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100 ÉV alatt
SIKERESEK LETTÜNK

Magyarország
eredményesen
védekezett
a járvány ellen
Sikeresen és eredményesen
védekezett Magyarország
a koronavírus-járvány első
szakaszában. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a
védekezésben és azoknak is,
akik betartották a járványügyi szabályokat – mondta
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A Sárvári Néptánckör Kulturális Egyesület tagjai egy táncfantáziát
mutattak be az Ismerős Arcok zenekar Nélküled című számára
Harangzúgás jelezte június 4-én 16 óra 30-kor, hogy 100 évvel
ezelőtt minden magyar számára fájdalmas tragédia érte az
országot. 1920-ban ezen a napon írták alá az első világháborút
lezáró trianoni békediktátumot a versailles-i Nagy-Trianon
kastélyban. Sárvár népe együtt emlékezett arra, hogy ekkor
elveszett az ország – Horvátországot nem számítva – területének kétharmada, lakosságszámának pedig háromötöde.
A Hild parkban a városi megemlékezés Ódor Viktória szavalatával
és a Sárvári Néptánckör Kulturális
Egyesület táncprodukciójával
kezdődött 16 óra 32 perckor, akkor, amikor Trianonban a magyar
küldöttek ellátták kézjegyükkel
a diktátumot. A Nádasdy Ferenc

Bandérium tagjainak díszsorfala előtt Takács Zoltán Bálint
történész, a Nádasdy Kulturális
Központ igazgatója mondott
emlékező beszédet.
Felidézte a diktátum aláírásának
körülményeit, amikor Millerand
francia miniszterelnök felszólítását

követően a magyar meghatalmazottak, dr. Benárd Ágoston népjóléti- és munkaügyi miniszter,
valamint Drasche-Lázár Alfréd
rendkívüli követ az asztalhoz
léptek, ahol aláírták a szerződést.
Őket követően a szövetséges államok meghatalmazottjai írták alá
az okmányt. Aláírta a dokumentumot többek közt Edvard Benes,
Csehszlovákia külügyminisztere.
16 óra 40 perckor már vége is
volt a szertartásnak. A magyar
delegátusok a trianoni palotából
szállásukra mentek.
Folytatás a 3. oldalon

A kormány benyújtotta az
Országgyűlésnek a járványügyi
készültség fenntartásáról és a
veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot.
Június 16-át követően egy-két
napon belül megszűnhet a
koronavírus-jár vány miatti
veszélyhelyzet. A rendeleti
törvényalkotás megszűnik a
rendkívüli jogrend végével,
újra csak az Országgyűlés alkothat majd törvényeket.
A veszélyhelyzet megszűnését követően a színházak,
múzeumok, mozik és fürdők
kinyithatnak, a rendezvényekre
vonatkozó korlátozás fennmarad. Az autós koncerteket
generálisan azonnali hatállyal
engedélyezik – közölte. Gulyás
Gergely elmondta, a leginkább
veszélyeztetett idősek számára
létrehozott védett vásárlási
idősáv fennmarad.

Virágosítsuk együtt Sárvárt!

SÁRVÁR ÚJRA VÁR!

A sárvári önkormányzat idén is meghirdette a „Virágos Sárvárért” környezetszépítő versenyt! A pályázatokat az onkormanyzat@sarvar.hu e-mail címre vagy a Sárvár Lendületben Facebook-oldalra üzenetben várják azoktól az
ingatlantulajdonosoktól, akik szeretnének a versenyben részt venni.
A jelentkezőknek fotókat kell küldeniük az udvarukról, erkélyükről.
Idén két kategóriában oszt díjakat a zsűri, amely július 15-ig várja
a jelentkezéseket. A zsűri elnöke Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere.
A verseny felhívása a 6. oldalon olvasható

Folyamatosan nyit a város, benne a vendéglátóhelyek, a szállodák,
a Sárvár Aréna. A Sárvári Arborétumban már hetek óta sétálhatunk.
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő június 12-től várja vendégeit, a
múzeum, a könyvtár pedig június második felében nyitja kapuit.
Sárvár a várost megmozgató programmal köszönti újra polgárait
és vendégeit június 12-én, 13-án és 14-én, három napon át. Séta,
futás, kerékpározás, vonatozás, nézelődés, tánc, zene, filmek különböző helyszíneken.
Részletes program a 7. oldalon
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A sárvári hősök emlékezete

A magyar hősökre emlékeztek Sárváron május utolsó vasárnapján.
A város nevében Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester
helyezett el koszorút a
Szent László-templom
falán lévő sárvári hősök
emléktáblájánál.
A hősök napi megemlékezés
a Szent László-templomban kezdődött szentmisével, amelyen a
város képviseletében Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester vett részt.
Május utolsó vasárnapja, a magyar
hősök emlékünnepe, azokra emlékezünk, akik életüket kockáztatták
vagy áldozták Magyarországért. A

mise után a Szent László Plébánia
híveivel és a Nádasdy Ferenc
Bandérium tagjaival tisztelgett a
hősök emléke előtt Dr. Máhr Tivadar alpolgármester. Elhelyezték az
emlékezés koszorúját a II. világháború sárvári hősi halottainak
emléktáblájánál.
Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták
törvénybe. A rendszerváltás után
újra lehetett ünnepelni az elesett
magyar katonákat, majd a 2001ben elfogadott törvény a korábbi
ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, „akik a vérüket
ontották, életüket kockáztatták
vagy áldozták Magyarországért.”

Tájékoztató az óvodák
nyári zárva tartásáról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja, továbbá a
215/2020.(V.20.) Korm. rendelet 3.§-ban foglalt rendelkezés értelmében a Sárvár Város Önkormányzata által fenntartott, valamint az
óvodai nevelést Sitke, Porpác, Bögöt tekintetében feladat-ellátási
szerződésben ellátó óvodák 2020. évi nyári zárva tartását az alábbiak
szerint engedélyezem:
a) Sárvári Csicsergő Óvoda székhelyének és telephelyének vonatkozásában a nyári zárva tartást 2020. július 20-ától 2020. július
31-éig engedélyezem.
A nyitás időpontját 2020. augusztus 3-ában állapítom meg
b) Vármelléki Óvoda sárvári székhelyének és telephelyének
vonatkozásában a nyári zárva tartást 2020. augusztus 3-ától 2020.
augusztus 14-éig engedélyezem.
A telephelyeken a nyitás időpontját 2020. augusztus 17-ében
állapítom meg.
A sitkei tagóvoda vonatkozásában a zárva tartást 2020. július
20-ától 2020. július 31-éig engedélyezem.
A nyitás időpontját 2020. augusztus 3-ában állapítom meg.
Kondora István
polgármester

