
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő június 12-én nyitotta 
meg újra kapuit a közönség előtt. A szabályok enyhítésével 
elsőként a szabadtéri medencék nyithattak ki. A ragyogó 
napsütés több ezer érdeklődőt vonzott a nyitóhétvégén.

A kalandpark május 30-ától, 
míg a fitness terem és a bowling 
pálya június 1-jétől fogadta a 
vendégeket. Az elmúlt hetek 
időjárása visszaigazolta azt a dön-
tést, hogy Sárvár nem vett részt a 
fürdőnyitási versenyben, hanem 
előre gondolkodva, jó időben 
került sor a nyitásra. 

Az év elején még rekordlá-
togatottságot ért el Sárvár a 
vendégéjszakák számát tekintve, 
a koronavírus-járvány viszont 

átírt minden várakozást. Az új-
bóli indulást az idegenforgalom 
szereplőinek ennek fényében 
kell értékelniük.  – A Sárvárfürdőn 
az első hétvégén a megnyitott 
strand területét összesen több 
mint kétezer-ötszáz vendég lá-
togatta meg. A számok biztatóak 
a sárvári turizmus újraindulását 
illetően, azonban még renge-
teg időnek kell eltelnie, hogy a 
turizmus teljesen visszaálljon a 
régi kerékvágásába – emelte ki 

Haller Ferenc, a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő marketingvezetője. 

Az újrakezdés következő állo-
mása a gyógyászati részleg mű-
ködése volt, és a fürdő népszerű 
nyári táborainak a megrendezése 
lesz. A Sárvárfürdő június 26-
tól szeretné megnyitni a fedett 
gyógyfürdő részt a gyógyvizes 
medencékkel és az élményme-
dencével, valamint a főpénztára-
kat és az öltözőket. 

Sárváron jól sikerült az újranyi-
tás. A város turisztikai szereplői 
egyöntetűen abban bíznak, hogy 
a város megalapozott, jó hírneve 
sokat segíthet a vendégek vissza-
térésében.

Virágosítsuk együtt Sárvárt!
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-ol-
dalra 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 11. oldalon olvasható 

Újabb pályázatot nyert Sárvár! 
500 millió forintot nyert a sárvári önkormányzat a kerékpáros 
turizmus fejlesztésére a Csónakázó-tó melletti szabadidőparkban 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.  Már 
beszámoltunk arról, hogy a Csónakázó-tónál pályázati támoga-
tásból futókör létesül, és megújul a szabadtéri kézilabdapálya is, 
most egy modern játszótér és mintegy 1300 méteres kerékpárút 
is létesülhet a város legnagyobb pihenőparkjában. A projekt a Vas 
Megyei Önkormányzattal konzorciumi formában valósul meg.

Írásunk a 4. oldalon

Sikeres volt  
a védekezés
Sikeres volt a koronavírus-
járvány elleni védekezés 
Magyarországon, sikere-
sebb, mint Nyugat-Európa 
sok államában – értékelt 
Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezető miniszter 
a kormányinfón, miután 98 
nap után, június 18-án véget 
ért a veszélyhelyzet. Beje-
lentette: eltörlik a vásárlási 
idősávokat. 

A járványügyi készültség be-
vezetését a kormány szüksé-
gesnek tartja, mert a járványnak 
nincs vége, a fertőzés még 
szigetszerűen felütheti a fejét.  
A járványügyi készültséget a kor-
mány most hat hónapra hirdette 
ki, fenntartásának szükségessé-
gét 3 havonta felülvizsgálja.

Megszűnt az idősek vásárlási 
idősávja, de életben marad 
még több védelmi intézkedés. 
Továbbra is köteles mindenki 
maszkot viselni vagy a szájat és 
az orrot eltakaró sálat, kendőt 
használni  a tömegközlekedési 
eszközökön, valamint az üzlet-
ben történő vásárlás során. Ez 
alól kivételt a 6 év alatti gyerekek 
jelentenek. Továbbra sem lehet 
500 főnél nagyobb zenés, tán-
cos rendezvényt tartani.

Az Operatív Törzs a járvány-
ügyi készültség alatt is működik 
és a kórházak irányítási rendje is 
változatlan.

