásnak megfelelően a 
védettségi igazolvány a személy-
azonosság együttes igazolásával 
feltétele a szálláshelyeken és a 
fürdőben való tartózkodásnak.

Az éttermek, kávézók teraszai 
3,5 millió beoltott után megnyi-
tottak, már a belső tereikben is 
fogadhatnak védettségi igazol-
vánnyal rendelkező vendégeket.

-fr-

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

ÚJRANYITOT AZ ORSZÁG, ÚJRANYITOTT SÁRVÁR

Kondora István polgármester 
Takács Zoltán Bálint igazga-
tóval lépett be az újranyitott 
múzeumba

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester személyi 
igazolványát és védettségi igazolványát 
mutatja a múzeumba lépés előtt

Szentgyörgyi László lelkész és Szabó 
Zoltán alpolgármester a lelátón

Terasznyitás a Tinódi étteremben
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Sárvár is csatlakozhat a több mint hatszáz településen már 
működő CseppetSem! elnevezésű használtétolaj-gyűjtő 
országos programhoz. 

A városházán találkozott a 
begyűjtést végző Biotrans Kft. 
programvezetőjével, Cserháti 
Lászlóval Kondora István pol-
gármester és dr. Kondora Bálint, 
a megyei közgyűlés alelnöke. 
Vas megyében más települések 
is érdeklődnek a program iránt, 
mivel a jelenlegi hulladékgaz-
dálkodási törvény már célként 
határozza meg a begyűjtés meg-
szervezését. 

CseppetSem! Programban jel-
lemzően önkormányzati intézmé-

nyek területére telepítenek 240 
literes gyűjtőtárolókat, amelyekbe 
a lakosság lezárt edényekben 
– PET-palackban vagy befőttesü-
vegben – helyezheti el a használt 
sütőzsiradékot. Nemcsak a napra-
forgó-sütőolajat, hanem a zsírt, a 
pálma- és a kókuszolajat is le lehet 
adni a gyűjtőpontokon. A Biotrans 
egy extra ösztönzőt is beépített a 
begyűjtési rendszerbe. Minden 
összegyűlt kiló után 25 forintot 
fizet az önkormányzat által meg-
határozott célra. 

Sárvárra került egy kupak-
gyűjtő szív Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő és 
Gagyi Levente megyei kép-
viselő felajánlásának kö-
szönhetően, Velekey István 
vállalkozó támogatásával.  

A város nevében Kondora Ist-
ván polgármester vette át a Hild 
parkban felállított fémből készült 
gyűjtőszívet, amelyben az SMA 
II-es betegségben szenvedő pusz-
tacsói kisfiú, Horváth Noel keze-

lésére gyűjtenek. A kupakgyűjtő 
szívbe mindenféle műanyagku-
pakot bele lehet dobni, példá-
ul ásványvizes, üdítős palackok 
kupakjait, tejes doboz csavaros 
tetejét, flakonos mosószerek 
kupakjait. – Bízom abban, hogy, 
mint már oly sok nemes ügy érde-
kében, most is összefog Sárvár, és 
segíti Noel gyógyulását – mondta 
Ágh Péter országgyűlési képviselő. 
A kupakgyűjtő szív rendszeres 
ürítéséről a sárvári önkormányzat 
gondoskodik.

Áll már Sárvár májusfája

A várparkban a vírushely-
zet miatt idén sem került 
felállításra a város civil 
szervezetei által a hagyo-
mányos májusfaliget. 

A vár elé, a tavalyi év után ismét 
csak egy májusfa került. A fát Kon-
dora István polgármester ajánlotta 

fel, melyet az édesapja még 1972-
ben ültetett el a kertjükben. A má-
jusfaállításon részt vett Kondora 
István mellett Dr. Máhr Tivadar 
és Szabó Zoltán, Sárvár két alpol-
gármestere. A feldíszített fára egy 
palack került a város borából. A 
májusfaállítás után nyitotta meg 
a kapuit a Nádasdy-vár múzeuma.

Kupakgyűjtő szív Sárváron

Megoldódhat Sárváron 
a sütőolaj hatékony összegyűjtése 

Digitális búcsú a végzősöktől

Az idei évben a koronaví-
rus-járvány miatti veszély-
helyzetben elmaradtak a 
ballagási ünnepélyek, így 
a sárvári középiskolákban 
sem csendültek fel a bú-
csúdalok. 