Tisztelt Sárvári Nyugdíjasok!
A Vas Megyei Kormányhivatal kiemelt feladatának tartja
az időskorúakról való gondoskodást, ezért az Önkormányzat
közreműködését kérte, hogy a rászoruló nyugdíjasok hozzájuthassanak az élethelyzetüknek megfelelő, alábbi pénzbeli
támogatásokhoz.
A nyugdíjbiztosítási szervtől az arra rászorulók kiegészítő
pénzbeli támogatásként kétféle támogatást: kivételes nyugdíjemelést és egyszeri segélyt igényelhetnek.
Kivételes nyugdíjemelés abban az esetben kérhető, ha a
kérelmező számára folyósított rendszeres pénzellátás – ide
nem értve az időskorúak járadékát – együttes havi összege nem
haladja meg a 85.000 forintot, rendkívül indokolt esetben pedig
a 90.000 forintot. A nyugdíjemelés havi összege legalább 2.850
forint, legfeljebb 7.125 forint. A kérelem elbírálása során kiemelt
figyelmet fordítanak különösen azokra a körülményekre, amelyek
veszélyeztetik, illetőleg befolyásolják a kérelmező megélhetését
vagy aránytalanul súlyos terhet jelentenek (tartós betegség,
megnőtt gyógyszer- és lakásfenntartási költségek, a házastárs
halála, tartásra köteles és képes hozzátartozó hiánya stb.).
Egyszeri segély abban az esetben állapítható meg a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe
került, amely létfenntartását veszélyezteti és a kérelmező havi
jövedelme nem haladja meg a 75.000 forintot, ha a kérelmező
a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, illetve a 85.000
forintot, ha a kérelmező egyedül él. A kérelem elbírálásakor
előnyben részesítik a kérelmezőt, ha az egyszeri segélyt katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége miatt igényli.
A kérelem elbírálásánál figyelembe veszik a kérelmezővel közös
háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottak
számát is. Az egyszeri segély összege legalább 15.000 forint,
de nem haladhatja meg a 42.750 forintot.
AHatósági Iroda segítséget nyújt a szükséges nyomtatványok
és a kapcsolódó tájékoztató anyagok biztosításában, melyek
a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600
Sárvár, Várkerület u. 2.) fszt. 7. számú irodájában elérhetők. A
Hatósági Iroda munkatársai az alábbi telefonszámokon érhetők
el: 95/523-106, 95/523-129, 95/523-130.
A tájékoztató anyagok részletes információkat tartalmaznak
az említett támogatások jogosultsági és igénylési feltételeiről,
amelyeknek a kérelmezőknek meg kell felelni ahhoz, hogy a
támogatást a nyugdíjbiztosító szerv megállapíthassa.
A kérelmek beadhatók személyesen a Sárvári Járási Hivatal
Kormányablakában vagy a Nyugdíjbiztosítási Osztály ügyfélszolgálatán (9700 Szombathely, Kőszegi u. 36–40.), vagy postai
úton a Vas Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Osztálynak
címezve: 1916 Budapest.
Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Iroda
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100 ÉV alatt SIKERESEK LETTÜNK,
mertünk és merünk NAGYOK LENNI
Az Országzászló félárbocra eresztett
nemzeti színű zászlóval a nemzeti
emléknapon

színű koszorút városunk vezetői,
Kondora István, dr. Szijártó Valéria,
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
helyezték el az emlékműnél.
„Ma, 100 év után, mögöttünk
nehéz évtizedekkel tudjuk, hogy
megmaradtunk, tudjuk, hogy ös�-

Dr. Máhr Tivadar, Kondora István, dr. Szijártó Valéria és Szabó Zoltán

vármegyéből csupán 10 került teljes egészében Csonka-Magyarországhoz.” – mondta az emlékező.
Amíg a történész Magyarország területi és lakosságszámbeli
veszteségeit sorolta, az elcsatolt
területeket jelképezve gyászszalagos koszorúkat helyeztek el az Országzászlónál a Nádasdy Kulturális
Központ, a Nádasdy Történelmi
Hagyományőrző Egyesület, a Vas
Megyei Közgyűlés és a Sárvári
Hagyományőrző és Íjászegyesület képviselői. A megcsonkított,
de négy évszázad után függetlenségét újra visszanyerő Magyarországot jelképező nemzeti
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Fotók: Takács – Reichardt Gabriella és Mogyoróssy Márton

Folytatás az 1. oldalról
Takács Zoltán Bálint beszédében felsorolta a fájdalmas
tényeket, az elcsatolt területek
nagyságát, az elvesztett városokat
és lakosságszámot.
„Összességében Magyarország elveszítette területének
kétharmadát, népessége pedig
háromötödével csökkent. A traumát fokozta, hogy a környező
államokhoz került több mint
3 millió 200 ezer magyar egyrészt
karnyújtásnyira, a határmentén,
másrészt attól távol, de Erdélyben például egy tömbben. Maradt a megcsonkított, de négy
évszázad után függetlenségét
újra visszanyerő Magyarország.
92.963 négyzetkilométernyi területen 7.615.117 fő lakossal,
melyből magyar 88,3 százalék.
A határmegállapítási munkálatok eredményeképp 1923-ban
véglegesen megállapították az
ország területét: 93.073 négyzetkilométer. Ekkorra már több
hullámban mintegy 400 ezer magyar menekült talált újra hazát az
új határokon belül. Az egykori 63
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szetartoztunk és összetartozunk.
Nemcsak dalokban, szólamokban,
szavakban és mondatokban,
hanem a közös sóhajtásban, a
közös tettekben. Június 4-én
ugyanúgy, mint másnap a közös
újraindulásban is.
Igen, sikeresek lettünk, mertünk
és merünk nagyok lenni, és mertünk és merünk nagyokat álmodni.
Az álmok megvalósításra várnak.
Nagyobból lehet kisebb, de meglesz. Kisebből sosem lesz nagyobb,
vagy inkább semmi sem.
Az elmúlt száz év alatt rendszerváltások sokaságát élték át
nagyszüleink, szüleink, de mi is.

A fiatal generációk szintén változások előtt állnak. Nem tudjuk,
nem tudják, mi lesz holnap, holnapután, de a döntéseket ma kell
meghoznunk.
Hozzátette a magáét Szentgyörgyi Albert, de hozzátette
Teller Ede és Neumann János
is. Hozzátette a magáét József
Attila, Kányádi Sándor, Szabó T.
Anna. Hozzátette a magáét Babits
Mihály, Németh László, Kertész
Imre. Hozzátette a magáét Csák
Ibolya, Bozsik József, Egerszegi
Krisztina. Hozzátette a magáét Kós
Károly, Breuer Marcell, Makovecz
Imre. Hozzátette a magáét Kabos
Gyula, Kabos László, Sinkovits
Imre. Hozzátette a magáét Kocsis
Zoltán, az Edda, a Csík Zenekar.
Neves szerzők és névtelenül ma-

nyelvet. Egy nyelvet, melyen mi,
magyarok határon innen és túl,
mindig megértettük és megértjük egymást, még ha gyakran is
emlegetjük ismeretlen és ismerős
felmenőinket. Egy nyelvet, mel�lyel megértetjük magunkat még
azokkal is, akiknek a nyelvét nem
beszéljük. Egy nyelvet, mely sokfelé húzásunk ellenére is eggyé tesz
minket. Mert tudjuk, hogy vitáink
ellenére is a régi jó barátok egyet
mondanak és egyet gondolnak.
Isten, áldd meg a magyart!” – zárta emlékező gondolatait Takács
Zoltán Bálint.
A megemlékezés a Himnusszal
és koszorúzással zárult. Majd
20 óra 20 perckor a várparkban
fellobbant az „Őrtűz a nemzetért”.
Őrtüzek gyúltak szerte az ország-

Takács Zoltán Bálint
történész mondta
az emlékbeszédet
radók. A mindennapok hősei,
mi, mindannyian. Itt, akik egy
nyelven beszélünk, egyesek szerint a marslakók nyelvét, mások
szerint egy megtanulhatatlan

ban, hogy a nemzet lelkiismeretét
ébren tartsák, hogy nemzetünk
jövőjébe vetett hitet, reményt és
erőt adjanak minden magyarnak.
-fr-
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Nincs még veszve MAGYARORSZÁG, míg élnek magyarok!

