
Újabb pályázatot nyert Sár-
vár! Az Országos Futópálya- 
építési Program keretében 
egy, a Csónakázó-tó te-
rületén létesítendő 1022 
méteres futókör építésére 
nyert közel 45 millió forint 
támogatást hazai forrásból 
a sárvári önkormányzat. Az 
önrésszel együtt egy közel 
130 millió forintos beruhá-
zást valósít meg a város a 
Csónakázó-tónál.

– Az elmúlt hetek, hónapok, a 
kijárási korlátozások rámutattak 

arra, hogy mekkora értéke van 
a szabadban való mozgásnak. 
A sárvári futókör ehhez fog 
igazán minőségi körülményeket 
biztosítani, amely mind a város 
polgárainak, mind az ide látoga-
tóknak hasznos lehet. A turizmus 
újraindulásával továbbra is cé-
lunk, hogy Sárvár mindenkinek 
élményeket nyújthasson, ennek 
egyik újabb eleme lesz a létesít-
mény. Köszönjük Révész Máriusz, 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztosa, a Szabadidő-
sport-eseményszervezők Orszá-

gos Szövetsége támogatását! – 
mondta Ágh Péter országgyűlési 
képviselő.

A Csónakázó-tórendszer Spirit 
Hotel felőli tava körül valósul 
meg az 1,2 méter széles és 1022 
méteres műanyagborítású futó-
kör. Kiegészítő beruházásként 
utat és közvilágítást épít a te-
rületen a sárvári önkormányzat, 
kamerarendszert helyeznek itt 
el, valamint ivókutat és padokat 
is, hogy valóban minőségi kikap-
csolódást nyújtson a sportolni 
vágyóknak.

Folytatás a 3. oldalon

Terv szerint zajlanak az útépítések
Sárvár több pontján újulnak meg utak és járdák. A koronavírus-
járvány ellenére a tervezett infrastrukturális beruházások megvaló-
sulnak városunkban. Ütemterv szerint halad a főutca burkolatának 
építése, befejeződött a kopóréteg aszfaltozása a héten. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. megbízásából, hazai forrásból megvalósuló 
beruházás második üteme keretében 2,2 km hosszon kerül sor a 
több évtizedes aszfaltburkolat felújítására, és ezzel teljessé válik a 
fürdőtől a Szombathelyi úti vasúti átjáróig a főutca felújítása.

Folytatás a 7. oldalon.

Elindult a „Sárvár Lendületben”! 
„Összeköt bennünket a hagyományok ápolása, legyen szó az 
évszázados vásárunkról, a szabadtéri fesztiváljainkról vagy kultu-
rális programjainkról. Összeköt bennünket, hogy együtt tettük 
biztonságossá, élhetővé és szerethetővé Sárvárt! Legyünk itt is 
kapcsolatban!” – olvasható a város új Facebook-oldalának bekö-
szönő szövegében, a Sárvár Lendületben oldalon, amely Sárvárról 
a sárváriaknak szól. A sárvári önkormányzat fontosnak tartotta, 
hogy létrehozzon egy saját közösségi médiafiókot, amelynek már 
több mint 2600 követője van. Folytatás a 2. oldalon

Újranyitottak 
Sárvár bölcsődéje 
és óvodái
Május 15-én megnyitották 
Sárvár 2 felnőtt sportparkját 
és 13 játszóterét, május 24-
én már a városi piac teljes 
kapacitással üzemelt, május 
25-én Sárvár bölcsődéje és 
két óvodája is visszatért a 
normál működési rendhez, 
május 30-án nyit a Sárvári 
Kalandpark, június 1-jén a 
fürdő fittneszterme és bow-
ling pályája, június 12-én 
pedig a Sárvárfürdő szabad-
téri része. 

Kondora István polgármester 
több örömteli hírről is beszá-
molhatott az elmúlt két hétben, 
amelyek könnyítést, újraindu-
lást jelentenek az elmúlt hóna-
pok bezártsága után a sárvári 
embereknek, családoknak.

A Sárvári Városgondnokság 
Nonprofit Kft .  védőruhába 
öltözött munkatársai május 13-
án és 14-én fertőtlenítették le 
vírus- és baktériumölő szerrel 
Sárvár 2 felnőtt sportparkját 
és 13 játszóterét. A parkokat 
mintegy két hónappal ezelőtt a 
koronavírus-járvány miatt zár-
ták le. Kondora István polgár-
mester a vidéken bevezetett 
könnyítésekkel párhuzamosan 
döntött úgy, hogy május 15-én 
megnyitják a sárvári játszó-
tereket.

Folytatás a 3. oldalon
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A Csónakázó-tó környékét Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő és Kondora István polgármester együtt tekintette meg

FUTÓKÖR létesül 
a CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL
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Egyszerűsödött az engedélyköteles
tevékenységek intézése 

Május 18-tól a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban indítható 
egyes engedélyezési eljárások szabályai megváltoztak. A veszély-
helyzetre tekintettel lehetőség nyílik arra, hogy egyes kereskedelmi, 
valamint zajkibocsátási és kutakkal kapcsolatos tevékenységek 
engedély helyett bejelentés alapján is folytathatók legyenek. Az 
engedélyköteles tevékenységek végzéséhez ellenőrzött bejelentés 
benyújtása szükséges, amely elektronikus úton tehető meg.

Az ellenőrzött bejelentés megtételére szolgáló nyomtatványok 
a www.sarvarvaros.hu weboldalon érhetők el a Hatósági Iroda, 
illetve a Beruházási és Városfejlesztési Iroda nyomtatványai között.

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfelei kérdés esetén a 
Hatósági Iroda munkatársaihoz a 95/523-132-es telefonszámon, a 
Beruházási és Városfejlesztési Iroda munkatársaihoz a 95/523-146-
os telefonszámokon fordulhatnak.

Elindult a Facebook-on 
a „Sárvár Lendületben”!      

Tisztelt Ügyfelünk!  Tájékoztatjuk, hogy 

Sárvár 2 posta (9600 Sárvár, Hunyadi János utca 56.) 
2020. június 2-től (kedd) 

változatlan szolgáltatási körrel fogadja az ügyfeleket.
Általános és pénzforgalmi nyitvatartás: 

hétfő–péntek: 8:00–12:00, 12:30–16:00 szombat, vasárnap: Zárva 
A postai szolgáltatásokkal továbbra is várjuk Önt!

Magyar Posta Zrt. • Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság

Újabb honfitársaink tehették 
le az állampolgársági esküt a 
Városházán Kondora István 
polgármester és Jakits – Szabó-
Zsuzsanna, az önkormányzati 
hivatal állampolgársági ügye-
kért felelős munkatársa előtt. 

E g y  k é t g y e r m e k e s  h a -
táron túl i  család tagjai  let-
tek magyar  á l lampolgárok .  

A sárvári önkormányzat kiemelt fi-
gyelmet fordít az állampolgársági 
eskütételekre a város és a nemzet 
közössége nevében. Az állampol-
gárság megszerzésére irányuló 
kérelemről a köztársasági elnök 
dönt. A honosított a választása 
szerinti polgármester előtt esküt 
tesz, és a magyar állampolgársá-
got az eskü letételének napján 
szerzi meg.

Állampolgársági eskü

Folytatás az 1. oldalról
A sárvári önkormányzat a 

meglévő helyi kommunikációs 
csatornákon túl – figyelemmel 
a közösségi média használatá-
nak elterjedtségére – fontosnak 
tartotta, hogy egy saját közös-
ségi médiafiókot is létrehozzon, 
amely a veszélyhelyzetben tör-
ténő gyors információátadás 
egyik eszköze, továbbá a helyi 
programokról, a helyi közélet 
ügyeiről is hiteles, gyors, pontos 
tájékoztatást nyújt. Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester kiemelte, 
hogy ma már egy önkormányzat 
számára is elengedhetetlen a 
digitális térben való jelenlét. 
– A Sárvár Lendületben oldal 
elsősorban a város lakóinak szól, 
és ezzel talán eleget tudunk 
tenni annak az igénynek, hogy 
naprakész információkkal lássuk 
el a polgárokat, hogy azonnali 
válaszokat kapjanak a sárváriak 
az őket érintő kérdésekre. Re-
mélem, hogy ez az új Facebook-
oldal az összetartozás érzését, 
az egységet is erősíteni fogja a 
város lakói között, azt, hogy van 

mire közösen büszkének len-
nünk – szólt az alpolgármester.