Kondora István polgármester 
csak a város közösségi oldalán 
tudta eljuttatni ünnepi gondola-
tait a fiatal végzősöknek: „Kedves 
fiatalok! Legyetek bátrak, legye-
tek céltudatosak és becsületesek! 
Hajrá, fiatalok! Hajrá, Sárvár!” – írta 
a polgármester. A Sárvári Tinódi 
Gimnáziumban két osztály, a Sár-

vári Turisztikai Technikumban egy 
osztály fejezte be a középiskolai 
tanulmányait. A Barabás György 
Műszaki Szakképző Iskolában 
három tizenegyedikes osztály, 
így eladók, gépi forgácsolók, 
villanyszerelők, egy tizenkette-
dikes osztály, informatikusok, 
közlekedés, szállítmányozás és 
logisztika szakirányt végzett 
diákok, valamint egy technikus 
és egy felnőttoktatásban tanuló 
osztály búcsúzott az intézmény-
től.  A végzősök hétfőn reggel 
9-kor a magyar írásbeli érettségi 
vizsgával kezdték meg a száma-
dást tudásukról.
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Folytatás az 1. oldalról
Ágh Péter országgyűlési kép-

viselő szólt arról, hogy a Csóna-
kázó-tónál a kézilabdaszövetség 
támogatásával megújulhatott a 
szabadtéri kézilabdapálya, készül 
a tó körüli futókör, és a gyerekek 
már birtokba is vehették az új 
játszóteret. – Már én is egyfajta 
inspirációval rendelkeztem, hiszen 

a Parlament közelében, a képvise-
lői irodaház mellett található az 
Olimpia park, és ott egy hasonló 
játszótér helyezkedik el. A sárvári 
játszótér központi eleme egy vi-
lágjáró hajó, és olyan fantasztikus 
elemekkel van felszerelve, amely 
méltó városunkhoz, és az ország 
bármely pontján megállná helyét. 
Az ötcsillagos városhoz méltó 

fejlesztés történt itt a sárvári gye-
rekek érdekében, és a jövőben is 
azon fogunk dolgozni, hogy foly-
tatódjon a Csónakázó-tó további 
fejlesztése – mondta el Ágh Péter.

Játszóvár, kétüléses és háromü-
léses hinta, mérleghinta, rugós 
játék, egyensúlyozó tipegő, gu-
mialagút és homokozó is került 
a játszótérre.

– Minden önkormányzati fej-
lesztés, amelybe belevágunk, 
legyen a város bármely pontján, 
az a sárváriak érdekeit szolgálja 
az egészen kicsi gyerekektől a 
felnőttekig, gondoljunk például, 
a bölcsőde, a gondozási központ, 
az iskolák megújítására, és most 
erre az új játszótérre – húzta alá 
Kondora István polgármester.

A Tavi-játszótéren padokat, 
hulladékgyűjtőket is elhelyeztek, 
nyilvános mosdó és ivókút is ren-
delkezésre áll. Mindenkit arra kér-

nek, hogy a játszótéri házi rendet 
tartsa be, hogy az új létesítmény 
sokáig okozhasson örömet a 
sárvári gyerekeknek. -fr-

Prof. Dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások mi-
nisztere szerint hosszú idő 
után először érezni azt, 
hogy az orvosok és nővé-
rek megkönnyebbültek, 
és rendkívül bizakodók a 
koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatban.

A tárcavezető ezt április 24-i 
Facebook-bejegyzésében közölte, 
amelyben beszámolt arról, hogy 
felkereste a sárvári Szent László 
Kórházat és a szombathelyi Mar-
kusovszky Kórházat.

Kásler Miklós emlékeztetett, 
az utóbbi néhány hétben szá-
mos magyarországi kórházat 
látogatott meg, hogy személyes 

benyomásokat 
s ze re z h e s s e n 
az intézmények 
járvány alatti fel-
szereltségéről, 
helytállásáról.

„Ifjúkorom vá-
rosában, Sárvá-
ron is ugyanazok 
a benyomások: 
az itt dolgozók 
megítélése sze-
rint a járvánnyal 
k apcso latban 
minden felszerelés rendelkezé-
sükre áll, úgy ítélik meg, hogy a 
járvány lecsengő fázisba került” 
– fogalmazott.

Közölte, a sárvári kórház legfon-
tosabb teendője az oltások elvég-

zése és a post covid szindróma 
ellátására való felkészülés.

Kásler Miklós elmondta, szom-
bathelyi látogatásán először 
érezte azt, hogy az orvosok és 
a nővérek megkönnyebbül-

tek és rendkívül bizakodóak. 
Szólt továbbá arról is, hogy a 
szombathelyi kórháznak jelentős 
szerepe lesz a keringési beteg-
ségek kezeléséről szóló nemzeti 
programban.