Az ország legmagasabb, fehérre meszelt Trianon-keresztjénél, a Ság hegyen tartottak megemlékezést a nemzeti
összetartozás napján. A megemlékezésen Ágh Péter térségünk országgyűlési képviselője is emlékbeszédet mondott.
A képviselő szólt arról, hogy
Vas megye teljes nyugati ré-

sze is idegen fennhatóság alá
került. „Tisztelet Olmódnak,

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés Sárváron!
Újra a megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
A higiéniai szabályok betartására továbbra is figyelünk!
Nálunk az ügyfél az első!
» Műszaki vizsgáztatás «
» Gumiszerelés, centrírozás «
» Olajcsere «
» Autómosás «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «
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SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Nardának, Szentpéter fának,
Felsőcsatárnak, Pornóapátinak,
Horvátlövőnek és Vaskeresztesnek, akik kihasználva a pillanatot tettekkel bizonyították
hűségüket, így Magyarország
részei maradhattak. Települések

százainak és ezreinek azonban
más lett a sorsa.” – mondta Ágh
Péter.
„Magyar az, akinek fáj Trianon
– mondotta Illyés Gyula. Ez a
fájdalom állította a kőszegi és
celldömölki Trianon-keresztet,
a csepregi és sárvári emlékhelyet. Ennek alapján vésték a
történelmi Magyarországot a
vépi hősi emlékműre, és ennek
alapján avatjuk fel ma Jákfán
is az új mementót. Köszönet a
közösségnek, hogy őrzik ezeket
a helyeket és továbbadják ezek
üzenetét!” – húzta alá a június
4-i megemlékezésében.
Ágh Péter azzal zárta gondolatait, hogy a trianoni diktátum
és az azóta eltelt évszázad sem
tudta megtörni a lelkünket.
Mindez pedig világos üzenettel
bír: Voltunk. Vagyunk. Leszünk!
Leszünk, és amíg lesz, ki ezt a
nyelvet beszéli a Kárpát-medencében, addig összetartozunk.
Nincs még veszve Magyarország, míg élnek magyarok!

DR. GOMBAY CSONGOR
INSUMED táplálkozási tanácsadó belgyógyász

INSUMED
DIÉTATERÁPIÁS
ZSÍRLEÉPÍTÉS
AZ IZOMZAT
MEGTARTÁSÁVAL
• a gyermeküket cukorbetegséggel kihordó
• a terhességüket vagy a szoptatást túlsúllyal befejező anyáknak
• a PCOS miatt meddő vagy a változókorban gyarapodó súlyú nőknek
• és a pocakosodó férfiaknak
• a tervezett műtét előtt ajánlott fogyás esetére
• az inzulinrezisztenseknek és a 2-es típusú cukorbetegeknek
• az emelkedett triglicerid-, a csökkentett HDL-koleszterin-szinttel élőknek
• a magas kockázatú szív- és érrendszeri betegeknek
INSUMED RÉPCELAK Egészségház, Répcelak, Arany János u. 5.
INSUMED SÁRVÁR Magánrendelő, Rákóczi Ferenc u. 10.
(a Lidl – parkoló felől)
Tel.: +36-20/323-1040, +36-20/512-2052
E-mail: rendelak@gmail.com • Honlap: meduniv.hu/insumed-repcelak
Facebook: www.facebook.com/medunivbt
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MEGÚJUL a Csónakázó-tó
melletti KÉZILABDAPÁLYA

Fotó: Mogyoróssy Márton

Újabb pályázati támogatást nyert Sárvár!
Megújulhat a Csónakázó-tó melletti kézilabdapálya. A Magyar Kézilabda Szövetségtől
nyert 38 millió forintos támogatásból műanyagborírást kap a már meglévő kézilabdapálya, kiépítik a csapadékvíz-elvezetést,
körbekerítik a pályát, és labdafogóhálókat
is elhelyeznek.
Kondora István polgármester
Ágh Péter országgyűlési képviselővel együtt tekintette meg a
Csónakázó-tó melletti kézilabdapályát, amelynek a felújítására a
sárvári önkormányzat mintegy 38
millió forintot nyert a Magyar Kézilabda Szövetségtől. Néhány héttel
ezelőtt már nyert egy pályázatot
az önkormányzat a Csónakázó-tó
területén létesítendő műanyagborítású futókör megvalósítására.
Most újabb örömhírről számolhattak be a politikusok.
– Sárvár zöld szíve a Csónakázó-tó körüli terület, amely óriási
potenciállal bír, nagyon komoly
fejlesztési lehetőségeket tartalmaz, ebből kifolyólag jelentős
feladatokat ad az önkormányzatnak és nekem is, mint a térség
országgyűlési képviselőjének,
hiszen a szándékunk az, hogy itt
olyan körülményeket teremtsünk,
amelyek méltóak a városhoz,
méltóak azokhoz az emberekhez,
akik itt élnek, és méltóak azokhoz,
akik ide érkeznek. Ezért elhatároztuk azt, hogy mindazokat a
pályázati lehetőségeket igyekszünk kihasználni a város számára,
amelyeket a kormányzat vagy
különböző sportszövetségek
biztosítanak, így került sor a futókörpályázat beadására, amelyet
sikerült megnyernünk, most pe-

dig a kézilabdaszövetség támogatásának köszönhetően itt egy
olyan pálya tud megvalósulni,
amely profi, 21. századi kialakítású. Nagyon fontos, és ebben a
nehéz költségvetési időszakban
aláhúzandó, hogy ez 100%-os
támogatási intenzitású beruházás
lesz, az önkormányzatnak önerőt
nem kell hozzá tenni. Bízunk abban, hogy minél előbb elkészül
a sárváriak nagy-nagy örömére
– mondta Ágh Péter képviselő.
A sárvári önkormányzat szakmai
partnere a kézilabdapálya felújításában a Sárvári Kinizsi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya,
amelynek utánpótlás korosztálya
jó időben itt edz. A támogatásból műanyagborírást kap a már
meglévő kézilabdapálya, kiépítik a
csapadékvíz-elvezetést, körbekerítik a pályát, és labdafogóhálókat
is elhelyeznek.
– Megkaptuk az értesítést arról,
hogy a kézilabdapálya felújítása
megtörténhet. Tehát, az a mozaikszerű, részletekbe menő felújítás,
amelyről mi itt a Csónakázó-tó
esetében álmodtunk, és amelyet
terveztünk, az ezzel a lépcsővel
eggyel előbbre tud lépni. Az a
fajta koncepció, amelyet mi már
nagyon régóta követünk, tehát,
hogy nem egyszerre, hanem lépésről lépésre fejlesztünk, az egyre

sikeresebb lesz. Úgy látom, hogy
itt a szabadidőparkban ez tényleg
járható út, hiszen a kézilabdapálya