33.  évfolyam  |   13.  szám  |   2020.  június 26.  |   SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZ ATÁNAK LAPJA 

SÁRVÁRI     HÍRLAP

A nyitóhétvégén az egyik legnépszerűbb medence 
a hullámmedence volt a Sárvárfürdőben

EZREK AZ ÚJRANYITOTT 
SÁRVÁRFÜRDŐBEN



Már szombaton is nyitva a sárvári nagyposta

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 

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

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

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

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

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2020. június 22. 

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

SÁRVÁRI    HÍRLAP

Köszönetnyilvánítás!
Sárvár Város Önkormányzata nevében köszönetemet fejezem ki minden olyan cégnek, vállalkozónak, magánszemélynek, akik pénzbeli 

vagy tárgyi adománnyal segítséget nyújtottak a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.
Sárvár, 2020. június 19. Kondora István 
 Sárvár polgármestere

Kutszegi István
Pásti Nikolett
Dr. Kovács Attila
Végh József
Medici Építő Kft.
Baloghné Kovács Éva
Kondora István
Dr. Szijártó Valéria
Grodvalt Ottó
Dr. Bankits László
Horváthné Dr. Dabis Anna
Holpert Krisztina
Halászné Udvardi Sarolta
Savanyú Gábor
Dabisné Farkasházi Zsuzsanna
Korcz Zoltán
Adolf Johannes Maria Verhagen
Hárominé Toldi Hajnalka
Molnárné Déri Marietta
Völgyessy Árpád

A koronavírus-járvány elleni védekezéshez felajánlások cégektől, vállalkozóktól
Németh Csomagolástechnika Németh Ferenc csomagolóanyag, kesztyű
Sávill Villamossági Szaküzlet Kiss Csaba ózongenerátor/fertőtlenítés
Zafír Kézi Autómosó és Kozmetika Zugonics Krisztián fertőtlenítés, tisztítás 
Lábas Sándor mezőgazdasági vállalkozó szürkemarha/rászorulóknak húsadagok
Provertha Zrt. Szalai Péter üzemvezető, Németh Andrea személyügyi vezető, 

Horváth Zsófia személyügyes
 mosható szájmaszk

Barabás György Műszaki 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola

Lakatné Mester Éva igazgató, Badics Istvánné, Béres Andrásné, 
Csizmadia Miklósné, Gönczölné Szalai Brigitta, Takács Ernő 
Ferencné, Takács Istvánné, Tóth Andrea Mária maszkok 
készítése, Németh Tamás, Varga Anikó pajzsok készítése

arcvédő pajzs, mosható szájmaszk

Szentgyörgyvári Róbert Vas Megyei Szakképzési Centrum, kancellár
 Béres Asztalosipari Kft. Béres Gábor ügyvezető maszkot ajánlott fel a Barabás iskola 

érettségizőinek
Lempeg Mátyás notebookok telepítése, egyéb 

informatikai segítség
Tendli László masszázsutalvány felajánlás
Tendli Lajos masszázsutalvány felajánlás
TIA 2002. Kft. mentőszolgálat támogatása

KIMUTATÁS 
A sárvári önkormányzat VÉDEKEZÉS  COVID-19 számlájára 
befizetett személyekről

Czupy György
Joós Csabai Renáta
Vocelka Invest Kft.
West Immobilien Bt.
Marton Lívia
Szabó József
Szalay László
Németh Tibor
Wawrzsákné Kondor Eleonóra
Molnár András
Biró László Csaba
Pócza Andrásné
Deák Ferenc
Bors László
Somogyi István
Rosta Jánosné
Rosta Zsuzsanna
Kissné Kovács Erika
Sütő Károly
Zsuppáné Nagy Zsuzsanna

Balkáné Magyar Valéria
Brányi Hilda
Németh József Lászlóné
Kovács Lajos
Baranyai József
Szabó Gyula
Biczóné Horváth Márta
Szajdán Szabolcs
Németh Róbert
Varga Jenő Gábor
Dr. Márton Katalin
Németh Lászlóné
Hajcser Lívia
Kampel Oszkár
Szalai Péter
ENER HOLDING Kft.
Pintér László
Barbalics Andrea

Dr. Kondora Bálint
Pintér József
Földi Árpád
Kampelné Kozlovszki Marianna
Ördög Tibor
Haraszti István
Klimits István
Laki János
Horváth Ernő
Vigh Viktor
Czupy György
Takács Ferenc
Szabó Lajos
Sztano Pál
Dr. Máhr Tivadar
Hajcser Lívia
Pintér László
Pócza Andrásné 

A COVID-19 számlára 77 alkalommal érkezett támogatás, ösz-
szesen 1.737.480 Ft összegben.