SÁRVÁRON TETT látogatást Kásler Miklós miniszter

Birtokba vették a gyerekek A TAVI-JÁTSZÓTERET

Kásler Miklós minisztert Kondora István pol-
gármester és Dr. Niklai Erzsébet főigazgató 
fogadta a sárvári kórházban

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

Taravis Kft.
Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Web: www.gallus.hu/karrier/

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 
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

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű 
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.

Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén

Sok-sok pöttyös labdával lepték meg a Tavi-ját-
szótéren lévő gyerekeket Ágh Péter, Kondora 
István, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
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A Sárvár Arénában sor került 
a kivitelezés megkezdése előtti 
műszaki megbeszélésre és a mun-
katerület átadására a kivitelező 
ZÁÉV, az önkormányzat, a Sárvári 
Kinizsi Kékgolyó SE csapatának 
és az aréna üzemeltetőjének 
részvételével. 

Az NB I-be feljutott tekecsapat-
nak lesz a hazai pályája, a fennma-
radó időben pedig amatőr spor-
tolók is igénybe vehetik a jövőre 
elkészülő létesítményt. – A város 
idei költségvetése tette lehetővé 
az aréna szolgáltatásainak teljes 
körűvé tételét. A megkezdett 
beruházások befejezése az ön-
kormányzat bevételeinek kedvező 

alakulásának köszönhető – mond-
ta el Kondora István polgármester.

Az épülő tekepályának az NB 
I-es hazai és esetleg a nemzetközi 
minősítés megszerzéséhez szá-
mos feltételnek kell megfelelnie. 
A 4 dobósávos pálya hossza 28 
méter, a szélessége 8 méter lesz, 
amelyhez nézőtér, vendéglátó 
rész is tartozik. 

A lassan formálódó hazai teke-
pályával kapcsolatban Farkas 
Imre, a Sárvári Kinizsi Kékgolyó SE 

játékos-edzője úgy nyilatkozott, 
hogy három éve foglalkoznak a 
tekepálya megvalósításával. Ha 
elkészül, még néhány hónapot 
igénybe vesz, hogy elérje hasz-
nálhatóságának a legjobb fokát.

Jövő januárban, a munkálatok 
befejezése után, tekesporttal gaz-
dagodik a Sárvár Aréna jelenleg is 
széles kínálata.  p-ás

Bejárást tartott a közelmúltban elkészült Eperjes utcában Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester, 
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek. Az útbur-
kolat, a járda, a kapubejárók 88 millió forintból újultak meg.

– A sárváriak elvárásai alapján 
évről évre azon vagyunk, hogy 

az útfelújításokat sikerrel tudjuk 
elvégezni, így az elmúlt időszak-

ban számos komoly eredményt 
sikerült elérnünk – mondta Ágh 
Péter országgyűlési képviselő. Aki 
hozzátette, ha visszatekintünk, 
akkor láthatjuk, hogy a városon 
átvezető főút komoly állami sze-
repvállalással meg tudott újulni, 
ez önmagában városképi és köz-
lekedésbiztonsági szempontból is 
egy nagyon jelentős felújítás.  – Az 
Eperjes utca már a tizenötödik 
utca, amelyet itt a Kertvárosban 
korszerűsíteni tudtunk. Azt gon-
dolom, ha az itt élők rátekintenek 
az eredményre, akkor joggal 
lehetnek elégedettek – szólt Ágh 
Péter.

Az Eperjes utca felújításához 40 
millió forintos támogatást biztosí-
tott a Belügyminisztérium. 

– A csapadékvíz-elvezetés eb-
ben a projektben nem szerepelt, 
azért, mert egy utca vízelvezetését 
önállóan nem lehet kezelni – húzta 
alá Szabó Zoltán alpolgármester. 
Az önkormányzatnak az a terve, 
hogy egy átfogó pályázattal az 
egész Kertváros csapadékvíz-el-
vezetését oldja meg, ennek a mű-
szaki előkészítése, terveztetése már 
zajlik. – A lakók azonban jelezték, 
hogy nagyobb esőzések esetén az 
Eperjes és az Ungvár utcák sarkán 
összegyűlik az esővíz. Ezt átmeneti 
megoldásként a másik oldalra fog-
juk átvezetni egy szikkasztó árokba. 
Azon dolgozunk, hogy ne csak az 
Eperjes utca nézzen így ki, hanem 
az egész Kertváros megújuljon 
– mondta Szabó Zoltán.  -fr-

AZ EPERJES UTÁN újabb utcák is megújulhatnak

Szabó Zoltán, Dr. Máhr Tivadar, Ágh Péter és 
Kondora István az Eperjes utcai bejáráson

MEGÉPÜL A TEKEPÁLYA a Sárvár Arénában

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 megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!