50%
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mellett van még itt egy teniszpálya, kosárlabdapálya, KRESZ-pálya,
ezeket is majd kisebb-nagyobb
pályázatokkal fel tudjuk újítani,
egy futókör építésére pedig már
nyertünk is támogatást. A terveink
között nem csak a Csónakázó-tó,
hanem a Sárvár Aréna körüli területek felújítása is szerepel, ez nem
egy-két évet, de akár egy évtizedet
is igénybe vehet, de tudnunk kell
az irányt, meg kell fogalmaznunk
a terveinket, hogy mit szeretnénk
a következő években megvalósítani, és ezekhez elő kell teremteni
a forrásokat. Bízom abban, hogy
egy-két héten belül elindul a turisztikai szezon is, és akkor nemcsak a
sárváriaknak, de a hozzánk érkező
fürdővendégeknek is egy nagyon
kellemes, szabadidő eltöltésére
alkalmas terület lesz itt a tó körül
– hangsúlyozta Kondora István
polgármester.
A tervek szerint nyár végére
elkészülhet az új futópálya és a
kézilabdapálya is, egy másik a Csónakázó-tó körüli terület fejlesztését
célzó pályázata az önkormányzatnak pedig elbírálásra vár.
-fr-

Komplett
Komplettszemüvegvásárlás
szemüvegvásárlásesetén
esetén

ajándékba!
ajándékba!**

AJ
AJ
ÁN
ÁN
DÉDÉ
KU
KU
TA
TA
LVÁ
LVÁ
NY
NY
Utalván
Utalván
y értéke:
y értéke:
Kiállítá
Kiállítá
s időpon
s időpon
tja: tja:
Opticne
Opticne
t optikáj
t optikáj
a: a:

* Az utalvány
* Az utalvány
egy alkalomma
egy alkalomma

l, egy tranzakcióh
l, egy tranzakcióh
részérerészére
is átruházhat
is átruházhat
oz használhat
oz használhat
ó. Vásárlástól
ó. Vásárlástól
ó fel, készpénzre
ó fel, készpénzre
TovábbiTovábbi
számított
számított
beváltási
beváltási
nem váltható.
nem váltható.
3
3 hónapon
feltételek
feltételek
belül felhasználh
belül felhasználh
Más természete
Más természete
az optikákban
az optikákbanhónapon
.
.
s személy
s személy
ató az ató
Ön az
Ön Opticnet
Opticnet
partnerpartner
optikájában
optikájában
.
.

Az
AzÖn
ÖnOpticnet
Opticnetoptikája:
optikája:

Somos Optika
Sárvár,
Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Az
Azakció
akcióidőtartama:
időtartama:
2020.06.01.
2020.06.01.- -07.31.
07.31.
*Részletek
*Részletekaz
azüzletben.
üzletben.
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öbb
Már t zer
e
száz ot
virág nk!
ettü
elült

Nagyon
szeretjük
Sárvár virágos
tereit és
utcáit!

kék
Büsz nk
u
vagy örű
y
gyön nkra!
su
váro

Virágosítsunk együtt!
Mutassa meg másoknak is
virágos erkélyét, udvarát!
Díjazzuk a legvirágosabb
ingatlanokat!

Jelentkezzen most!

Sárvár Város Önkormányzata idén is meghirdeti

a „VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT”környezetszépítő versenyt!
Az önkormányzat szeretné támogatni és ösztönözni a város polgárait arra,
hogy szép, gondozott és virágos környezetet alakítsanak ki lakóhelyükön.
A versenyen díjazzuk a legvirágosabb házakat és a legvirágosabb erkélyeket!

Minden pályázó legfeljebb 4 db fotóval és
egy legfeljebb 100 szavas bemutatkozó szöveggel vehet részt a versenyen.
Olyan udvarokról, előkertekről, erkélyekről várunk fotókat, amelyek az utcáról is láthatóak.

A bemutatkozó szövegben feltétlenül tüntessék fel:
– a pályázaton részt vevő ingatlan címét,
– a tulajdonos nevét és telefonszámát.
A pályázatokat az onkormanyzat@sarvar.hu e-mail címre vagy
a Sárvár Lendületben Facebook-oldalra üzenetben várjuk!
A beküldés határideje: 2020. július 15.
A zsűri a bírálat során az utcakertek, előkertek, homlokzatok, erkélyek virágosítását,
esztétikus és harmonikus megjelenését a hagyományokhoz híven értékes díjakkal jutalmazza.

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Napközis táborok a Sárvári
Fürdőben és a Kalandparkban
Kalóztábor

6-10 éves gyermekeknek. Fürdőzés, vizes játékok, izgalmas
programok.
Időpontok: július 13–17., július 20–24., augusztus 3–7.
Ára: 21.900 Ft/hét/fő

l
SZÉP-kártyáva
is fizethető!

Gézengúz tábor

8-12 éves kis Gézengúzoknak. Kötélpályázás, fürdőzés,
íjászat, fa- és falmászás, valamint sok-sok izgalmas program.
Időpontok: július 6–10., július 27–31., augusztus 10–14.
Ára: 23.900 Ft/hét/fő

Úszótábor

Napi két úszásoktatás, barkácsolás, vidám fürdőzés,
kalandparkozás.
Időpontok: július 27–31., augusztus 3–7., augusztus 10–14.
Ára: 23.900 Ft/hét/fő

Jelentkezés és bővebb információ:
www.sarvarfurdo.hu; 95/523 651; thermal@sarvarfurdo.hu

www.sarvarfurdo.hu
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SÁRVÁR ÚJRA VÁR!
Folyamatosan nyit a város,
benne a vendéglátóhelyek,
a szállodák, a Sárvár Aréna.
A Sárvári Arborétumban
már hetek óta sétálhatunk. A
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő június 12-től várja vendégeit, a múzeum, a könyvtár
pedig június második felében
nyitja kapuit.
Sárvár a várost megmozgató programmal köszönti újra
polgárait és vendégeit június

12-én, 13-án és 14-én, három
napon át. Séta, futás, kerékpározás, vonatozás, nézelődés,
tánc, zene, filmek különböző
helyszíneken.
A Sárvárfürdő Sárvár-kártyás
kedvezménnyel nyit a sárváriaknak, a többi vendég pedig
előszezoni kedvezményes belépőt válthat. A Kalandparkban

a 8 év alatti gyerekek ingyenes
aranymosásban vehetnek részt,
8 éves kor felett pedig a mászófal
használatáért nem kell
fizetni.
A Sárvári Arborétumban mindhárom
napon 10 órakor és 15
órakor kezdődő vezetés
során ismerhetjük meg
a csodálatos növényvilágot. A vezetéshez a
belépőjegy megvásár-

lása után csatlakozhatunk.
A SI-HU körtúráját
a 10 éves kor alattiak
díjmentesen vehetik
igénybe a nyitóhétvégén.
A Sárvár Aréna melletti teraszon június
12-én az örök klas�-

szikust, a Mamma Mia! című
filmet nézhetjük meg. Június
13-án pedig családi vígjátékot

vetítenek Ne játssz a tűzzel!
címmel, a főszerepben John
Cena és Judy Greer. A vetítések
21 órakor kezdődnek.
Június 13-án 8 órakor az Arénától indul a reggeli futás, melynek útvonala a Vadkert körút és
a Rába-part.
Pénteken és szombaton a Hild
park színpadán kora este sárvári
civilek köszöntik közönségüket.