Mivel a meglévő kommuni-
kációs csatornák, így a Sárvári 
Hírlap, a Sárvári Televízió, a Sárvár 
Rádió, és az önkormányzati hon-

lap működtetője, illetve kiadója 
a Sárvári Média Nonprofit Kft., 
ezért a város új Facebook-ol-
dalának működtetésével is a 
helyi médiacéget bízta meg az 
önkormányzat.

Kövessék, kedveljék a Sárvár 
Lendületben oldalt, hogy első-
ként értesüljenek Sárvár híreiről!

Magas arányban vettek részt 
a vasiak a szűrővizsgálaton 
A négy hazai orvosképző 
egyetem a Központi Sta-
tisztikai Hivatallal közösen 
indított szűrővizsgálatot a 14 
év feletti lakosok körében. A 
kérdőíves felméréssel támo-
gatott kutatás célja, hogy 
feltérképezze a koronavírus-
fertőzés hazai elterjedtségét.

Az előzetes adatok szerint 8276 
PCR-tesztből kettő lett pozitív a 
csaknem 18 ezer embert érintő 
szűrővizsgálaton – jelentette be 
Merkely Béla, a Semmelweis Egye-
tem rektora a részeredményekről 
tartott videokonferencián. A rész-
eredmény alapján a 14 éven felüli 
lakosságból 243 és 7230 között 
van a fertőzöttek száma. A szűrő-
vizsgálat végeredményét május 
végén közlik – hangsúlyozta.

Magas arányban vettek részt 
a Vas megyeiek a koronavírus 
szűrővizsgálaton – derült ki abból 

az interjúból, amelyet a vaol.hu ké-
szített a Pécsi Tudományegyetem 
Klinikai Központjának elnökével.

Dr. Sebestyén Andor a megyei hír-
portálnak elmondta: 730 fő kapott 
megkeresést Vas megyében május 
elsejéig, húsz településről hívták 
meg a lakosokat, csaknem négyszá-
zan jelentek meg a szűrővizsgálaton, 
ami 63,9 százalékos részvételi arányt 
jelent. Sárvárról 40 főt hívtak be.

Ez egy jó érték, a hasonló vizs-
gálaton például Szlovéniában 
és Izlandon is ötven százalék 
alatt maradt az együttműködési 
hajlandóság – mutatott rá az 
elnök, köszönetet mondva a Vas 
megyeieknek, akik nemcsak a 
veszélyhelyzetben viselkedtek 
fegyelmezetten, hanem abban 
is, hogy ilyen magas arányban 
részt vettek a vizsgálaton. Ez a 
tesztelés volt az alap, a kiindulás, 
a vizsgálatokat a tervek szerint 
szeptemberben megismétlik.
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Folytatás az 1. oldalról
Pintér László, a városgond-

nokság igazgatója arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a játszóterek 
használatakor vannak olyan – a 
járvány terjedését megakadályo-
zó – szabályok, amelyeket a gye-
rekeknek és felnőtt kísérőiknek 
is be kell tartaniuk. – A veszély-
helyzet miatt fertőtlenítőszerrel 
permetezték le a munkatársaim 
a játszóeszközöket, padokat, 
amit aztán pár perc múlva vízzel 
le kellett öblíteni. Arra kérem a 
játszótérre érkező gyermekek 
kísérőit, hogy ők viseljenek védő-
maszkot, tartsák a többi szülőtől 
a másfél méteres távolságot, és 
a gyermekek kezét lehetőleg 
az eszközök használata előtt és 
után is fertőtlenítsék – mondta 
el Pintér László.  

Kondora István polgármester 
arról szólt, hogy sajnos a járvány 
miatt majdnem két hónapon 
keresztül kellett nélkülözni a 
sárvári játszóterek használatát a 
város lakóinak. – Nagyon meg-
viselte a lakótelepi családokat, 
hogy hónapokon keresztül nem 
használhatták a játszótereket. Örü-
lök, hogy újra kinyithattuk ezeket 
a parkokat, és végre újra birtokba 
vehették a gyerekek és a sportolni 
vágyók – szólt a polgármester. 

Kondora István örömmel szá-
molt be arról is, hogy végre új 
lendületet kaphat Sárvár tu-
rizmusa is, hiszen kinyithattak 

az éttermek, kávézók, és már 
nemcsak a teraszokon, de a 
belső terekben is fogadhatják a 
vendégeket. Kinyithatnak a város 
szállodái, panziói, apartmanjai is, 
továbbá május 30-án nyit a Sárvá-
ri Kalandpark, június 1-jén a fürdő 
fittneszterme és bowling pályája, 
június 12-én pedig a Sárvárfürdő 
szabadtéri része.

A polgármester kiemelte, hogy 
maximum kétszáz főig megren-
dezhetők lesznek az esküvők, 
lakodalmak, ahol azonban a biz-
tonsági előírásoknak megfelelően 
az asztalok közötti védőtávolságot 
be kell tartani.

Kondora István a kormány 
május 20-i döntésének helyi 

vonatkozásaival kapcsolatban is 
adott tájékoztatást. A kormány 
határozata értelmében május 
25-étől a vidéki óvodák és a böl-
csődék visszatérhettek a normál 
működési rendbe. Az iskolákban 
marad a digitális munkarend a 
tanév végéig.

– Május 25-én a Sárvári Csepe-
redő Bölcsőde, a Sárvári Vármel-
léki Óvoda és a Sárvári Csicsergő 
Óvoda működése is visszaállt a 
megszokott rendbe, lehet hozni 
a kicsiket az intézményekbe. A 
bölcsőde- és óvodavezetőkkel 
megegyeztünk, és előtte egy 
alapos takarítást, fertőtlenítést 
végeztek, úgy a beltéri, mint 
a kültéri játékoknál. A műkö-

dés során a biztonságra való 
törekvés, a higiéniai szabályok 
betartása lesz a legfontosabb 
célkitűzésünk – húzta alá a pol-
gármester. 

Május 24-én a piac is teljes 
kapacitással nyithatott ki, így a 
használtcikk piac is elindult, és 
pünkösdkor is kinyit majd.  

– Arra kérek mindenkit, hogy 
a biztonsági előírásokat mindig, 
mindenhol tartsuk be. Kérem 
az idősebb korosztályt, a 65 év 
felettieket, hogy a számukra 
kijelölt 9–12 óráig tartó vásárlási 
időszakokat tartsák be, és az üzle-
tekben mindannyian használjunk 
szájmaszkot – zárta tájékoztatóját 
Kondora István.

ÚJRANYITOTTAK  Sárvár bölcsődéje, óvodái és játszóterei

Kondora István polgármester és Pintér 
László, a Sárvári Városgondnokság Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója a Laktanya 
utcai játszótéren

Folytatás az 1. oldalról
Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-

ter maga is rendszeresen fut, a 
Mozdulj Sárvár! egészséges élet-
módot népszerűsítő mozgalom 
elindítója, így nagyon örült annak, 
hogy Sárvárnak is lehet egy mű-
anyagborítású futóköre. 

– A Mozdulj Sárvár! mozgalmat 
tekintve talán ez a legjobb hír az 
elmúlt éveket tekintve, a futópálya 
nagyon fontos a sportolók és a 
sportolni vágyók számára, amely 
a város egyik legszebb területén, 
a sport és rekreációs övezet szívé-
ben tud megvalósulni. A sikert 
jónéhány hónapos munka előzte 
meg, és külön köszönet illeti Ágh 

Péter országgyűlési képviselő urat, 
hogy elnyerhettük ezt a közel 45 
millió forintos támoga-
tást. Az önkormányzati 
önerővel együtt egy 
közel 130 millió forin-
tos projektet tudunk 
a Csónakázó-tónál ki-
vitelezni. Egy olyan 
álmot valósítunk meg, 
amely nemcsak egy 
futópályát jelent, de 
utat, padokat, kame-
rarendszert,  ivóku-
tat is. Bízom abban, 
hogy ez a beruházás 
hozzájárul a „sárvári 
jólléthez”, hiszen gyö-

nyörű természeti környezetben 
sportolhatnak majd a sárváriak, a 

turisták számára pedig egy újabb 
attrakciót jelenthet – mondta Dr. 

Máhr Tivadar.
Kondora István pol-

gármester kiemelte, 
hogy Sárvár városve-
zetése bízik abban, 
hogy a Csónakázó-tó 
területének fejlesztését 
célzó további, elbírá-
lásra váró pályázatok 
is sikeresek lesznek, 
és elkezdődhet a tó 
és környéke komplex 
fejlesztése, amelyre 
hosszú évek óta készen 
állnak a város tervei.