Farkas Imre 
játékos-edző 
és Kondora 
István pol-
g á r m e s t e r 
a tekepálya 
munkaterü-
let átadásán

A koronavírus-világjárvány miatt egy év-
vel elhalasztódott a tavaly átadott Sárvár 
Arénába tervezett tekepálya kialakítása. 
A város idei költségvetése lehetőséget 

biztosít a megkezdett fejlesztés befejezé-
sére. A kivitelezővel folytatott egyeztetés 
után elkezdődhet a 4 sávos tekepálya 
építése. 
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A város három általános iskolájában tartott beiratkozáson 
az elmúlt évek legtöbb leendő elsősének választottak osz-
tályt. A Sárvári Tankerületi Központhoz tartozó két iskola 
mindegyikébe annyian jelentkeztek, hogy három-három új 
osztályt indítanak majd.

A Sárvári Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskolába íratta a legtöbb 
szülő a gyermekét. – A 94 új 
kisiskolás ősztől, a tavalyi évhez 
hasonlóan három első osztály-
ban kezdi meg a tanulmányait 
– mondta el Németh Ernő igaz-
gató. Hozzátéve, hogy akkora volt 
az érdeklődés, hogy akár négy 
csoport is indulhatott volna, de 
néhány körzeten kívüli jelentke-
zést a kialakuló helyhiány miatt 
el kellett utasítani.

A tetőtérben is vannak tan-
termek, de még több kialakítása 
jelentős költséggel járna. Az 
intézmény kellő oktatási szak-
emberrel rendelkezik, ám a tan-
kerülettől tavaly is egy teremnyi 
padot és széket kaptak. Jelenleg 
zajlik az iskola épületének külső 
színezése és javítása. A mintegy 

6 millió forintos önkormányzati 
forrásból zajló felújítás mellett 
az iskola diákönkormányzata, a 
szülők felajánlásai és segítsége 
révén megújul az iskola udvara is. 

A Nádasdy Tamás Általános 
Iskolában két 26 fős és egy 29 
fős osztályba érkeznek majd az 
elsősök. – A két kisebb, számí-
tott létszámú osztályba sajátos 
nevelési igényű tanulók is felvé-
telt nyertek, így azok létszáma a 
gyakorlatban kevesebb – számolt 
be a beiratkozásról Lakat Attila 
intézményvezető. 

Az alsós osztályokban vissza-
tért a jelenléti oktatás, a kisdi-
ákok nagy örömmel léptek be 
ismét az iskola kapuján. – Olyan 
volt, mintha évkezdés lenne, 
a gyerekek boldogok voltak, 
hogy ismét együtt lehetnek, és 

hoztak mindent magukkal, ami 
a tanulásukat segíti – monda el 
Lakat Attila. Hozzátéve, hogy a 
felső tagozatnál elérték, hogy 
az online órák 75 százalékában 
élő a kapcsolat a tanulók és a 
tanár között.

– A sárvári Szent László Kato-
likus Általános Iskolában két kis 
létszámú első osztály indul szep-
tembertől – adott tájékoztatást 
Ördög Tibor iskolaigazgató. 

A 2021/22-es tanévre beiratko-
zott általános iskolás gyermekek 
után az idei évben is igényelhe-
tő tanévkezdési támogatás az 
önkormányzattól. A támogatás 
iránti kérelmeket az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatvá-
nyon a Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal Hatósági Irodájában 
lehet előterjeszteni a 2021. május 
1-től 2021. július 31-ig terjedő 
időszakban.  p-ás

REKORDSZÁMÚ ELSŐS LESZ a következő tanévben

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

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

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

8 2021. május 7. SÁRVÁRI    HÍRLAP



Tömeges oltás Sárváron

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
Miller sör 0,33 l  ......................... 295 Ft/db 885 Ft/l
Cannabis energiaital 0,33 l  ........ 890 Ft/db 2670 Ft/l
Royal sör 0,5 l  ........................... 165 Ft/db 330 Ft/l
Nber Energiaital 0,25 l  ............... 270 Ft/db 1080 Ft/l
Tutti juice 0,25 l  ......................... 195 Ft/db  780 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  ............ 350 Ft/db  700 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: 6:00-21:30

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-20:00

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

+3630 474 3068 +3620 488 3645

facebook: klimaszerelessarvaron

Az államilagtámogatott lakásfelújításiprogrambansegítünk Önnek,tervezéstől a kivitelezésig!

Hívjon bizalommal!