2020. június 12.

Június 12-én, pénteken 18.30tól fellép Nagy György és Vajda
András, a Sárvári Néptánckör
Egyesület és a Herpenyő Zenekar. Másnap,
június 13-án 17.30-tól a
Csengettyűs együttes, a
Sárvár Városi Mazsorett
Együttes, Kanona Band
és a Szenior Örömtánc
Közösség.
A Sárvári Kerékpár
Egylet pedig egy 40 kilométeres kerékpártúrára
hív Sárvár–Mesteri fordulóban.
Találkozó június 13-án 9 órakor
a Hild parkban.
Június 13-án 10 órától Apu,
ma Te is gyere! – városnyitó Ringató Gerbert Judittal a
várparkban. A foglalkozáson
bérlettel vagy helyszínen váltott
jeggyel lehet részt venni.
Június 13-án, szombat délután pedig járjuk be újra a várat. Történetek falakról,
bástyákról és sok minden
másról. A túra indul 16
órakor a Nádasdy-vár
aulájában.
Június 14-én 10 órakor
Veladics Judit babamama tornát tart a várpark
gyepén, az égbeszökő fák
árnyékában.
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Szent László
Szent László
Plébánia
Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● Június Jézus Szent Szívének
szentelt hónap, ezért minden hétköznap este a szentmise végén
elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
● Csütörtökönként az esti szentmise előtt mindkét templomban
rózsafüzért imádkozunk. Szeretettel
kérjük a buzgó részvételt, különösen
a Rózsafüzér Társulati tagoktól.
● A tanév végi hálaadó Te Deumot június 14-én és 21-én, vasárnap
tartjuk. A Szent László-templomban
szombaton 19.00 órakor, vasárnap
9 és 11 órakor, valamint 19 órakor, a
Sári templomban szombaton 18.30
órakor, valamint vasárnap 8 és 10
órakor tartjuk a tanév végi hálaadást.
● Júniusi vasárnapokon a jövő
évben elsőáldozáshoz és bérmáláshoz
járuló hittanosok szüleik kíséretében
iratkozzanak fel a szentmisék végén.
Bérmáláshoz a 8. és 9. osztályosok járulnak. Az elmaradt elsőáldozást október
első felében tartjuk a 4. osztályosok
számára mindkét sárvári templomban.

SÁRVÁRI HÍRLAP
● Június 13-án, szombaton Páduai Szent Antal ünnepe lesz, melyre
minden esti szentmise után kilenceddel készültünk.
● Június 19-én, pénteken Jézus
Szent Szívének, 24-én, szerdán Keresztelő Szent János születésének
ünnepei lesznek.
● Minden hónap 25-én, a Szent
László-templom Prágai Kis Jézus
szobránál boldogabb családokért
és kallódó gyermekek megtéréséért
imádkozunk.
● A nyári hónapokban is legyünk
jó tanítványai Krisztusnak, és soha ne
mulasszuk el a vasárnapi szentmisét.
Katolikus ember nem élhet vasárnapi
szentmise nélkül.

Evangélikus
Evangélikus
Hírek
Egyházközség
● Istentiszteleteinket a szokott módon, vasárnap 9.30-kor tartjuk templomunkban. A bejáratnál kifüggesztett
Védekezési Szabályzat továbbra is
érvényben van, ennek betartását
minden gyülekezeti tagunktól kérjük.
● Az idei nyáron is hívjuk és várjuk a hittanos gyerekeket napközis
táborunkba egy vidám, izgalmas
programokkal teli, lelkileg is feltöltő

hétre. A tábor időpontja július 6–10.,
helyszíne a rábapatyi evangélikus
templom és gyülekezeti ház. Elsősorban általános iskolás gyerekek
jelentkezését várjuk. Jelentkezési
lap és bővebb információ a lelkészi
hivatalban kérhető.
● Június 14-én 9.30-tól, az istentisztelettel párhuzamosan gyermekfoglalkozást tartunk a gyülekezeti teremben. Erre az alkalomra szeretettel
várjuk a hittanosokat.
● Tanévzáró ünnepi istentiszteletünket június 21-én tartjuk mind
Sárváron, mind pedig Rábapatyon.
● Egyházközségünk főbb híreiről közösségi oldalunkon, a

facebook.com/SarvarEv címen is
tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és ezzel egy időben
gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Hétközi alkalmaink egyelőre
szünetelnek.
● Gyülekezetünk a Sár vári
Református Egyházközség Facebook-oldalán is elérhető. Telefonos elérhetőség: 95/830067,
30/6786645.

Bőrgyógyászat Sárváron!
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
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INFORMÁCIÓ

A 13. havi nyugdíj
visszaépítése
EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.
MK_GAT_188x270mm.indd 4

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

5/5/20 19:16
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Car-Bike Service Kft. ajánlata
• GK és motorkerékpárok javítása, szervizelése
• Műszaki vizsgára felkészítés, vizsgáztatás
• Gépjármű-diagnosztika, gépjármű-villamosság
• Karosszériajavítás, fényezés fényező kabinban
helyszíni színkeverés
• Biztosítási ügyintézés
• Szélvédő-csere beszerzéssel
• Gumiszerelés, forgalmazás, centrírozás
• Első forgalomba-helyezés teljeskörű ügyintézése
• ÚJ Klímafertőtlenítés ózongenerátorral
• Klímajavítás

Akció: Aluvázas
Kawasaki
kerékpárok
bevezető áron
Cím: 9600 Sárvár,
Ungvár u. 20.
Tel.: 06 30 237 9738
Web: car-bike.hu
Várjuk régi és új ügyfeleinket!

CSOPORT

Amit kínálunk:

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

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

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.
munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén
E-mail: hr@taravis.hu Tel.: 06 70/938-8711

@amicsirkenk.gallus

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

FOCUS BUSINESS
KÉSZLETRŐL AZONNAL

MÁR 6 390 000 FT-TÓL
Ford Credit ﬁnanszírozással

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
A feltűntetett ár tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, a képek csak illusztrációk. További információkért kérjen árajánlatot vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Az ajánlat érvényes 2020. 04. 01 – 2020. 06. 30-ig kötött
vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 4,8-6,8 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 109-153 g/km.