-fr-

FUTÓKÖR létesül a CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL

A sárvári futókör alaprajza
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– Hosszas megfontolás után 
született meg az időpont. A város 
fürdőkomplexuma nem szállt be 
a fürdők újranyitási versenyébe. A 
megfelelő közegészségügyi, mű-
szaki és gazdasági helyzet kialakí-
tására figyelemmel határoztunk 
a dátumról – mondta el Kántás 
Zoltán, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Nem azért, mert valamilyen 
kormányrendelet erre kötelezte 
volna, hanem a gazdaságosság 
miatt, 2020. március 17-én zárta 
be a kapuit a Sárvárfürdő, mert 

egyik napról a másikra elmarad-
tak a vendégek. Az elmúlt két 
hónapban karbantartási, felújítási 
és nagytakarítási munkálatok 
zajlottak.

 – A leállás ideje alatt az ösz-
szes munkavállalónkat sikerült 
megtartani. A kormány által 
bevezetett bértámogatási rend-
szer segítségével,  négyórás 
munkaszerződéssel az érintett 
dolgozóink tavalyi bérüknek 
közel 100%-át megkaphatják 
most is – számolt be a fürdő 
ügyvezetője.

A munkálatok a belső terekben 
kezdődtek el, amelyeket amúgy is 
csak leállás alatt lehet elvégezni. A 
gyógyfürdő saját dolgozói mellett 
külsős cégek is közreműködnek a 
medencék körüli teendőkben. E 

munkák végzése alatt jött – kissé 
váratlanul – a szabadtéri meden-
cék megnyitásának a lehetősége. 
Az örömteli hír azonban megfon-
tolt és alapos döntést igényelt a 
sárvári fürdő részéről.

– A fürdőzők és a munkatársa-
ink biztonsága a legfontosabb. 
Sokat jelent a műszaki és az üze-
meltetési feltételek megteremté-
se, hisz a megkezdett felújítások 
befejezéséhez időre van szükség. 
A nyitás lehetősége miatt erő-
forrásainkat a külső medencék, 
a kemping és a kalandpark elő-
készítésére csoportosítottuk át. 
Ezeken túl alapvető szempont 
a működtetés gazdaságossága, 
hogy az újranyitást követően is 

tartósan olyan vendéglétszámot 
tudjunk fogadni, amely mellett 
megéri az üzemelés. Ez meglátá-
sunk szerint június második hete, 
így alakult ki a tulajdonos sárvári 
önkormányzattal egyeztetve a 
június 12-ei dátum – fogalmazott 
Kántás Zoltán.

A Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdő a bezárás alatt is jelentős 
kampányt folytatott a közösségi 
oldalakon vendégeivel. Sok ked-
vező visszajelzést kaptak a felújí-
tásokkal, az egészségmegőrzés-
sel kapcsolatos megjelenéseikre. 
Eredményes volt a meghirdetett 
online felmérésük is. Ezek összeg-
zése segítette az újranyitási nap 
meghatározását. 

A Sárvárfürdő anyagi helyze-
te kedvezőtlenül fog alakulni, 
mivel megszokott bevételeinek 
közel hatvan százalékára az idei 
évben nem számíthat. – Ez az 
év a fürdők túléléséről is szól. 
A megváltozott helyzet hozta 
körülmények között is reméljük, 
hogy az elmúlt másfél évtizedben 
megszokott színvonalon várhat-

juk fürdővendégeinket ismét 
– szólt a következő időszakról a 
Sárvárfürdő vezetője.

Június 12-től a félig fedett 
gyógymedence külső része, a 
félig fedett élménymedence 
külső része a sodrófolyosóval 
és a víz alatti élményelemekkel, 
a strandmedence, a fejes ugró 
öböl, a Sárkányvár, a bébi meden-
ce, a gyermek kalandmedence, 
a gyermek élménymedence, a 
hullámmedence és a csúszdák 
várják kedvezményes, előszezoni 
áron elsőként a vendégeket a 
Sárvárfürdőben. Akciókkal készül 
a fürdő üzemeltetésében lévő 
VitalMed**** Hotel Sárvár és a 
Thermal Camping Sárvár is. 

A fürdőzők és a munkatársak 
BIZTONSÁGA 

A LEGFONTOSABB

A Sárvári Kalandpark pünkösd hétvégére megnyitja 
kapuit, míg a fittneszterem és a bowling pálya június 
1-jétől fogad vendégeket. A Sárvári Gyógy- és Well-
nessfürdő strandrészlege pedig június 12-től nyit ki 
– tudtuk meg Kántás Zoltán igazgatótól.

A csúszdák is várják a fürdőzőket június 12-től

TÁJÉKOZTATÓ 
IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

A Kormány döntése értelmében 2020. április 26-től 2020. 
december 31-ig terjedő időszakban a szálláshelyen vendé-
géjszakát eltöltő vendégtől a szálláshely-szolgáltatónak az 
idegenforgalmi adót nem kell beszednie, a megállapított, 
de be nem szedett adót azonban be kell vallania.  Nem kell 
bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

A szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő vendégekről az analitikus 
nyilvántartásokat azonban továbbra is vezetni kell. 

Az idegenforgalmi adóról szóló adóbevallást továbbra is 
havi rendszerességgel be kell nyújtania az önkormányzati 
adóhatósághoz. 

Az Önkormányzat a sárvári szálláshelyek által benyújtott adó-
bevallásokban feltüntetett adónak megfelelő összegű vissza nem 
térítendő költségvetési támogatásra lesz jogosult. 

Az idegenforgalmi adóbevallással kapcsolatos esetleges 
kérdésével kérjük, forduljon bizalommal a Hatósági Irodához 
az alábbi elérhetőségeken. Telefonszám: 95/523187, e-mail 
cím: hatosag@sarvar.hu.
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A koronavírus-járvány eny-
hülése és a korlátozó intéz-
kedések fokozatos feloldása 
lehetővé teszi hazánkban 
a turizmus újraindulását. A 
turisztikai élet szereplői Sár-
váron is készülnek a vendé-
gek fogadására, ugyanakkor 
számos bizonytalansággal 
szembesülnek a szezon kez-
detén.

Sárváron az éttermek teraszai 
már május elején megnyithat-
tak, mostanra pedig már a belső 
terekben is kiszolgálhatják a 
vendégeket. Hamarosan újranyit 
a fürdő és a kalandpark, és a város 
szállodái is jelezték, készülnek a 
turisták fogadására.

Hogy a város turisztikai sze-
replői milyen várakozásokkal 
tekintenek a szezonra, arról Dr. 
Máhr Tivadar alpolgármester, 
Kiss István, a Sárvári Turisztikai 
Egyesület elnöke és Haller Ferenc, 
a sárvári TDM ügyvezetője adott 
tájékoztatást.

– A Sárvárfürdő tulajdonosa-
ként a városnak nagy felelőssége 
és szerepe van. Minden biztonsá-
gi intézkedést megtéve, az elmúlt 
hetekben már az előkészületekről 
szóltak a dolgos hétköznapok. 
Remélem, hogy június 12-én 
biztonsággal meg tudjuk nyitni a 
fürdőt – fogalmazott Dr. Máhr Ti-
vadar.Hozzátette, az önkormány-
zat a turizmusban tevékenykedő 
vállalkozások működését a bérleti 
díjak és a közterület-használati 
díjak mérséklésével, elengedé-
sével segíti.

– Ezzel is támogatjuk és bátorít-
juk azt, hogy a vendéglátóhelyek 
meg tudjanak nyitni, és a vendé-
gek komfortérzetét tudjuk növel-
ni – indokolta az alpolgármester.

Kiss István elmondta, az idei 
szezon kapcsán nagy a bizonyta-
lanság, a szolgáltatók elsősorban 
a belföldi turizmus erősödésében 
bíznak. – Nem tudjuk, hogy mikor 
nyitják meg a határokat, és hogy a 
hazánkba látogató, főként Cseh-
országból érkező turisták egyál-
talán el akarnak-e jönni, vagy 

az idei évben otthon maradnak. 
Viszont ha ők így gondolkodnak, 
akkor bízunk abban, hogy a hazai 
turizmus erősödni fog Sárváron, 
azok a magyarok, akik elszerettek 
volna menni Horvátországba 
vagy Olaszországba, a magyar tu-
risztikai látványosságokat fogják 
felkeresni. Tehát a bizakodás az 
nagy, de nagy a bizonytalanság 
is – fejtette ki.