Épületklíma szerelés
forgalmazás 
javítás • tisztítás
Hőszivattyú 
telepítés
Ózongenerátor 
Autóklíma töltés
Épületfal-födém 
(tégla vagy beton) 
furat készítés 
(52-152mm átmérőig)

 
 
 
 
 

 
 
 
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, a munka 
jellegéből adódóan elsősorban férfi 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)  

• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén 
kifizetésre kerülnek 

• Ingyenes céges buszjárat biztosítása  

• Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű 
szerződéssel 

• Kiváló csapat, családias, támogató légkör 

 

Feltételek 

• min. általános iskolai végzettség 

A sárvári Szent László 
Kórház két oltópontjára 
a rendkívüli oltási akció 
napján, április 30-án több 
mint 600 adag Pfizer-vak-
cina érkezett. 

A kórház bejáratánál egész nap 
hosszú sorokban várakoztak az ol-
takozni kívánók. A kórház melletti 
bevásárlóközpont parkolójánál, 
az ünnep előtti vásárlási roham 
hatására és az oltásra érkezők 
gépjárműveinek összezsúfolódása 
miatt, a Rákóczi utcában a kora 

délutáni órákban rendőri forga-
lomirányítás került bevezetésre. 
Az oltásra hirtelen tömegesen 
regisztrálók rendszert leterhelő 
jelenléte még a főtéri patikában 
is érezhető volt. A gyógyszertá-
rak által is használt elektronikus 
egészségügyi szolgáltatási térben 
hosszú percekig tartott egy-egy 
gyógyszer eladás előtti felvitele. 
A múlt héten több ezer védőoltás 
beadására került sor a sárvári 
oltópontokon. Városunkban már 
több mint 6 ezren megkapták az 
első védőoltásukat.
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A közelmúltban két tűze-
sethez is ki kellett vonul-
niuk a sárvári hivatásos 
tűzoltóknak. Április 19-én 
tűz ütött ki a Sága élelmi-
szerüzemének hűtőházi 
csomagolórészlegében, 
egy negyven négyzetmé-
teres elektromos tároló-
konténerben. 

A lezárt Soproni utcában lévő 
tűzesethez a sárvári mellett, a 
körmendi, szombathelyi, pápai és 
sopronkövesdi hivatásos tűzoltók 
vonultak ki. A tűz a gyár többi 
üzemrészére nem terjedt át, a 
szomszédos csarnokot összesen 
tizenhat dolgozónak kellett el-
hagyni, személyi sérülés nem 
történt. A tűz közelében futot-
tak a hűtők ammóniavezetékei, 

de a gyors be-
avatkozásnak 
köszönhetően 
a tűzoltóknak 
sikerült ellenőr-
zésük alá vonni 
a tüzet. Így am-
móniaszivárgás 
nem történt. 

A Petőfi-la-
kótelep egyik 
négy eme letes 
társasházában, 
egy első emele-
ti lakás konyhá-
jában keletke-
zett tűz április 
29-én. A sárvári 
hivatásos tűzol-
tók vonultak a 
tűzeset helyszí-
nére. Az egység két vízsugárral a 
tűz továbbterjedését megakadá-
lyozta. A tűzeset következtében 
nagy füstképződés volt tapasztal-
ható az érintett ingatlanban és a 
társasház folyosóján egyaránt. Az 
oltást követően a tűzoltók átszel-

lőztették az épületet. A tűzoltás 
idejére tíz lakásból összesen kilenc 
embernek kellett ideiglenesen 
elhagynia az otthonát. A sárvári 
tűzoltók mindkét alkalommal 
gyorsan és sikerrel avatkoztak be. 

p-ás

A jubileumi XX. Vármee-
ting Nemzetközi Motoros 
és Rockfesztiválra idén a 
tervek szerint augusztus 
5–8-a között kerül sor. 

A Nádasdy-vár udvarán a négy-
napos program tizenhat zenekar-
ral már készen van, a szervezők a 
nyári rendezvényekre vonatkozó 
járványügyi szabályozást várják. 

Tavaly a koronavírus elleni vé-
dekezési szabályok betartásá-

val került megrendezésre a 19. 
Vármeeting. Két este 500 fős 
koncerteket adott a Tankcsapda, 
és megtartották a hagyományos 
motoros felvonulást.

Ez alkalommal visszatérhet a 
belvárosi lezárt útszakaszon hu-
moros és lélegzetelállító mutatvá-
nyaival a streetfighter bemutató. 
Ezt követően pedig indulhat a 
fesztivál egyik fő attrakciója a fel-
vonulás, a már hagyományosnak 
mondható negyvenöt kilométe-

res Sótony–Kám–Ikervár 
útvonalon. 