A felajánlásokat a  védekezéshez szükséges eszközök: maszk, 
gumikesztyű, FFP3 szűrő, kézfertőtlenítő, állványos fertőtlenítő 
adagoló, védőszemüveg és  védőoverall beszerzésére fordítottuk.

A Sárvár 1-es posta nyitva tartása június 20-ától, szombattól 
visszaállt a március 15-e előtti rendre, ami azt jelenti, hogy hét-
főtől péntekig 8-tól 18 óráig, szombaton 8-tól 12 óráig várják az 
ügyfeleket. Visszaállítják az ügyfélhívó sorszámhúzás rendszerét 
is, ezáltal is szeretnék növelni az ügyfélkomfort érzetet. A vasútál-
lomással szembeni Sárvár 2-es posta is már a megszokott nyitva 
tartás szerint működik. Változatlan szolgáltatási körrel fogadja az 
ügyfeleket hétfőtől péntekig 8-tól 12 óráig és 12:30-tól 16 óráig.
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Június 17-én éjfélkor meg-
szűnt Magyarországon a 
március 11-én kihirdetett ve-
szélyhelyzet. Kondora István 
polgármester az elmúlt há-
rom hónapban számos, a ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos 
intézkedést hozott, és erről 
folyamatosan tájékoztatta is 
Sárvár lakóit. Városházi tájé-
koztatóján az elmúlt hetek 
történéseit foglalta össze. 

Kondora István a veszélyhely-
zet idején polgármesteri dön-
téseit mindig a kormányzati 
döntésekkel összhangban hozta. 
Fokozott figyelemmel kísérte az 
orvosi alapellátást, a gondozási 
központ és a mentők munkáját. 
Munkatársaival a legfőbb céljuk 
az volt, hogy a sárváriak az elmúlt 
három hónapban, a járvány köze-
pette is biztonságban érezhessék 
magukat városunkban. 

– Szerencsére örömhírről szá-
molhatok be, hiszen június 17-én  
éjféltől a kormány eltörölte a 
veszélyhelyzetet. Néhány apró 
dologra kell még figyelnünk, a 
szájmaszk viselése a boltokban 
és a tömegközlekedési eszközö-
kön továbbra is kötelező. Viszont 
eltörölték az idősek, a 65 év felet-
tiek vásárlási időkorlátját, tehát 
boltba, piacra, egyéb helyekre 
most már korlátozás nélkül lehet 
menni – szólt a polgármester, 
aki hozzátette, 500 főt meg nem 
haladó táncos, zenés rendez-
vényeket már lehet szervezni, 
értelemszerűen ez azt jelenti, 
hogy a Nádasdy-vár minden 
intézménye nyitva van, és láto-
gatható a könyvtár, a múzeum és 
a művelődési központ is.

– A sárvári döntések szinkron-
ban voltak minden esetben a 
kormányzati döntésekkel, tehát 
én külön szigorításokat nem ve-
zettem be, mert úgy érzékeltem, 
hogy a sárváriak minden olyan 
központi szabályt betartottak, 
amely a biztonságot szolgálta.  
A sárváriak és az idősek segítését a 
Sárvári Gondozási és Gyermekjó-
léti Központ az elmúlt időszakban 
kiválóan tudta teljesíteni az alap-
feladatai mellett. Összesen 106 
idős embernek a gyógyszer-be-
vásárlást, élelem-bevásárlást, és az 
egyéb ellátását intézték, összesen 
több mint 900 alkalommal – húzta 

alá Kondora István, aki elmondta 
még, hogy a tantermen kívüli, 
digitális munkarend március 16-i 
bevezetése után, március 17-étől 
a sárvári bölcsődében és a sárvári 
óvodákban is rendkívüli szünetet 
rendelt el, de biztosította az ügye-
letet, és ma már ismét zavartalanul 
tudnak működni az intézmények.