A Sárvári Turisztikai Egyesület 
elnöke azt is hozzátette, az ága-
zat szereplőinek az újranyitáskor 
a megfelelő védőintézkedések 
betartására is figyelmet kell for-
dítaniuk. – Ha a vendéglátóegy-
ségeket nézzük, akkor azok a sze-
rencsések, akiknek van teraszuk, 
és minél nagyobb teraszuk. Sárvár 
Város Önkormányzata nagyon 
pozitívan áll ehhez, hiszen a ki-
sebb terasszal rendelkezők szá-
mára most engedélyezte, hogy 
nagyobb helyet foglaljanak el. 
Így be tudjuk tartani a szükséges 
intézkedéseket, asztaltávolságo-
kat a vendégeink számára, hogy 
biztonságban érezzék magukat 
– emelte ki Kiss István.

Haller Ferenc, a Sárvár Tourist 
& TDM Nonprofit Kft. ügyveze-
tője emlékeztetett, januárban 
és februárban még rekordláto-

gatottságot ért el Sárvár a ven-
dégéjszakák számát tekintetve, 
a koronavírus-járvány azonban 
átírt minden várakozást. Most, 
hogy a vendégforgalom újból 
megindulhat, bíznak egy jó sze-
zon lehetőségében. Hamarosan a 
helyi wellness szállodák is nyitnak.

– A fürdővel közvetlenül átjár-
ható Park Inn Sárvár Resort & Spa 
ugyan eddig is fogadott vendége-
ket, de nagyobb kapacitással csak 
a fürdő újranyitását követően mű-
ködnek majd. Hasonló a helyzet a 
wellnessfürdő saját szállodájával 
is. Ott is a strandnyitás időpont-
jától várnak vendégeket. A saját 
medencékkel rendelkező Ensana 
Thermal Sárvár Health Spa Hotel-
ben pedig már május 29-étől, a 
pünkösdi hétvégére is fogadnak 
vendégeket. A Spirit Hotel a leg-
több sárvári szállodánál valamivel 
később, június 26-ától nyitja meg 
kapuit – sorolta Haller Ferenc.

A szakember elmondta, a tou-
rinform iroda szolgáltatásai, így 
a hagyományos és elektromos 
kerékpárbérlési lehetőség is ha-
marosan újra elérhetővé válnak.

Nemcsak a város, a megyei is 
készül a turizmus beindítására. A 
Vas Megyei Turizmus Szövetség a 
korlátozások feloldása után „Vas 

megye újra nyit, Vas megye újra 
vár” szlogennel indított kampányt, 
melynek célja, hogy mielőbb visz-
szatérjenek a vendégek megyénk-
be. Dr. Kondora Bálint, a szövetség 
elnöke ugyanakkor rámutatott, az 
ágazatnak számos nehézséggel is 
szembe kell majd néznie.

– Ez az ágazat az, amit talán 
a legelőször ért el a válság, és 
valószínűleg ez lesz az, amelyik a 
legutoljára fog belőle kilábalni.Ar-
ról mindenképpen beszélni kell, 
hogy valószínűséggel a külföldi 
turisták idén el fognak maradni. 
Ez Vas megye szempontjából azt 
jelenti, hogy a tavalyi 1,6 millió 
vendégéjszakának nagyjából a 
feléről biztosan le kell mondjunk 
– vetítette előre.

Az elnök szerint a helyzetet 
tovább árnyalja, hogy a magyar 
utazók nagy többsége kivette 
már a szabadságait az elmúlt he-
tekben, így csökkenhet a hosszú 
távú nyaralások száma is.

– A mérleg másik serpenyő-
jében viszont ott vannak azok 
az állami támogatások, ame-
lyek mégiscsak azt segítik, hogy 
gyorsabban álljon helyre a rend 
– adott hangot bizakodásának dr. 
Kondora Bálint.

Sii

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Kiss István, a turisztikai egyesület elnöke és Haller Ferenc, 
a sárvári TDM vezetője egyeztet a turisztikai szezonnal kapcsolatos tervekről

BIZAKODÁSSAL tekintenek a helyi 
turizmus szereplői a NYÁRI SZEZONRA
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Május 24-én teljes kapacitással üzemelt már a sárvári piac a 
Sárvár Aréna mellett, a használtcikk piaci rész is megnyitott, 
és a meleg ételt árusítók is megjelenhettek már. A tapaszta-
latokról Vámos Zoltánt, a Sárvári Sportfólió Kft. ügyvezető 
igazgatóját kérdeztük.

– Az elmúlt hetekben foko-
zatosan próbáltunk enyhíteni a 
kormányzati döntésekkel és a 
helyi szabályozásokkal összhang-
ban a piac működésén. Ez az első 
olyan hétvége, amikor a lomis 

piacot is ki tudtuk nyitni, illetve 
azokat a meleg étel árusítókat 
is be tudtuk fogadni, akik eddig 
nem tudtak jönni. Ez nagyjából 
az árusítók számát tekintve azt 
jelenti, hogy az előző hétvégén 40 
árusunk volt, ez most a lomisokkal 
együtt megduplázódott, tehát 
a kilátogatók mintegy 80 árussal 
tudtak találkozni – mondta el 
Vámos Zoltán. 

Nagyon pozitívak voltak az első 
teljes piac tapasztalatai. – Minden-
kit kérünk arra, hogy viseljen masz-
kot, ha kijön a piacra, hiszen hiába 
vagyunk a szabad levegőn, nagyon 
sok ember találkozik egymással 
védőtávolságon belül. Várhatóan 
a következő időszakban viszont 
enyhülni fog az a szabályozásunk, 
amely most még érvényben van, 
hogy 9 óra előtt a 65 éven aluliak, 
9 után pedig a 65 éven felüliek 
jöhetnek – húzta alá az ügyvezető.

Mind pünkösdvasárnap, mind 
pünkösdhétfőn kinyit majd a sár-
vári piac a május 24-i tapasztalatok 
alapján, illetve annak köszönhető-
en, hogy nagyon sok árus és vevő 
kérte ezt.

-fr-

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AMIT KÉRÜNK:

• CNC esztergályos/marós/programozó végzettség
• Minimum 1–3 éves tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása
• Gyors, pontos, önálló munkavégzés
• Német nyelvismeret (előny)
• Műszaki végzettség

 
• A munkafolyamatra vonatkozó 
 technológiák ismerete
• Munkakörben szerzett tapasztalat
• Forgácsolási ismeretek
• Műszaki rajzolvasási készség
• Megbízhatóság, önállóság, kreativitás

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

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük küldje írásos önéletrajzát az alábbi címre:
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Kemény István u. 5. E-mail: h-hr@provertha.com Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509

Gépbeállító munkakörbe Raktáros munkakörbe
AMIT KÉRÜNK:

• Raktári munkakörben szerzett tapasztalat
• Targoncakezelői vizsga
• Három műszakos munkarend vállalása
• Számítógépes alapismeretek
• Német nyelvismeret (előny)
• Csapatmunka

A Provertha E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet
FELADATOK:
Vevőreklamációk központi kezelése, a feldolgozások 
szervezése és dokumentálása:

• a reklamációk rendszerezése
• az elemzések ( 5 miért, Ishikawa ) levezetése 

csapatmunkában
• a reklamációs riportok ( 3D, 5D, 8D ) összeállítása
• kommunikáció a vevőkkel a reklamációkkal kapcsolatban
• a vevői portálok kezelése
• a vevőreklamációs kiértékelések kezelése
• a minőségügyi dokumentációk kezelése

ELVÁRÁSOK:
• Tárgyalóképes német és/vagy  angol 

nyelvtudás
• Jó kommunikációs készség
• Jó problémamegoldó és döntéshozó 

képesség
• MSc / BSc mérnöki diploma vagy 

középfokú végzettség hasonló 
területen szerzett munkatapasztalattal

• B kat.jogosítvány (utazási hajlandóság 
az üzemeink között)

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Munkavégzés helye:  Sárvár / Kapuvár (Beled)

ELŐNY: 
• Minőségügyi tapasztalat
• IQS CAQ rendszer ismerete
• Minőségügyi rendszerek ismerete (IATF16949 és ISO9001)
• Műszaki ismeret

AMIT KÍNÁLUNK:
• Felelősségteljes és változatos tevékenység egy erősen 

fejlődő nemzetközi vállalatnál 
• Magas fokú szakmai fejlődési lehetőség egy 

sikerközpontú, dinamikus csapatban

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött és 
vevőspeci� kus termékek fejlesztője és gyártója már több, mint 35 év óta fontos partnere számos nemzetközi autóipari és 

elektromos ipari nagyvállalatnak. Piaci pozíciónk további fejlesztése és kiépítése céljából 
felvételt hirdetünk a megnevezett munkakörbe:

Amennyiben úgy gondolja, hogy a fenti pozíció megfelelne Önnek,
kérjük küldje el e-mailben a bizonyítványokkal ellátott magyar, német és/vagy  angol nyelvű önéletrajzát a következő elérhetőségre:

Németh Andrea, Személyügy • E-mail: andrea.nemeth@provertha.com • Telefon: 95 520-509

Minőségügyi mérnök (vagy technikus)
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Már a LOMIS PIAC is működik Sárváron
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Folytatás az 1. oldalról
A főutca építését a kivitelező 

igyekszik megoldani a lehető 
legkisebb kellemetlenséggel, 
csak május 23-án a belvárosi 
kör forgalom aszfaltozásakor 
kellett a forgalmat elterelni a 
jóváhagyott ideiglenes forga-
lomkorlátozási tervben előírtak 
szerinti terelő útvonalon, de ez a 
buszközlekedést nem érintette. 
A beruházás költsége mintegy 
félmilliárd forint, a kivitelezést 
a Strabag Általános Építő Kft. 
végzi. A sárvári önkormányzat és 
a Strabag is kéri a lakosság türel-
mét és megértését a kivitelezés 
idejére, amelynek végleges be-
fejezése június végére várható.

Nem torpantak meg az önkor-
mányzati út- és járdafelújítások 
sem. Mint,  ahogy arról  már 
beszámoltunk, a Vörösmarty és 
az Uzsoki utcákban pályázati 
támogatás felhasználásával, 
60 millió forintos beruházás 
keretében készült el az új asz-
faltburkolat. Az önkormányzat 

12 millió forintos beruházással 
építette ki a fürdő és a Hegy-
község között tavaly elkészült 

300 milliós kerékpárút mellett 
a közvilágítás. 

Mintegy 100 millió forintos 
út- és járdafejlesztést tartalmazó 
csomagot hagyott jóvá az idei 
évre a képviselő-testület. Elké-
szült már a Cukorgyár utcában az 
útburkolat szélesítése, a vízelve-
zetés, az Ikervári úton a meglévő 
járda folytatása. Megújult töb-
bek között a járda a Kertekalja, 
az Eperjes és a Bártfa utcákban. 
Leaszfaltozták az Orsolya utca 
Pálházi Göncz Miklós és Esze 
Tamás utcák közötti szakaszát. 
Ütemterv szerint folytatódnak 
a munkálatok, amelyek nagyon 
várt eleme az úgynevezett „fek-

vőrendőrök ” megépítése az 
Ungvár, Nádasdy, Temető és 
Petőfi utcákban.

Szabó Zol tán  tá rsada lmi 
megbízatású alpolgármester 
elmondta, hogy azoknál a ki-
vitelezéseknél, ahol lakossági 
panasz érkezett elvégzik a hibák 
kijavítását. Szólt arról is, hogy a 
Móricz Zsigmond utca végén 
lévő Gyöngyös híd javítását so-
ron kívül elvégeztette az önkor-
mányzat. Kihelyezésre kerültek 
a Kazinczy és Világos, valamint 
a Kazinczy és Csallóköz utcák 
sarkán a közlekedési tükrök, és 
elvégezték a területen a veszélyes 
fák kivágását is. -fr-
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Sárváron is LEZÁRULTAK az általános iskolai BEIRATKOZÁSOK
A szülők a beiratkozás első 
szakaszában a Szent László 
iskolába, míg a május 15-én 
záruló második szakaszában a 
Gárdonyi és a Nádasdy iskolák-
ba írathatták be a gyerekeiket. 
Összesen 172 elsős kezdi meg 
tanulmányait a 2020/2021-es 
tanévben Sárváron.

A legtöbben a Sárvári Gárdonyi 
Géza Általános Iskolát választot-
ták, ahol rekordszámú, 90 elsős 

kezdheti meg tanulmányait a 
2020/2021-es tanévben – számolt 
be az eredményekről Németh Ernő 
igazgató, köszönetet mondva 
azoknak a szülőknek, akik bizalmat 
szavaztak a Gárdonyi iskolának.

 - A Gárdonyiba ennyi tanuló 
még sohasem iratkozott, úgy 
gondolom, egy vezető számára 
ez a legnagyobb elismerés. 
Három első osztályt fogunk in-
dítani, kiváló tanítónők kerülnek 
majd az osztályok élére.A biza-

lom annak is köszönhető, hogy 
kiváló szakmai munka folyik az 
intézményben, a kompetencia-
méréseken tanulóink eredménye 
alapján az első 150 iskola között-
vagyunk, nagyon jó helyezéseket 
érnek el diákjaink az országos 
versenyeken is, igyekszünk min-
dent megbeszélni a szülőkkel 
– mondta el Németh Ernő.

Az előzetes számításoknak 
megfelelően, két osztályt indít-
hat szeptemberben a Sárvári 

Nádasdy Tamás Általános Isko-
la – jelentette be Lakat Attila 
iskolaigazgató, miután lezárult 
az általános iskolai beiratkozás 
második szakasza. Az intézmény-
vezető elmondta, 48 kisgyermek 
kezdheti meg az első osztályt az 
Alkotmány utcai iskolában. 

A Szent László Katolikus Álta-
lános Iskolában is 34 fővel két 
első osztály indul a 2020/2021-es 
tanévben- tájékoztatott Ördög 
Tibor iskolaigazgató.

Ütemterv szerint ZAJLANAK AZ ÚTÉPÍTÉSEK

Leaszfaltozták az Orsolya utca Pálházi Göncz Miklós és Esze Tamás 
utcák közötti szakaszát( Fotó: Takács – Reichardt Gabriella)

A főutca Kossuth tértől a 
Szombathelyi úti vasúti átjá-
róig terjedő szakasza mintegy 
félmilliárd forintból újul meg
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Szent László

Szent László és

 

● Május 31-én, vasárnap Pün-
kösd főünnepén kérjük, hogy min-
den megbérmált katolikus keresz-
tény újítsa meg a bérmáláskor tett 
fogadalmát, az Isten és az Anya-
szentegyház iránti szeretetében! 
Legyünk jó példát adó katolikus 
keresztények! Pünkösdhétfőn is szo-
kásos vasárnapi miserendet tartunk 
mindkét sárvári templomban.

● „Jöjj Szentlélek Isten! He-
lyettesítsd csendes bizalommal a 
bennünk lévő aggodalmat! He-
lyettesítsd erős hittel a bennünk 
lévő félelmet!” A pünkösdi imádság 
szavaival Szentlélekváró virrasztásra 
hívjuk a kedves híveket május 30-
án, szombaton 20 órakor a Szent 
László-templomba. 

● Június hónapban minden 
pénteken este a szentmisével kap-
csolatosan elimádkozzuk a Jézus 
Szíve litániát mindkét templomban.

● Templomainkban minden 

szentmise alatt van gyónási lehe-
tőség, hétköznapokon és vasárna-
pokon egyaránt.

● Június 7-én, vasárnap Szent-
háromság ünnepe lesz.

● A hittanuló diákokat szeretet-
tel kérjük, hogy tanév végi szent-
gyónásukat végezzék el június 8. és 
12. között. A Szent László-templom-
ban 19 órától, a Sári templomban 
18.30 órától.

● Az ünnepélyes hittanos tan-
évzáró Te Deumot június 14-én és 
június 21-én, vasárnap tartjuk. A 
járványügyi szabályokat betartva, 
a Szent László-templomban szom-
baton 19 órakor, vasárnap 9 és 11 
órakor, valamint 19 órakor. A Sári 
templomban szombaton 18.30 
órakor, vasárnap 8 órakor és 10 
órakor. Örömmel és hálatelt szívvel 
köszönjük meg Istennek a tanévben 
kapott kegyelmeket.

● Szeretettel buzdítjuk a katoli-
kus családokat, hogy – a nyári va-
káció és szabadságolások idején is 
– a gyermekekkel együtt örömmel 
jöjjenek a vasárnapi szentmisékre! A 
hívő ember számára nem kötelező, 
hanem fontos a vasárnapi szentmi-
se, mint lelki erőforrás.

● Templomaink legnagyobb 
kincse a minden hétköznap bemu-

tatott szentmise, a Szent László-
templomban 8 órakor és 19 órakor, 
a Sári templomban 18.30 órakor. 