Králl Csaba főszervező 
nem bánta meg, hogy 
megrendezte az elmúlt 
évben is a Vármeeting-
et, azonban most bízik 
abban, hogy a jubile-
umi XX. fesztivált már 
sok fellépővel és még 
több nézővel rendezheti 
meg. A korábban a mo-
torosfesztiválon fellépett 
zenekarok mindegyike a 
bizonytalanság ellenére 
elfogadta a sárvári fel-
kérést még a tavalyi év 
végén.

A fesztiválszervezők 
az  egész  országban 
azért lobbiznak, hogy 
minél hamarabb vilá-
gossá vál jon milyen 
feltételekkel lesznek 
megrendezhetőek a 
nyári nagy rendezvé-
nyek minél több érdek-
lődő részvételével. 

p-ás

Négyemeletes társasházban, egy első emeleti 
lakás konyhájában keletkezett tűz

A Sága élelmiszerüzemének hűtőházi csoma-
golórészlegében, egy negyven négyzetméteres 
elektromos tárolókonténerben keletkezett tűz

Sárvári TŰZESETEKHEZ vonultak a tűzoltók

KÉSZ A XX. VÁRMEETING programja

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)

Králl Csaba főszervező már 
nagyon várja a fesztiválok 
szervezésével kapcsolatos 
szabályozást
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Sárvár Város Önkormányzata, valamint a Sárvári 
Környezetvédő és Természetbarát Egyesület április 
17-ére, egy évtizedes hagyományt folytatva, hirdette 
meg a tavaszi nagytakarítást a város kijelölt pontjain. 

A programhoz, a fennálló jár-
ványügyi korlátozások miatt, 
egyénileg, illetve családosan lehe-
tett csatlakozni, az összegyűjtött 
hulladékot a Sárvár Aréna parko-
lójában elhelyezett konténerbe 
helyezhették el. Sárvár város 
polgármestere, Kondora István, 
fiával a cukorgyári kastélynál és a 
péntekfalui városrészen gyűjtötte 
a szemetet. Elmondása szerint 
a hulladék mennyisége ugyan 
évről évre csökken, de az olyan 
szemétből még mindig sok van, 
amely személyes fogyasztáshoz 
köthető. Kondora István szólt 
arról is, hogy a városban található 
hulladékgyűjtő edényzetek cse-
réjét folyamatosan megkezdik.  
Az edények elöregedtek, megron-
gálódtak, így már nem tudják el-
látni hulladékgyűjtő funkciójukat. 
A polgármester elmondta még, 

hogy a közelmúltban 
lezárult több illegális 
hulladékkal szennye-
zett terület megtisztí-
tása is. A Belügyminisz-
térium pályázatának 
köszönhetően a város 
6 pontján sikerült megszüntetni 
az illegális hulladék okozta prob-
lémát.

Bokorné Csonka Judit, a Sárvári 
Környezetvédő és Természetba-
rát Egyesület elnöke beszámolt 
arról, hogy az egyesület és a vá-
rosvezetés tárgyalásokat kezdett, 
és az STKH hulladék elszállítási 
rendjében már sikerült is pozitív 
változásokat elérni. Bokorné 
Csonka Judit a saját lakókörnye-
zetünk megóvására is felhívta a 
figyelmet. Ha mindenki csak a 
saját háza körül rendet tart, máris 
elindult egy mindenki számára 

hasznos úton. A környezetvédő 
egyesület az idei évben is tervezi 
fák ültetését, amelynek helyszíne 
a Csónakázó-tó melletti szabad-
időpark lesz. 

A környezetvédők mellett a 
város számos civil szervezete, 
vállalkozása is csatlakozott az idei 
tavaszi nagytakarítás program-
hoz. A Sárvári Kerékpár Egylet a 
város kerékpárútjai mentén, a 
cserkészek a Kenyérgyár mentén, 
a Huke és az Avia munkatársai a 
gyár, illetve a benzinkút környe-
ző területét tették tisztává, még 
élhetőbbé.

A szervezetek mellett szép 
számban vett részt a lakosság 
is a hulladékgyűjtési akcióban. 
A tavaszi nagytakarítási akcióról 
fotót beküldő résztvevők között 
két ajándékcsomagot sorsolt 
ki a Sárvári Környezetvédő és 
Természetbarát Egyesület a Sár-
vári Médiacentrummal közösen. 
A Sárvár Város Önkormányzata 
által felajánlott díjakat Hernádiné 
Németh Edit és Grodvaltné Mar-
tos Veronika nyerte.