– A nyári szünet nem öt hét, 
hanem kettő hét lesz majd az 
óvodákban, tehát a szülők me-
hetnek dolgozni, és két hetet kell 
majd csak megoldaniuk – hang-
súlyozta a polgármester.

A gyermekek biztonsága ér-
dekében lezárták március 15-én 
a játszótereket, ma már fertőtle-
nítést követően ezek is rendben 
használhatóak Sárváron. A la-
kosság részére 30 ezer maszkot 
vásárolt, és osztott ki a sárvári 
önkormányzat.

– A járvány elleni védekezésre 
létrehoztunk egy önkormányzati 
alszámlát. Nagyon szépen kö-
szönöm azoknak, akik bármilyen 
összeggel, vagy tárgyi eszközzel, 
esetleg élelmiszerrel támogatták 
a védekezést, illetve azokat az 
embereket vagy intézményeket, 
akik ezt igénybe tudták venni.  
Ez nagy segítség volt nekünk, 
mert a költségek nagyon meg-
terhelték volna az önkormányzat 
számláját – szólt Kondora István.

– Kérem szépen, hogy a biz-
tonságunk érdekében mindenki 
tartsa be azt a szerény intézke-
dést, hogy a maszkot még kell 

viselni a boltban. Természetesen 
most már azon vagyunk, hogy a 
sárvári idegenforgalom és az ipar 
is újra tudjon indulni. A fürdő már 
elindult, és a belső része is a hé-
ten meg fog nyitni részlegesen, 
tehát az élet úgy tűnik, hogy 

szép lassan visszaáll a rendes 
kerékvágásba. Köszönöm szépen 
mindenkinek a segítségét, az 
együttműködést és az összetar-
tást, amit az elmúlt hónapokban 
tanúsítottak! – zárta gondolatait 
Kondora István.

Sebességcsökkentő küszöbök, parkolók, kapubejáró építé-
sével folytatódott az út- és járdaépítés Sárváron. 

Múlt héten a Temető utcában kezdődött el négy sebesség-
csökkentő küszöb építése.  Majd a munkálatok befejezése után a 
Petőfi utcában kezdik meg két  „fekvőrendőr” kivitelezését. A tervek 
szerint júliusban a Nádasdy utcában folytatódnak a munkálatok, 
itt két sebességcsökkentő küszöb létesül, míg az Ungvár utcában 
öt „fekvőrendőr” készül el július folyamán a lakossági igényeknek 
megfelelően. Elkezdődött a Hunyadi utca 18. szám alatti közterület, 
így az udvar és a kapubejáró aszfaltozása, valamint a Laktanya utca 
3-10. számokkal szemközti bevezető út és parkoló burkolatjavítása. 
A koronavírus-járvány ellenére a tervezett infrastrukturális beruhá-
zások az ütemterv szerint valósulnak meg városunkban. A sárvári 
önkormányzat mintegy 100 millió forintos út- és járdafejlesztést 
tartalmazó csomagot hagyott jóvá az idei évre.

Zajlik az út- és járdaépítés

ÖSSZEFOGÁSSAL sikeresen VÉDEKEZTÜNK
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Sárváron évekkel ezelőtt mertek nagyot álmodni, és meg-
született a „Gyógyvarázs öt csillagban” városfejlesztési 
program. Elkészült a Posta tér, a Hild park, most pedig há-
rom, a Csónakázó-tó környékének fejlesztését célzó sikeres 
pályázatot is magáénak tudhat a sárvári önkormányzat. 
Legutóbb 500 millió forintot nyert az önkormányzat a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.  

Ágh Péter  országgyűlés i 
képviselő, Majthényi László, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke, 
Kondora István, Sárvár polgár-
mestere és Dr. Máhr Tivadar, 
Sárvár alpolgármestere együtt 
tekintette meg egy újabb sike-
res sárvári pályázat helyszínét. 
Már beszámoltunk arról, hogy 
a Csónakázó-tónál pályázati 
támogatásból futókör létesül, 
és megújul a szabadtéri kézi-
labdapálya is. Most 500 millió 
forintot nyert a sárvári önkor-
mányzat a kerékpáros turizmus 
fejlesztésére a Csónakázó-tó 
melletti szabadidőparkban a 
TOP keretében.  