579522
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SZEMÉLYESEN is intézhetünk már ÜGYEKET

Több közszolgáltatót személyesen is felkereshetünk már.
Újranyitott Sárváron a 2-es posta. Megnyitott a Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata is a Széchenyi
utcában. A Vasivíz Zrt. is arról értesítette a lakosságot, hogy
Sárvári Fiókirodája is megnyitott.
A vasútállomással szembeni
Sárvár 2-es posta június 2-án nyitott újra ki, és változatlan szolgáltatási körrel fogadja az ügyfeleket.
Hétfőtől péntekig 8:00–12:00-ig
és 12:30–16:00-ig van nyitva a

Hirdetmény
Településképi Arculati
Kézikönyv és településképi rendelet módosításának
partnerségi egyeztetéséről
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Településképi Arculati Kézikönyv módosítására vonatkozó eljárást indított a
95/2020.(V.22.) számú polgármesteri határozatával,
valamint a településképi ren-

2-es posta, szombat, vasárnap
zárva tart. Nemcsak az idősek
látogathatják a sárvári postát hétköznap 9 és 12 óra között. Ugyanis
az erre az időintervallumra szóló,
csak a 65 éven felüliek kiszolgádelet módosítására vonatkozó eljárást indított a 96/2020.
(V.22.) számú polgármesteri
határozatával.
A településképi rendelet
módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti,
civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban:
partnerek) történő véleményeztetésre Sárvár Város
Ö n ko r m á ny z a t a Ké p v i selő-testülete 22/2017. /
IX.14./ önkormányzati ren-

Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft.
Szombathely, Nárai u. 3.

Tel.: 94 506-490, fax: 94 506-498, Mobil: + 36 30 4747376
E-mail: kemenysepro@slk.hu, kemenysepro.megrendeles@gmail.com

A 21/2016.(VI.9.) BM sz. rendelet 4. §-a (1) bek., valamint a
10.§. (8) bekezdése alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatási feladatainkat Sárvár településén
2020. JÚNIUS hónapban megkezdjük.
A 2015. évi CCXI tv. 2. §-ának (5) bek. alapján az egylakásos ingatlanok esetében sormunka keretén kívül, megrendelésre kell elvégezni.
Fentiek alapján ezen időszakban a körzetben tartózkodó
kéményseprő munkatársainknál, ill. a fejlécen található elérhetőségeken megrendelhető a szolgáltatás.
Szombathely, 2020. június 5.

Vas Megyei Kéményseprő Kft.

lásáról szóló kormányrendelet a
postákra nem vonatkozik. Így a
postai ügyintézés a délelőtti órákban is életkori korlátozás nélkül
vehető igénybe. A Magyar Posta
azonban úgy döntött, hogy reggel 8 és 9 óra között elsőbbséget
biztosít a kiszolgálásban a 60 év
feletti, a járvány miatt fokozottan
veszélyeztetettek számára. Azonban 9 órától az ügyfélkiszolgálást
teljes körűen ellátják. A Sárvár
1-es postán hétfőtől péntekig
8 és 18 óra között fogadják az
ügyfeleket, hétvégén továbbra is
zárva tartanak.
* * *
A Sárvári Városgondnokság
Nonprofit Kft. arról értesíti az
ügyfeleket, hogy személyes ügyfélszolgálatuk rendes nyitvatartás
szerint, újra az Ügyfelek rendelkezésére áll. Kérik, hogy a zárt
ügyféltérben egyszerre csak egy
személy tartózkodjon!
* * *
deletének megfelelően,
de a koronavírus-járvány
kapcsán kihirdetett ve szélyhelyzet alatt hatályos
Korm. rendeleti, illetőleg a
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő törvényi
átmeneti szabályok szerinti
eltérésekkel kerül sor.
A partnereket az önkormányzat a rendelet módosítás tervezetéről
a) az Önkormányzat hivatalos
hirdetőtábláján hirdetmény
kifüggesztése, és
b) a közterületeken elhelyezett
önkormányzati hirdetőfelületeken hirdetmény kifüggesztése,
és
c) Sárvári Hírlapban hirdetmény megjelentetése, és
d) az Önkormányzat hivatalos
honlapján (www.sarvarvaros.
hu) tájékoztató anyag megjelentetése, és
e) a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban személyes
ügyfélfogadás keretében tájékoztató anyag rendelkezésre
bocsátása
révén tájékoztatja.

A Vasivíz Zrt. június 3-án, szerdán
ismét megnyitotta ügyfélszolgálati
irodáját, fiókirodáit, információs
pontjait, így a Sárvári Fiókirodát
is. A járványügyi helyzetre való
tekintettel az ügyintézés során szájmaszk használata kötelező. Kérik az
ügyfeleket, hogy az épületbe lépést
követően feltétlenül használják
a kihelyezett fertőtlenítő gélt.
Az irodában egy időben csak annyi
ügyfél tartózkodhat, ahány ügyintéző dolgozik. Kérik a kint várakozókat, hogy tartsák be a másoktól
való a 1,5-2 méteres távolságot.
Továbbra is kérik a felhasználókat,
hogy amennyiben lehetséges, ne
személyesen intézzék ügyeiket,
hanem telefonon, online vagy
e-mailben az alábbi elérhetőségeken: ügyfélszolgálat telefonszáma:
06 94/516-255, postai úton: 9700
Szombathely, Rákóczi F. u. 19.,
e-mail: vasiviz@vasiviz.hu, online
ügyfélszolgálat: www.vasiviz.hu
Online ügyfélszolgálat menüpontjában.
A jelen hirdetmény és a módosítás tervezet anyaga az önkormányzat hivatalos honlapján
(www.sarvarvaros.hu), míg
jelen hirdetményi tájékoztató
(mint rövid összefoglaló anyag)
az Önkormányzat hivatalos
hirdetőtábláján (Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal épületében) közzétételre kerül. A
hirdetmény és az előzetes tájékoztató teljes anyaga, a Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatalban személyes ügyfélfogadás –
előzetes bejelentkezés alapján a
95/523 135 telefonszámon vagy
a rosenfeld.istvanne@sarvar.
hu e-mail címen – keretében is
megtekinthető.
A partnerek az észrevételeiket,
javaslataikat 2020. június 22-ig
papír alapon, vagy elektronikusan tehetik meg (Sárvári Közös
Önkormányzati Beruházási és Városfejlesztési Iroda Sárvár, Várkerület 2. Rosenfeld Istvánné városi
főmérnök telefon:95-523-135,
e-mail: rosenfeld.istvanne@
sarvar.hu).
Sárvár Város
Önkormányzata
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Sárvár, Alkotmány u. 4.

Júniusban gõzerõvel
indul a Platán NYÁR!
A megszokott időpontokban,
csütörtökön és
pénteken
esténként
forróságot hozunk:
begyújtunk
a búbos kemencébe!
Lesz ott kacsa, liba, malac, csülök,
oldalas, mi szem-szájnak ingere!

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

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

ÜZLETEK

LOTTÓZÓ

Sárvár, Tinódi u. 32.
Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00 • Vasárnap ZÁRVA

232 Ft/db 222

Ft/db
232 Ft/db 210 Ft/db
209 Ft/db 194 Ft/db
217 Ft/db 208 Ft/db
246 Ft/db 238 Ft/db
227 Ft/db 220 Ft/db
263 Ft/db 250 Ft/db

Ígérjük, a „Platán Zeneterasz”
rajongóit sem feledjük!