Tegyünk együtt azért, hogy egy 
tiszta városban élhessünk tovább-
ra is! TRG

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS a városban 

A szervezetek mellett szép számban vett részt 
a lakosság is a hulladékgyűjtési akcióban

Strauss Autószalon  
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
Az ajánlat 2021. június 30-ig vagy visszavonásig érvényes. A kép illusztráció. A hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Részletes tájékoztatásért forduljon értékesítő 
kollégáinkhoz bizalommal! Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  6,7-9,5 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 152-189 g/km. A feltüntetett adatok alap, opciók nélküli változatra értendőek.

FORD KUGA FREEDOM 
LIMITÁLT SZÉRIA

MÁR BRUTTÓ 8.699.000 FT-TÓL, 
FORD CREDIT FINANSZÍROZÁSSAL
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DACIA

LODGY

A NAGYCSALÁDOSOK  
AUTÓVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁSÁVAL  

MÁR 3 049 000 FT-TÓL* 

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

A Dacia ajánlásával   www.dacia.hu

*A feltüntetett kezdőár a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának megszerzése esetén érvényes, minden Dacia Lodgy Blue dCi 115 Arctic gépkocsira, 2021.01.10. napjától a készlet erejéig vagy visszavonásig. A támogatást a Magyar 
Állam nyújtja, a 45/2019. (III.12.) Korm. rendeletben írt feltételekkel.  A támogatás folyósításáért nem vállalunk felelősséget. Lodgy vegyes fogyasztás l/100 km: 4,7–5,1; CO2-kibocsátás g/km: 124–133. Az üzemanyagfogyasztásra és 
CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az 
időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A jelen hirdetésben közölt 
adatok nem teljes körűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A kép illusztráció. 

Autó Baumgartner Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 7.   •  Tel.: 94/508-511  •  www.autobaumgartner.hu
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Két kézilabdás győzelemA Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. május 7. és 22. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

május 13-án és 20-án, 
csütörtökön 17 órakor

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

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

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

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

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

Bőrgyógyászat Sárváron! 

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: Május 8., 15. és 22. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Május 7. (péntek) 19.00: A Szomszéd Vár/turisztikai magazin
Május 14. (péntek) 19.00: Kvantum/tudományos magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Az Uraiújfalu ellen elmaradt mérkőzés után április 25-én 
folytatta a játékot Lukácsházán az NB III-as tekebajnokság 
nyugati csoportjában a Fülöp Borozó és Zöldfa Italker TSE 
csapata. A Postakocsi Lukácsháza TSE együttesétől 6–2-es 
vereséget szenvedtek el a sárvári tekések. 

Május 2-án meglett az újabb győzelem. A Fülöp Borozó és Zöldfa 
Italker csapatának sikerült 6–2 arányban, 2631–2483 fával legyőzni 
sportszerű és szimpatikus ellenfelét, a Daraboshegy csapatát. Ezzel 
továbbra is vezetik az NB III-as tekebajnokság nyugati csoportját. 
„Bízunk benne, hogy ezen az úton maradunk, és folytatni tudjuk a 
remek szereplést!” – olvasható közösségi oldalukon. 

A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-
es női kézilabdacsapatunk 
április 24-én remekül sze-
repelt Celldömölkön, majd 
május 1-jén a Mosonma-
gyaróvár csapatát győzte 
le a Sárvár Arénában.

A Sárvárfürdő Kinizsi 29–37 
arányú győzelmet ért el a Celldö-
mölk ellen idegenben. Az első tíz 
percben fej fej mellett haladt a 
két csapat, ezt követően viszont a 
Kinizsi egy 5–0-s szériával ellépett 
ellenfelétől.  Szünet után a Sárvár-
fürdő Kinizsi valódi örömjátékot 
bemutatva, minden játékosának 
játéklehetőséget adva, 12 góllal 
is vezetett és végül magabiztosan 
győzött. – Előzetesen tartottunk 
a mérkőzéstől, ám végül végig 
vezetve, igazi csapatmunkával, 
magabiztosan hoztuk a papírfor-
mát – mondta Pupp Adél edző.

Nagy izgalommal készültek a 
sárvári lányok a Mosonmagyaró-

vár KC U22-es csapata elleni mér-
kőzésre. Az ellenük elért 26–21 
arányú győzelem azt jelenti, hogy 
nagy valószínűséggel az NB II-es 
bajnokságot a tabella negyedik 
helyén zárhatják, mert ezt köve-
tően három – viszonylag – köny-
nyebb mérkőzés van még hátra. 