– Az idei év nagyon komoly 
kihívást jelent Sárvár számára a 
koronavírus-járvánnyal, amely 
mind a város gazdaságára, mind 
a város turisztikájára rányomta 
a bélyegét. De mindeközben 
nagyon fontos,  hogy olyan 
lépéseket tegyünk, amelyek 
révén Sárvár meg tudja őrizni a 
vonzerejét, újabb élményeket, 
újabb attrakciókat tud nyújtani. 
Sárvárnak van egy zöld szíve, a 
Csónakázó -tavak vidéke, az ön-

kormányzatnak számos elkép-
zelése volt a terület vonzóbbá 
tételére, így kerülhet sor a futó-
kör építésére, a kézilabdapálya 
felújítására, és most kerékpárút, 
új modern játszótér építésére. 
Ez egy fontos lépés annak ér-
dekében, hogy a Csónakázó-tó 
környékét vendégbaráttá, és a 
sárváriak számára még inkább 
élményt nyújtó hellyé tudjuk 
változtatni – mondta Ágh Péter 
országgyűlési képviselő.

A projekt keretében mintegy 
1300 méter hosszú kerékpárút 
létesül,  amely a Horgász-tó 
északnyugati szegletéből indul, 
feltárja a Csónakázó-tavakat 
és környéküket, majd a Spirit 
Hotelnél csatlakozik a meglevő 
Vadkert körúti kerékpárúthoz. 
A Vas Megyei Önkormányzattal 
konzorciumi formában valósul 
meg a beruházás.

– Öt évvel ezelőtt, amikor 
elkezdtük előkészíteni a TOP 
Vas megyei részét, akkor 21,4 
milliárd forint forrással számol-
hattunk, most elmondhatjuk, 
hogy közel 10 milliárddal töb-
bet sikerült a települések aktív 

részvételével lekötni ebben a 
programban. Ennek egyik ré-
sze volt a turisztikai kiegészítő 
vonzerők fejlesztése, és ebben 
Sárvárnak ez a fél milliárdos 
pályázata nem az első, hiszen 
épült a 84-es mellett egy új 
kerékpárút a Hegyközségből 
Gérce felé, épült egy ZeneHáza, 
aminek egyik jelentős részét 

a TOP-forrás adta, a másik ré-
szét a sárvári önkormányzat.  
És most itt vagyunk az újabb 
pályázat helyszínén, ami remél-
hetőleg a TOP 2 programban 
majd folytatódhat is. Volt egy 
nagy világjárvány, nagyon sok 
minden megváltozott, és azon 
kell dolgoznunk, hogy ezekhez 
a megváltozott szabályokhoz 
megteremtsük az európai szín-

vonalú vendéglátás feltételeit, 
hogy az ideérkezők továbbra is 
biztonságban érezhessék ma-
gukat – szólt Majthényi László, 
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke. 

A Csónakázó-tó melletti városi 
játszótér teljes megújítását is 
célozza család- és gyermekbarát 
elemként a projekt. Pihenőpado-
kat, kültéri asztalokat is telepí-
tenek. A biztonságról térfigyelő 
kamerarendszerrel, közvilágítás 
kiépítésével gondoskodnak. 

– Nyolc évvel ezelőtt kidol-
goztunk egy „Gyógyvarázs öt 
csillagban” elnevezésű turiszti-
kai fejlesztési programot. Az első 
eleme volt a Posta tér, a követ-
kező a Hild park megépítése, és 
ennek a része a Csónakázó-tó 
környékének felújítása. Most 
olyan szerencsénk van, hogy a 
futókörös pályázat, és a kézilab-
dapálya felújítása után sikeres 
lett a harmadik pályázatunk is a 
modul rendszerű programunk-
ból. Remélem, hogy ennek az 
évnek az őszére elkészülhetnek 
a közbeszerzések is, és még idén 
neki tudunk állni a megvaló-
sításnak is – mondta Kondora 
István polgármester.