● Plébániáink honlapján www.
ladislas.hu és www.sarvarsari.hu 
figyelemmel kísérheti plébániáink 
nagy családjának életét és friss híreit.

● Minden pénteken este a szent-
mise után a Szent László-templom-
ban félórás csendes szentségimá-
dást tartunk, és elimádkozzuk az 
egyház esti imáját a kompletóriu-
mot. Szeretettel várjuk a Híveket.

A plébániák irodái a szokásos 
időben nyitva vannak. Kérjük a 
kedves híveket, hogy a 2020. évi 
egyházközségi hozzájárulást, mely 
az évi jövedelem, vagy nyugdíj 
0,5%-a legyenek szívesek befizetni. 
Előre is köszönjük, jó szándékú és 
nagylelkű adományaikat.

Evangélikus Hírek 

● Örömmel adjuk hírül, hogy 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Püspöki Tanácsa a május 
19-én közreadott püspöki pász-
torlevélben leírtak szerint újra 
lehetségesnek tartja gyülekezeti 
alkalmak meghirdetését a hívek 

személyes részvételével szabad 
téren vagy fedett helyen. Ennek 
értelmében május 24-től gyüle-
kezetünkben is a szokott rendben, 
vasárnap 9.30-tól tartjuk meg 
istentiszteleti alkalmainkat. A 
körlevélben foglaltaknak megfele-
lőena gyülekezetek elnökségének 
a kormányzati rendelkezésekkel 
összhangban Védekezési Szabály-
zatot kell összeállítani.

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

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

● Pünkösdvasárnap és -hétfőn 
10 órakor tartjuk ünnepi istentisz-
teleteinket. Az úrvacsoravétel a jár-
ványveszély okán ezúttal elmarad.

● Hétközi alkalmaink egyelőre 
szünetelnek.

● Gyülekezetünk a Sárvári Re-
formátus Egyházközség Facebook-
oldalán is elérhető. Telefonos elér-
hetőség: 95/830067, 30/6786645.

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia
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A Nádasdy Ferenc Bandérium 
tagjaival leginkább a Nádas-
dy Történelmi Fesztivál ideje 
alatt találkozhatunk Sárvá-
ron. Tíz éve alakultak, de ez 
az ünnep csendesebbre sike-
rült, mint gondolták, hiszen 
a koronavírus-járvány miatt 
elmaradnak azok a történel-
mi fesztiválok, amelyeknek 
rendszeres résztvevői.  

A Nádasdy Ferenc Bandérium a 
Nádasdy Történelmi Hagyomány-
őrző Egyesület részeként jött létre 
a XVI–XVII. századi katonai hagyo-
mányok ápolásának céljával. A tíz 
éve működő bandérium ma már 
önálló egyesületként folytatja a 
tevékenységét továbbra is katonai 
hagyományőrzéssel foglalkozó 

markotányos bandériumként, 
megismertetve a korabeli életmó-
dot, harcmodort és világnézetet 
is. Az egyesület elnöke Takács 
Viktor, az alelnök Szibler Gábor, 
a bandérium kapitánya pedig 
Tolnay István.

A sárvári bandérium az elsők 
között jött létre az országban, 
mára a Nádasdy Ferenc Ban-
dér ium mellett  a körmendi 
Batthyány Lovas Bandérium és 
a Kőszegi Darabontok is tagjai 
Vas Vármegye Vitézlő rendjének. 
Az első Nádasdy Történelmi 
Fesztivál sikere hozta az ötletet, 
hogy Sárváron is lehetne egy 
állandó hagyományőrző csapat. 
Az eltelt tíz évben mindenki 
megtalálta a maga számára 
kedves elfoglaltságát. A hölgyek 
a szakácskodás, a gyógynövény-
kezelés és a szabás-varrás terén 
jeleskednek. A férfiak pedig ki-ki 
a maga fegyvertípusával, puská-
val, szablyával vitézkedik.

– Mindenki talált magának egy 
karaktert, hajdút, darabontot, 
nemesembert, ami szim-
patikus – mondta Szibler 
Gábor, a bandérium had-
nagya. Kiemelte, hogy az 
eltelt évek alatt nemcsak 
a bandériumban alakul-
tak ki barátságok, hanem 
a többi hagyományőrző 
csapattal is országszerte.   
Május elejétől szeptem-
ber végéig szinte min-
den hétvégén fellépnek 
valahol. Megterhelő, de 
elhivatottsággal tesznek 
eleget a felkéréseknek, 
amelyek idén, sajnos a 
járvány miatt jórészt el-
maradnak.

Kezdetben számító-
gépes szakemberként 
segítette a Nádasdy 
Fesztivál létrejöttét Illés 
Szilárd, ám idővel őt is 
megcsapta az elöltöltős 

fegyverek füstje. A fesztiválszer-
vezőből lövész lett és a bandéri-
umhoz csatlakozva megtetszett a 
tábori élet. – Tökéletes kikapcso-
lódás abból a digitális világból, 
ahol minden az okostelefonok 
körül forog. Ez a kis közösség 
kiszakad hétvégenként ebből. 
Megfőzzük a magunk ebédjét, és 
sátrakban alszunk, a korszaknak 
megfelelően próbálunk élni – 
számolt be a középkori életfor-
máról Illés Szilárd.     

Bokor Róbert számára a vég-
vári vitézekről olvasott gyerek-
kori könyvek elevenednek meg 
a bandérium fellépésein. – Az 

Egri csillagok, A kőszívű ember 
fiai és a többi regény kapcsán 
álmodoztunk azokról a történelmi 
időkről, kardokról és puskákról. A 
hagyományőrzés kapcsán elő-
ször a kőszegi ostromnapokhoz 
sodródtam. Aztán a sárvári ban-
dériumhoz is közel kerültem, és 
onnét egyenes út vezetett „lefelé a 
lejtőn” – idézte fel harcossá válását 
a bandérium puskása.

– Ha valaki komolyan gondolja 
és valóban korhűen szeretné 
megidézni a múltat, akkor az rend-
kívül sok utánaolvasást és utánajá-
rást igényel. Az interneten is már 
számos nagyon jó fórumot lehet 

találni az eszmecserék-
hez, ahol ezzel foglal-
kozó történészek adnak 
segítséget. Ha valami 
megragadja az ember 
fantáziáját, akkor elkezd 
kutatni, hogy nézett ki 
egy tárgy, miként hasz-
nálták, miből készült. Így 
építünk fel apránként 
egy valódi hiteles felsze-
relést – sorolta a vitézzé 
válás folyamatát Bokor 
Róbert.         

A bandérium tagjai-
nak felszerelése komoly 
anyagi értékkel is bír, 
de a legfontosabb a vi-
selőjében van. Ugyanis 
a bandérium jelszava 
továbbra is Nádasdy Fe-
renc, a  „Fekete Bég”  mot-
tója: A várat nem falak, 
hanem férfiak védik.

A várat 
nem falak, 

hanem 
FÉRFIAK VÉDIK

A Nádasdy Ferenc Bandérium 
tagjai korhű ruhákban, a kép 
jobb szélén Szibler Gábor, a 
bandérium kapitánya

Illés Szilárd 
a Nádasdy-vár hídján
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A 9,2 hektár területű kertben 
mintegy 300 fa- és cserjefaj, -fajta 
várja a látogatókat. Teljes pompájá-
ban látható jelenleg az arborétum, 
most zajlik az azáleák, ismertebb ne-
vükön a rododendronok virágzása.

A város szívében elhelyezkedő 
országos jelentőségű védett ter-

mészeti terület növényanyagát 
és tájképét tekintve alapvetően 
két részre osztható. Az egyik, az 
egykori ártéri keményfás ligeter-
dő maradvány. Itt 300 éves ősi 
kocsányos tölgyek, magas kőrisek 
és szálanként megmaradt, de 
jobbára csak fiatalabb mezei szil 

példányok uralják a területet, kö-
rülölelve a mintegy egyhektáros 
halastavat.

Az arborétum másik része a 
hagyományos értelemben vett 
arborétum, ahol a 200 évvel 
ezelőtt megkezdett angolpark 
alapjain alakult ki a mai összkép.

Az arborétum talán legnagyobb 
értékét minden bizonnyal ezek 
az évszázados példányok képezik. 
A tájképet a legidősebb, mintegy 
200 éves platánok, feketefenyők, 
tiszafák, japánakácok, vasfák és 
egy hatalmas egylevelű magas-
kőris uralják. A későbbi telepítések 
közül a 100-130 éves liliomfák 
hívják leginkább magukra a figyel-
met, de sokféle rododendron és 
azáleafaj élvezi a savanyú öntés-
talaj nyújtotta ideális termőhelyi 
feltételeket.