Soproni 0,5 l .........
Steffl 0,5 l .............
Arany Fácán 0,5 l ..
Kőbányai 0,5 l .......
Dreher 0,5 l ..........
Arany Ászok 0,5 l ..
Kozel 0,5 l .............

Nyugodt, virágos környezetben
várjuk őket is, jobbnál jobb fellépőkkel,
és igazi magyar ízekkel, ételekkel.

Szentkirályi víz 1,5 l ............
Márka üdítők 2 l .................

Ja, és ne feledjék, semmi flanc, csak az íz!!
Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu
https://www.facebook.com/
platansarvar/

119 Ft/db
200 Ft/db
Perté kávé, Lottó, Sorsjegy
Az akció június 1-30-ig tart.

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

FORD PUMA HYBRID
KÉSZLETRŐL AZONNAL
FORD PUMA TITANIUM 1.0T 125LE HYBRID

MÁR 6 620 000 FT-TÓL

FORD PUMA TITANIUM 1.0L ECOBOOST 125LE

MÁR 6 325 000 FT-TÓL
Ford Credit ﬁnanszírozással

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
A feltűntetett ár tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek, a képek csak illusztrációk. További információkért kérjen árajánlatot vagy vegye fel velünk a kapcsolatot. Az ajánlat érvényes 2020. 04. 01 – 2020. 06. 30-ig kötött
vevőszerződés és forgalomba helyezés esetén. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,0-6,6 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 113-150 g/km.
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INFORMÁCIÓ

0 százalékos hitel
a vállalkozóknak
EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.
MK_GAT_188x270mm.indd 5

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV

5/5/20 19:16
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Szabadtéren edzenek
a kézisek
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár
JÚNIUS

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék

Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
JÚNIUS
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
aholnapon
a kommunális
hulladék
azon
utcákban,
ahol agyűjtése
kommunális hulladék gyűjtése
1.2. KHazon utcákban, HÉTFŐI
történik.
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
HÉTFŐI
napon
történik.
3. Sze
HÉTFŐI
napon
történik.
2.
K
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hulladék
azon utcákban, ahol avegyes
kommunális
hulladékhulladék
gyűjtése
Szennyeződésmentes,
csomagolási
4. CsSzennyeződésmentes,
azon utcákban,
ahol acsomagolási
kommunális hulladék
gyűjtése
vegyes
hulladék
HÉTFŐI
napon történik.
3.
Szeutcákban,
azon
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
történik.
5. P azon utcákban, KEDDI
aholnapon
a kommunális
hulladék gyűjtése
HÉTFŐI
napon történik.vegyes
4.
Cs
Szennyeződésmentes,
csomagolási
hulladék
azon
utcákban,
ahol
a kommunális hulladék gyűjtése
6. Szo
KEDDI napon történik.
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék
azon
avegyes
kommunális
hulladék
gyűjtése
7. VP utcákban, ahol
azon
utcákban,
ahol anapon
kommunális
hulladék
gyűjtése
Szennyeződésmentes,
csomagolási
hulladék
KEDDI
történik.
5.
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hulladék
KEDDI
napon történik.
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
napon történik.
8. H
azon
utcákban,
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
6. Szo
azon utcákban, ahol a kommunális
hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
9. K
KEDDI
napon történik.
Növényi
eredetűcsomagolási
hulladék a közszolgáltató
által
Szennyeződésmentes,
vegyes
hulladék
PÉNTEKI
napon
történik.
7.10. Sze
VCSÜTÖRTÖKI vagy
azon
utcákban,
ahol
kommunális hulladék gyűjtése
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azonautcákból
azon
utcákban, ahol
avegyes
kommunális
hulladék
gyűjtése
Szennyeződésmentes,
csomagolási
hulladék
11. Cs
ahol
a kommunális
hulladék szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
Növényi eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
8.
H
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
azon
utcákban, ahol
a PÉNTEKI
kommunális
hulladék gyűjtésenapon történik.
vagy
napon történik.
12. P
rendszeresített zsákból,
vagy
edényből, azon utcákból
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
9.
K
13. Szo
Növényi
eredetű
hulladék
a Növényi
közszolgáltató
által
eredetű
hulladék
a közszolgáltató által
ahol a
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által
Az online edzések után a
14. VSze
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
10.
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból
vagy PÉNTEKI napon történik.
Sárvári Kinizsi Sportegye15.
H
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
ahol avagy
kommunális
hulladék szállítása
napon
rendszeresített
zsákból,
edényből,
azonHÉTFŐI
utcákból
11.
Cs
ahol
a kommunális
hulladék
szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
történik.
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
16.
K
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
sület Kézilabda Szakosztáahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
történik.
12.
Prendszeresített zsákból,
gyűjtés
azon utcákban,
aholnapon
a azon
kommunális
vagy
edényből,
utcákból
17. Sze
lyának utánpótláscsapatai
vagy
PÉNTEKI naponÜveg
történik.
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által napon
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon történik.
ahol a
kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
18. Cs
13.
Szo
végre által
tarthatnak szabaderedetű
hulladék
a közszolgáltató
rendszeresített
zsákból,
edényből,
azon
utcákból
Növényi
eredetű
hulladék
a Növényi
közszolgáltató
Üveg vagy
gyűjtés
azon
utcákban, ahol
a által
kommunális
19. P történik.
14.
V
téri
edzéseket
is. A sárvári
ahol
a kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
rendszeresített
zsákból,
vagy edényből, azon utcákból
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
utcákból
20. Szo
Üveg gyűjtés
azon
utcákban,
ahol
aazon
kommunális
kézilabdázók
számára
jó
történik.
napon
történik.
15.
21. VHhulladék
ahol
a kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI napon
a kommunális
hulladék szállítása HÉTFŐI napon
gyűjtése
HÉTFŐIahol
napon
történik.
3
hír
az
is,
hogy
megtarthatÜveg
gyűjtés azon utcákban,
ahol
a 1m
kommunális
22. H
történik.
/háztartás/év; Kemény
Építési törmelék
maximum
történik.
16.
KÜveg
gyűjtés azon
utcákban,
ahol konténerben
a kommunális
23. K
István utca
1. elé
kihelyezett
10-16 óra
hulladék
gyűjtése
napon
történik.
ják nyári edzőtáborukat
Üveg
gyűjtés
azonHÉTFŐI
utcákban,
ahol
a kommunális
hulladék gyűjtése
KEDDI, Üveg
CSÜTÖRTÖKI
vagyutcákban,
PÉNTEKI ahol a kommunális
gyűjtés azon
17.
Sze
között
24. Sze
a balatonboglári Nemzeti
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
Üveg
gyűjtés
azon utcákban, ahol a kommunális
napon
történik.
Az egyedihulladék
igény szerinti lomtalanítás
szünetel.
gyűjtésejelenleg
HÉTFŐI
napon történik.
25. Cs
18.
Cs
Kézilabda Akadémián.
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
Üveg
gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális
26. P
napon
történik.
Üveg
gyűjtés
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy
a
korona
vírus
miatt
2020.
19.
P
hulladék
gyűjtése KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
27. Szo
Tájékoztatjuk
hogy
Az építési törmelék
gyűjtés
és azügyfeleinket,
egyedi igény
szerinti
március
16-tól a személyes
ügyfélfogadás
valamennyi
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
napon
történik.
20.
28. VSzo
irodánkban
bizonytalan
ideig március
szünetel.
aügyfélszolgálati
koronavírus
2020.
lomtalanítás határozatlan
ideigmiatt
szünetel.
29.
H
napon
történik.
Bejelentéseiket
e-mailben,
postai
úton
és
telefonon
is
fogadjuk
Az V
építési törmelék 16-tól
gyűjtésa és
az egyediügyfélfogadás
igény szerinti
21.
személyes
az alábbi elérhetőségeken:
ugyfelszolgalat@stkh.hu; 95/20030. K
lomtalanítás
határozatlan
ideig
szünetel.
3
Az
építési
törmelék
gyűjtés
és
az
egyedi
igény szerinti
valamennyi
ügyfélszolgálati
iro240, 9401 Sopron
Pf. 101. törmelék
22. H
Építési
maximum
1m /háztartás/év; Kemény 2020.
lomtalanítás
határozatlan
ideig
szünetel.
További tájékoztatásért
keressékvírus
felideig
a www.stkh.hu
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy
akérjük
korona
miatt
2020.
dánkban
bizonytalan
szü23. K
honlapunkat. István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra
1. H