A Csónakázó-tó fejlesztését 
célzó 500 millió forintos pályá-
zat keretében is nagy figyelmet 
fordítanak a kiegészítő elemek-
re, így a köztisztaság fenntartá-
sát hulladékgyűjtők kihelyezé-
sével biztosítják. A környezet 
még szebbé tétele érdekében 
parkosításra, díszfák és cserjék 
ültetésére kerül sor.

-fr-

Dr. Máhr Tivadar, Ágh Péter, Majthényi László, Kondora István a Csónakázó-tó mellett

Új KERÉKPÁRÚT, modern JÁTSZÓTÉR a Csónakázó-tónál

Az új, modern játszótér köz-
ponti eleme lesz egy kalóz-
hajó a Csónakázó-tó mellett
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Az elmúlt időszakban a város 
vezetői folyamatosan egyez-
tettek a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő vezetőivel, hi-
szen a három hónapos zárva 
tartás, számos megoldandó 
feladat és probléma elé állí-
totta az önkormányzatot és 
a fürdő menedzsmentjét is. 
Egy közös bejárást is tartot-
tak a komplexumban, ahol a 
beltéri részekben még folyik 
a felújítás. 

A fürdőn Kondora István pol-
gármester, Dr. Máhr Tivadar al-
polgármester, Kántás Zoltán 
fürdőigazgató és Haller Ferenc 
marketingvezető tekintette meg 
a felkészülést.

– Március 17-én kellett be-
zárnunk a fürdőt a pandémiás 
helyzetre való tekintettel, és 
nagy örömünkre szolgál, hogy 
június 12-én újranyithattunk. 
Nagy szeretettel várjuk azokat 
a vendégeinket, akik az elmúlt 
hónapok kényelmetlenségei 
után szeretnének kikapcsolódni 
– mondta el Kántás Zoltán. 

Az elmúlt hónapokban olyan 
– az elmúlt években háttérbe 
szorult – munkálatokat is elvé-
geztek a fürdőben, amelyeket 
remélhetőleg a vendégek is észre 
fognak venni. Június 18-án véget 
ért a veszélyhelyzet, korlátozás 
nélkül látogathatók a magyar-
országi fürdők, de ez nem azt 
jelenti, hogy a biztonságra nem 
figyelnek majd fokozottan. 

– Szeretném bátorítani az 
embereket a fürdő látogatására, 
hiszen számunkra a legfonto-
sabb, hogy dolgozóink védelme 
mellett a vendégeink teljes körű 

biztonságáról is gondoskodjunk 
– húzta alá Kántás Zoltán. 

Kondora István polgármester 
a nyitás előtti hetekben folya-
matosan figyelemmel kísérte 
a fürdőben zajló felkészülést, 
a nyitás előtti munkálatokat. – 
Nagyon nehéz időszakon van 
túl nemcsak a város és a fürdő, 

de azok a szállásadók is, akikhez 
érkeznek a hazai és a külföldi 
vendégek. A fürdő az elmúlt 
három hónapot arra használta 
fel, hogy megújuljon. Most én 
is olyan várakozásokkal tekintek 
a fürdőre, mint 2002-ben a nyi-
tásakor. Nagy szükségünk van 
ezen a nyáron a vendégekre, 
hogy egy kicsit talpra tudjon állni 
a turizmus Sárváron és az egész 
országban. Bízom abban, hogy 
Sárvár azt a pozícióját, amit az el-
múlt 18 évben elért, azt idén újra 
elfoglalhatja, és a vendégéjszakák 
számát tekintve benn marad a 10 

leglátogatottabb város között – 
mondta Kondora István.  

Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter bízik abban, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan nemcsak 
a belföldi, de külföldi turisták 
kedvelt célpontja is lesz a sárvári 
fürdő az idén nyáron. – Készen 
állunk a vendégek fogadására, 
felkészültünk a nyárra – húzta alá 
Dr. Máhr Tivadar. Remélem, hogy 
a magyarokban benne van az 
indulási kedv a nyáron, és akkor 
Sárvárt választják. Bízom abban, 
hogy a külföldi vendégforgalom 
is helyre tud állni, és az ő bátor-
ságuk is meglesz, és bennünket 
választanak a nyáron – szólt az 
alpolgármester.