A parkban áll az Erdészeti Tu-
dományos Intézet Központjának 
épülete. Séta közben a látogató 
találkozhat Koltay György er-
dőmérnök mészkőszobrával, a 
Babaházzal, melyet a bajor herceg 
építtetett gyermekei számára, és 
megtekinthető Németh Mihály 
szobrászművész néhány itt elhe-
lyezett alkotását.

A Sárvári Arborétum minden 
évszakban megér egy sétát a ter-
mészet kedvelőinek, de májusban 
igazi virágpompában várja a beté-
rőket. Az arborétum hétvégén és 
hétköznapokon is 9-től 19 óráig 
látogatható.

Babakötvényes számlanyitás 
Ügyfélkapun keresztül otthonról

Amennyiben gondoskodni szeretne gyermeke jövőjéről, 
és ezért Babakötvényt kíván vásárolni, akkor az Ügyfél-
kapun keresztül (www.magyarorszag.hu) már otthonról 
is megnyithatja gyermeke részére az ehhez szükséges 
Kincstári Start-értékpapírszámlát. A számla megnyitása 
és vezetése ingyenes, gyors és egyszerű. 

Ráadásul, ha most, 2020. április 27. és június 30-a kö-
zött teszi ezt meg, akkor még egy nyereményjátékban 
is részt vehet, állampapír vásárlásra beváltható utalvá-
nyért. Játék részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/
hu/oldalak/tartalom/8311/ 

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.
hu/hu/lakossagi-ugyfelek/eletkezdesi_tamogatas

Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról 
Nyisson értékpapírszámlát vagy Start-számlát Ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstárban, vagy vásároljon 
állampapírt a Kincstár gyors és biztonságos elektronikus szolgáltatásainak (Mobil- és Webkincstár) Ügyfélkapun 
történő megigénylésével, a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#szolgaltatas_lista,PE.BE linken. 

Amennyiben 2020. április 27–június 30. napja között teszi ezt meg, és friss pénzbefi zetésből legalább 100.000 forint 
értékben megnöveli állampapír állományát, Ön is részt vehet nyereményjátékunkban. A játékban 25 darab Kincstár 
által kibocsátott 100.000 forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorso-
lunk ki. A Nyereményjátékról bővebben itt olvashat: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/tartalom/8311/

Teljes pompájában látható 
a SÁRVÁRI ARBORÉTUM

Hétköznap és hétvégén is látogatható a Sárvári Arborétum, miután a park vezetősége úgy dön-
tött, teljes látogatási időben megnyitja a kertet az érdeklődők előtt. A betérőket tavasszal igazi 
virágpompa fogadja, most zajlik a rododendronok virágzása.

10 2020. május 29. SÁRVÁRI    HÍRLAP



KORMÁNY INFORMÁCIÓ

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

A hiteltörlesztések 
felfüggesztése

Ké
sz

ül
t M

ag
ya

ro
rs

zá
g 

Ko
rm

án
ya

 m
eg

bí
zá

sá
bó

l.

MK_GAT_188x270mm.indd   2 5/5/20   19:16

112020. május 29. SÁRVÁRI    HÍRLAP



Gróf István: „Fülig a zenében – A blues, a jazz, a rock és a folk világa a 
Mississippi-deltától a Rába völgyéig” című új – ezúttal zenei életművé-
nek összegző – kötete kerül a meghívott közönség elé 2020. június 6-án, 
szombaton 10.30 kezdettel a Sárvári Arborétumban. A város nevében 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, Vas megye képviseletében Majthényi 
László megyei közgyűlési elnök köszönti a megjelenteket. Beszédet a 
térség nevében V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a szakma 
nevében pedig Nemes Nagy Péter blues-kutató mond, majd a Szülőföld 
Könyvkiadó gondozásában megjelenő kötetet a szerző mutatja be.

A Barabás György Műszaki Szakgimnáziumban és Szakközépis-
kolában elkezdődött a rendkívüli felvételi eljárás.

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus képzésre 
és érettségire felkészítő 2 éves nappali tagozatos képzésre várják a je-
lentkezőket. Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 
képzésre azoknak az érettségizett fiataloknak a jelentkezését várják, 
akik piacképes szaktudást, XXI. századi szakmát szeretnének szerezni, 
otthonosan mozognak az informatika világában, de még tudnának 
és szeretnének is tanulni. Lakatné Mester Éva igazgatónő elmondta, 
hogy aki ezt a képzést választja náluk, az iskolájuk magasan képzett, 
tapasztalt szakembereitől kaphat naprakész, ugyanakkor a jövőbe 
mutató tudást a számítógépes programozással, a hálózatokkal és az 
adatbázis-kezeléssel kapcsolatban két év alatt. A beiratkozás június 
22–24-én 8.00-tól 12.00 óráig lesz a Barabás iskolában. Az érettségire 
felkészítő 2 éves nappali tagozatos osztályba június 22-én 8 és12 óra 
között iratkozhatnak be a szakmával rendelkezők.

Gróf István könyvbemutatója

Várják még a jelentkezőket 
a Barabás iskolába!

Amit kínálunk:
Saját állományú munkaviszony magyar tulajdonú családi 

vállalkozásban.100%-ban térített Volán busz vagy vonatbérlet. Dolgozói vásárlás termékeinkből, ingyenes céges buszjáratok.

CSOPORT

Tel.:  06 70/938-8711E-mail: hr@taravis.hu

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu

57
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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:

Gépbeállító 
Feladatok: csomagológépek karbantartása, üzemeltetése, beállítása 

(többműszakos munkarend)

baromfi-feldolGozó seGédmunkás 
(élőállat Függesztő) 

(egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40) 
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése, 

baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

kézi csomaGoló 
(állandó délelőttös, vagy állandó délutános 

vagy két műszakos munkarend) 
(Családbarát 6 órás műszak, munkakezdés 7:40)

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is 
várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.

12 2020. május 29. SÁRVÁRI    HÍRLAP
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Minőségi autószerelés Sárváron!
Újra a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket! 
A higiéniai szabályok betartására továbbra is fi gyelünk! 

Nálunk az ügyfél az első!

Minden ami autó!

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

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

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

» Műszaki vizsgáztatás «
» Gumiszerelés, centrírozás «

» Olajcsere «
» Autómosás «

» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «

» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

június 4-én és 11-én, 
csütörtökön 16:30-kor

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Május 30., június 6. és 13. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Május 29. (péntek) 19:00: Film színház muzsika” – a Sárvári Oratórikus 
Kórus előadása (2017)/ism.
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2020. május 29. és június 13. közöttÉves szelektív naptár 2020 Sárvár

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 
a korona vírus miatt a személyes 
ügyfélfogadás valamennyi ügyfél-
szolgálati irodánkban bizonytalan 
ideig szünetel. Bejelentéseiket e-
mailben, postai úton és telefonon is 
fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: 
ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200-240, 
9401 Sopron Pf. 101.                                                                       

További tájékoztatásért 
kérjük keressék fel  

a www.stkh.hu honlapunkat.  
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

ÁPRILIS

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt 2020. 
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel. 
Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is 
fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 
95/200-240, 9401 Sopron Pf. 101.                                                      
További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
honlapunkat.                                                          

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200‐240                                             
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00‐14:00; kedd 
10:00‐17:00                                                                                                 

MÁJUS
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

ÁPRILIS

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt 2020. 
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel. 
Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is 
fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 
95/200-240, 9401 Sopron Pf. 101.                                                      
További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
honlapunkat.                                                          

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200‐240                                             
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00‐14:00; kedd 
10:00‐17:00                                                                                                 
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

MÁJUS

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200-240              
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda,                    
csütörtök 08:00-14:00; kedd 10:00-17:00                    

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI 
vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Kommunális és zöldhulladékos zsákjainkat már 
megvásárolhatják a sárvári Viola Illatszer üzletben a 

Hunyadi utca 1. szám alatt.

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt 2020. 
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel. 
Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is fogadjuk 
az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200-
240, 9401 Sopron Pf. 101.                                                                     
További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
honlapunkat.                                                          
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

MÁJUS

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200-240              
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda,                    
csütörtök 08:00-14:00; kedd 10:00-17:00                    

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI 
vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Kommunális és zöldhulladékos zsákjainkat már 
megvásárolhatják a sárvári Viola Illatszer üzletben a 

Hunyadi utca 1. szám alatt.