– Két-három hónapos leállás
után nem igazán sportszakmai
szempontból fontos a közös edzés,
hanem inkább mentálisan, hogy
a gyerekek újra együtt legyenek,
kimozduljanak otthonról – mondta
Csonka László szakosztályvezető, aki
bízik abban, hogy a szakosztálynak a
következő bajnoki szezonra is sikerül
a nyugodt és eredményes versenyzéshez szükséges támogatói hátteret
biztosítania a kézilabdázók számára.

A Sárvári Televízió tervezett műsora
június 12. és 27. között
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14:00; kedd 10:00-17:00

Hunyadi utca
1. szám alatt.
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH csapata

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
Kommunális és zöldhulladékos zsákjainkat már
Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

megvásárolhatják a sárvári Viola Illatszer üzletben a
Hunyadi utca 1. szám alatt.

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak
június 16-án, kedden és 29-én,
hétfőn 9 és 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás:

+36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Fülöp Tamás, Dr. Máhr Tivadar, Németh Lajos és a Fülöp fiúk a kép két szélén
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ÚJ kétsávos TEKEPÁLYÁT
AVATTAK a Fülöp Tekézőben

2020. június 12.
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Felavatták május 29-én a
Fülöp Borozó és Tekéző
új kétsávos tekepályáját.
A megújult létesítményt
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és Németh Lajos, a
Vas Megyei Teke Szövetség elnöke adta át.
Május 29-én a Fülöp Borozó
és Tekéző új kétsávos tekepályájának avatására családtagok,
barátok, a tekesport kedvelői
jöttek el. Fülöp Tamás szülei 28
évvel ezelőtt nyitották meg a
tekepályáját, amelyet most már
fiúk üzemeltet a családjával. A
megújult létesítményt Németh
Lajos, a Vas Megyei Teke Szövetség elnöke méltatta elsőként.
– Meglepődtem, mert szinte
titokban tartották, hogy új tekepályát építenek. Én 1992-ben is
itt voltam, amikor Fülöp Tamás
édesapja avatta fel a tekepályát,
és megható volt számomra, hogy
most, a felújításkor is itt lehetek.
Sárvár tekesportja hosszú idő
óta nagyon fejlett, és nagyon
sok tekét kedvelő ember van
Sárváron és vonzáskörzetében.
A korszerű tekepályán való játék
nagyobb vonzerőt jelent a fiatalok számára, és ez fontos a sport
jövője szempontjából – mondta
Németh Lajos elnök.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
avatóbeszédében arról szólt, hogy
a sárvári sportéletnek méltó újrakezdése – a veszélyhelyzet után
– a Fülöp Tekéző magánerős beruházásának avatása. – A sport iránti
alázat és tisztelet hajtja a profikat
és az amatőröket egyaránt, Sárváron is így van. Úgy érzem, hogy a

városban mindenki, aki tud tenni
a sportért, az szívvel lélekkel teszi,
mert tiszteli a sportoló közösséget. Ez a sportfejlesztés egy
magánberuházás, amely amellett,
hogy üzleti lehetőséget is ad, ös�szefonódik a sárvári sportélettel,
hiszen az amatőr mozgalmaknak
itt van meg a lehetősége a sportolásra, és ezáltal pedig erősíti a
város közösségét is – húzta alá
35w
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A nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen átadták a
közönség számára az új kétsávos
Két sikeres csapat kooperációjaként,
tekepályát. A köszöntések, gratuúj arculattal
lációk után pedig ki is próbálhatlétrejött a:
nlatunk
ták a jelenlévők az új pályákat.
Akciós ajá 30-ig
ius
– A tekepályánk 1992-ben
2020. jún lésekre
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szüleim építették, és édesapám
halála után vettem át a működtetését. Felvettük a Vas Megyei Teke
Szövetséggel a kapcsolatot, ő
általuk szerveztük meg egy falusi
versenysorozat megyei döntőjét,
majd megalapítottuk a városi
bajnokságot. Ma már 18 csapat
van az amatőr városi bajnokságtechnika
tásaink:
rnyékolás s…
á
|
e
s
Szolgálta
é
ban, amelyet 1. és 2. osztályban
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tekézőkben, mintegy 250-300
műanyag s-munkák | épületa
lo
embert megmozgatva – mondta
bútoraszta
el Fülöp Tamás tulajdonos.
2020-ban már nagyon időszerűvé vált a tekepálya korszerűsítése, és az elmúlt hónapok
kényszerű leállását kihasználva
Nyitási akciónk keretében a német Kömmerling gyártmányú műanyag nyílászáróink
el is készült az önerős beruházás.
árából 10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK minden új megrendelőnknek!
Fülöp Tamás bízik abban, hogy
két fia közül legalább az egyik
tovább viszi majd a vállalkozást,
 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500
és mindketten megszeretik majd
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio
a tekesportot.
-fr-
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VÁLOGASS
KEDVEDRE
KÖZEL 60 FÉLE

Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Tel.: 06 30 974 6655
Nyitvatartás: H.-P.: 9.00–17.00,
SZO.: 9.00–12.00

www.ekszerszalon.com •

ZOÉ Ékszer

PIZZÁNKBÓL!

2000-2020

20.

Pizzáinkat már
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ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!
Ünnepeljük
együtt a

születésnapunkat!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

KÖSZÖNJÜK AKCIÓK %
MINDEN HÓNAPBAN MÁS-MÁS AKCIÓ!
Részletek az üzletben!

Érdemes lesz benézni hozzánk!
Ne hagyd otthon a vásárlói kártyádat se!

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL
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,
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1150 Ft-ért kaphat

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

STANDARD
AJÁNLATUNK

20.000Ft

KOMPLETT SZEMÜVEGRE
Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse
látásvizsgálat • szemüvegtok
mikroszálas törlőkendő
Részletek az üzletben!

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685