– Sokáig fej-fej mellett haladt a 
két csapat, úgy tűnt, hogy sikerül 
ellépnünk, de aztán ismét felzár-
kóztak a mosonmagyaróváriak. 
A második félidőben azonban 
nyitottan védekeztek, és miután 
az edzőnk készült erre – kiele-
mezte az ellenük játszott koráb-
bi meccsünket – egy jó edzői 
húzással „kifogtunk egy embert” 
az ellenfél csapatából, és végül 
magabiztosan győztünk, amihez a 
fantasztikus szurkolói teljesítmény 
is hozzájárult – mondta el Csonka 
László, aki a sárvári kapus, Jurik 
Petra teljesítményét is kiemelte. 

Május 8-án a VKL SE Győr ottho-
nába látogat a Sárvár. -fr-

Győztek az NB III-as tekések

FODRÁSZÜZLET KIADÓ!
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő 

területén található
17 négyzetméteres fodrászüzlet

teljes berendezésével együtt kiadó!

További információ 
a titkarsag@sarvarfurdo.hu email címen

vagy a +36 95 523 601 
telefonszámon kérhető!

sárvárfürdő
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A Vas megyei I. osztályú 
labdarúgó-bajnokság 29. 
fordulójában hazai pályán 
3–1-re kapott ki a Sárvár FC 
a Répcelaki SE-től. 

Nem sikerült az ismét közönség 
előtt zajlott mérkőzés a sárvári 
csapat számára. A néhány tucat-
nyi érdeklődő ugyan izgalmas 
mérkőzést láthatott, de a meccset 
a vendégcsapat irányította. A 
Sárvárt az sem segítette, hogy az 
első félidő közepétől emberelőny-

ben játszhatott. Haraszti Zsolt 
vezetőedző a találkozó után úgy 
fogalmazott, hogy legközelebb 
jobb játékot játszva, talán még 
több szurkoló látogat majd ki a 
hazai mérkőzésekre. A Sárvár FC 
továbbra is vezeti a tabellát két 
ponttal a Király SE előtt. 

A Sárvár FC feljutott a Magyar 
Kupa országos főtáblájára, ahol 
augusztusban folytatódnak majd 
a küzdelmek. A sárvári csapat leg-
közelebb május 8-án Lukácsházán 
lép pályára.

Vereség, majd győzelmi 
sorozat következett az újra 
indult bajnokságban a Sár-
vári Kinizsi SE Kék Golyó  
NB I-es csapata számára.

A Kék Golyó tekézői álltak már 
a tabella harmadik helyén is. –  
A teke technikai és csapatsport 
is, azonban az egyéni jó teljesít-
mények teszik eredményessé.  
A Kinizsi Kék Golyó játékosait 
végig motiválta az NB I-es küz-
delem – mondta el Farkas Imre 
szakosztályvezető.  – A csapatnak 

továbbra is a tabella első felében 
való jó szereplés a feladat. De, el-
méletileg még elérhető a dobogó 
is – tette hozzá a játékos-edző.

A sárvári tekecsapat pályavá-
lasztóként Répcelakon játszva a 
17. fordulóban 4–4-es döntetlent 
ért el a Herend ellen. A Kék Golyó 
csapata május elsején idegenben 
5–3-ra kikapott a Péti MTE együt-
tesétől. A csapat legközelebb má-
jus 9-én Nyergesújfaluba látogat. 
Onnét már csak három forduló 
vár a sárvári NB I-es tekésekre az 
eredményhirdetésig. 

VEZETIK a bajnokságot

TABELLA ELEJÉN a tekések 

 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a 

(Kisipari üzletsor)  20/477-4500 

 lakihome.hu  info@lakihome.hu 

 / @lakihomestudio

FELMÉRÉS | TERVEZÉS | KIVITELEZÉS

bútorok készítése

nyílászárók 
árnyékolástechnika

beltéri ajtóOTTHONFELÚJÍTÁS 2021

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

Sárvár, Batthyány u. 34/3. (volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. (főutca)

Tel.: 06 30 974-6655  
www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

BÉRMÁLÁSI kedvezmények!
Akciós árak! Ajándék idézetes 

DÍSZCSOMAGOLÁS, 
20 ezer Ft felett.

Arany ékszerek -20% kedvezmény
Ezüst ékszerek -10% kedvezmény

beszámítás esetén.

ÉKSZERKÉSZÍTÉS: 
minden arany ékszerre
-10% kedvezmény! 

Karikagyűrűre is!

Maradandó emlék, 
most ballagás helyett…

Egy szép ékszer…
Ha elmondanád, milyen büszke vagy rá!
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LAKÁSOK
ELADÓK!

MEGKEZDTÜK
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK 

(44-70 m2-ig)

ÉRTÉKESÍTÉSÉT!

+36 30 3204 128 • www.krisztinalakopark.hu
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