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt 2020. 
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel. 
Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is fogadjuk 
az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200-
240, 9401 Sopron Pf. 101.                                                                     
További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
honlapunkat.                                                          
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

MÁJUS

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200-240              
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda,                    
csütörtök 08:00-14:00; kedd 10:00-17:00                    

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI 
vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Kommunális és zöldhulladékos zsákjainkat már 
megvásárolhatják a sárvári Viola Illatszer üzletben a 

Hunyadi utca 1. szám alatt.

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt 2020. 
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi 
ügyfélszolgálati irodánkban bizonytalan ideig szünetel. 
Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is fogadjuk 
az alábbi elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200-
240, 9401 Sopron Pf. 101.                                                                     
További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
honlapunkat.                                                          
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

JÚNIUS

Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200-240                                                                                                                          
Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00-

14:00; kedd 10:00-17:00                                                                                                 

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI napon történik.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI 
vagy PÉNTEKI napon történik. 

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Kommunális és zöldhulladékos zsákjainkat már 
megvásárolhatják a sárvári Viola Illatszer üzletben a 

Hunyadi utca 1. szám alatt.

Az építési törmelék gyűjtés és az egyedi igény szerinti 
lomtalanítás határozatlan ideig szünetel.

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból 
ahol a kommunális hulladék szállítása HÉTFŐI napon 
történik. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a korona vírus miatt a 
személyes ügyfélfogadás valamennyi ügyfélszolgálati 
irodánkban bizonytalan ideig szünetel. Bejelentéseiket e-
mailben, postai úton és telefonon is fogadjuk az alábbi 
elérhetőségeken: ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/200-240, 9401 
Sopron Pf. 101.                                                                        
További tájékoztatásért kérjük keressék fel a www.stkh.hu 
honlapunkat.                                                          
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 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500 
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio

Két sikeres csapat kooperációjaként, 
új arculattal 
              létrejött a:

Akciós ajánlatunk 

2020. június 30-ig 

leadott rendelésekre

vonatkozik!

műanyag/fa nyílászárók forgalmazása, beépítése |  árnyékolástechnika

bútorasztalos-munkák |  épületasztalos-munkák |  gipszkartonozás…Szolgáltatá
saink:

NYITÁSI AKCIÓ! -10%

Nyitási akciónk keretében a német Kömmerling gyártmányú műanyag nyílászáróink 
árából 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK minden új megrendelőnknek!

Sárvár, Alkotmány u. 4.

LOTTÓZÓ

Sárvár, Laktanya u. 2. 

Sárvár, Tinódi u. 32.  
ÜZLETEK

Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00 • Vasárnap ZÁRVA

Alkotmány utcai üzletünkben bővült a kávékínálat, 
cappuccino, caffe latte és caffe macchiato is kapható!

Soproni 0,5 l  .........  232 Ft/db 222 Ft/db
Steffl  0,5 l  .............  232 Ft/db 210 Ft/db
Arany Fácán 0,5 l  ..  209 Ft/db 194 Ft/db
Kőbányai 0,5 l  .......  217 Ft/db 208 Ft/db
Dreher 0,5 l  ..........  246 Ft/db 238 Ft/db
Arany Ászok 0,5 l  ..  227 Ft/db 220 Ft/db
Kozel 0,5 l .............  263 Ft/db 250 Ft/db

Szentkirályi víz 1,5 l  ............  119 Ft/db
Márka üdítők 2 l  .................  200 Ft/db

Perté kávé, Lottó, Sorsjegy
Az akció június 1-30-ig tart.

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki 
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

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

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Hosszú kényszerpihenőt 
követően, jelentős korlá-
tozások mellett ugyan, de 
újraindulhattak az egyes 
sporttevékenységek a Sár-
vár Arénában. Két hónap 
szünet után a Sárvári Sho-
tokan Karate Egyesület 
is folytathatta edzéseit a 
komplexumban.

A Sárvári Shotokan Karate 
Egyesület tagjai már együtt 
edzhetnek a Sárvár Arénában je-
lentős korlátozásokkal és szigorú 
feltételek mellett. A sportolók 
május elején végre maguk mö-
gött hagyhatták a veszélyhelyzet 
nehéz heteit. Németh Róbert 
egyesületi elnök 1984 óta ka-
ratézik, 26 éve edző, de ilyen 
nehéz időszakot még nem élt át 
sportolóként.

– Az eltelt két hónapban is 
igyekeztünk aktívak marad-
ni, online edzésterv mentén, 

otthon gyakoroltak a tagok.
Folyamatosan küldtem nekik a 
feladatokat – mondta el Németh 
Róbert edző.

A karatékák az év elején fel-
avatott új edzőtermüket, a dojót 
egyelőre nem használhatják, 
az aréna küzdőterén edzenek. 
Csütörtöki napokon több cso-
portban tartják foglalkozásaikat, 
hiszen biztonsági okokból egy 
edzésen csak 10 fő vehet részt. A 
járványügyi helyzet miatt egye-
lőre bizonytalan, hogyan tudnak 
a nyáron edzőtáborokat tartani, 
lesznek-e országos versenyek a 
karatékák számára.

Márciusban szervezte volna 
meg a Sárvári Shotokan Karate 
Egyesület a XIX. Ippon Shobu-
Sárvár Kupát a Sárvár Arénában, 
amely a veszélyhelyzet miatt 
elmaradt. Idén sajnos már nem is 
tartják meg a versenyt, mert nem 
fér bele a Magyar JKA Karate Szö-
vetség ez évi versenynaptárába.

Újra edzenek 
a KARATÉKÁK
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 hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig 

vasárnap: 15:00-től 22:00-ig

INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS DOBOZ 

SÁRVÁRON BELÜL!

 06 95 32 38 32  +36 30 8 876 876

 szanchopizza.hu  szanchopizza

VÁLOGASS 
KEDVEDRE 

KÖZEL 60 FÉLE 

PIZZÁNKBÓL!

Pizzáinkat már 

tejfölös-mustáros, 

és spenótos alappal 

is kérheted!

KÖZKÍVÁNATRA 

GYROS TÁL KAPHATÓ

JOGHURTOS, VAGY 

CSÍPŐS ÖNTETTEL!

PIZZÁK 1150 Ft-tól,

GYROS TÁL, illetve 

SALÁTÁK 1450 Ft,

HAMBURGEREINK 

1150 Ft-ért kaphatóak.

PIZZÁK
HAMBURGEREK

SALÁTÁK
GYROS TÁL

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

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

Platán minőség, Platán mennyiség, 
Platán magyarság:-))))

CSÜLÖK, KACSA, LIBA VAGY MALAC, 
SZAFTOS HÚSOK ESETLEG OLDALAS,

ITT MINDEN KEDVÉRE VALÓT MEGTALÁL!
VIRÁGZUHATAGOS, HANGULATOS, 

CSENDES KIS TERASZOK!
EGYÉL MAGYARKÉNT, 

ÉLJ MAGYARKÉNT!
NE BBQ-ZZ, 

EGYÉL IGAZI 
MAGYAROS, KEMENCÉS 

ÉTELEKET!

Minden héten csütörtöktől 
vasárnapig, finomabbnál 

finomabb kemencés 
ételekkel várjuk esténként!

A NYÁRINDÍTÓ 
BÚBOS KEMENCÉZÉS 

MEGKEZDÕDÖTT!

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

Tel.: 06 30 974 6655
Nyitvatartás: H.-P.: 9.00–17.00, 

SZO.: 9.00–12.00

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

KÖSZÖNJÜK AKCIÓK %
MINDEN HÓNAPBAN MÁS-MÁS AKCIÓ!

Részletek az üzletben!

Érdemes lesz benézni hozzánk!

2000-2020

ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!

20éve

www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

Ne hagyd otthon a vásárlói kártyádat se!

Ünnepeljük 
együtt a

születésnapunkat!20.

Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

    ISMÉT VÁRJUK ÖNÖKET   
Örömmel értesítjük Vendégeinket, 

hogy éttermünket és kerthelyiségünket 
megnyitottuk!

Június 1–11-ig hétköznapokon 11–21 óráig,
június 5–6-án, illetve június 12-től
pedig 10–22 óráig tartunk nyitva!

A kiszállítás továbbra is működik!
Finom, házias ételek, pizzák, kétféle napi menü 

(normál és hét sztárja), limonádék…
Jöjjön el, és győződjön meg személyesen!

2020. május 31-én hozza el gyermekét,
(16 éveskorig) aki a saját ételét
FÉLÁRON kapja
+ meglepiajándék!
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Konyhai kisegítőt felveszünk! (+36 30 9466689)
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