A szabadtéri strand egyelőre 
minden nap 10-től 20 óráig tart 
nyitva. Június 26-án nyit a fedett 
gyógyvizes rész az élményme-
dencével, a szauna-világ, az öltö-
zők, a főpénztár. Július közepétől 

pedig a fedett családi fürdő is 
várja a vendégeket, arra ott is 
véget érnek a felújítási és karban-
tartási munkálatok, amelyeket 
az üzemszünetet kihasználva 
kezdtek el. 

– Június 26-a egy rendkívül 
fontos mérföldkő lesz az újra-
nyitással és az üzemeltetéssel 
kapcsolatban. Mert a szabadtéri 
strand nagy kockázatot jelent 
az üzemeltetés és a vendégek 
szempontjából is, hiszen teljesen 
ki vagyunk szolgáltatva az időjá-
rásnak – mondta Kántás Zoltán, 
aki hozzátette, én gyakorlatilag 
már azzal elégedett lennék, ha 
a fürdővendégeink és a Sárvárra 
látogató turisták újra birtokukba 

vennék az attrakciókat. Örülnék, 
ha az ősz végére normalizálódna 
a helyzet, de legalább másfél, 
kétéves időszak kell ahhoz, hogy 
talpra álljon a turizmus ágazat.

-fr-

NAGY SZÜKSÉG VAN ezen a nyáron A VENDÉGEKRE

A fürdő szabadtéri strandján is 
elvégeztek minden szükséges 
karbantartást

Június 26-án nyit a fedett gyógyvizes rész az élmény-
medencével, a szauna-világ, az öltözők, a főpénztár

Dr. Máhr Tivadar, Kántás Zoltán, Kondora István és Haller Ferenc a fürdőbejárón
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A veszélyhelyzet megszün-
tetése lehetővé tette a Ná-
dasdy Kulturális Központ 
számára, hogy újraindítsa 
szolgáltatásait. Három hó-
napnyi kényszerpihenőt 
követően június 22-én ki-
nyitott a városi könyvtár, 
majd június 23-án a Ná-
dasdy Ferenc Múzeum.  
A látogatás szabályairól Ta-
kács Zoltán Bálint igazgató 
adott tájékoztatást.

– Megnyitott a könyvtár, a mú-
zeum, a Galeria Arcis és maga az 
épület is. Lehet jönni táborozni, 
sétálni, termeket bérelni, és le-
het jönni programokra – sorolta 
Takács Zoltán Bálint. Hozzátette, 
az intézmények a hagyományos 
nyitvatartási idejükben várják a 
vendégeket.

– A könyvtár 10 órától 17 óráig, a 
múzeum 9 órától 17 óráig, illetve a 
vár este 8 óráig lesz nyitva – fejtette 
ki az igazgató.

A Nádasdy Kulturális Központ, 
vendégei és munkatársai bizton-
sága érdekében, számos óvintéz-
kedést vezetett be az újranyitással 
egy időben.

– A könyvtár, a múzeum és a 
művelődési központ bejáratánál 
érintésmentes kézfertőtlenítőket 
helyeztünk el. Munkatársaink a láto-
gatói területeket, illetve saját mun-
kaállomásaikat folyamatosan fertőt-
lenítik, a tereket pedig szellőztetjük. 
Az udvaron található padokat, a vár 
bejáratát, kapuit szintén rendszere-
sen, naponta kétszer fertőtlenítjük. 
Sűrűbb használat esetén természe-
tesen gyakrabban – hangsúlyozta a 

fertőtlenítés fontosságát a kulturális 
központ vezetője. Rámutatott, az 
1,5 méteres szociális védőtávolság 
betartása a látogatás során ajánlott, 
a maszkviselést a jelenleg hatályos 
jogszabály az intézményekben 
nem írja elő.

A tájékoztatásból kiderült, a 
könyvtárban további intézkedésig 
csak kölcsönzésre és a dokumen-
tumok visszavitelére lesz lehetőség.

– Egyelőre nem működtetjük az 
olvasótermeket és az egyéb, hely-
ben igénybe vehető szolgáltatá-
sainkat, mint az internethasználat, 
a nyomtatás vagy a fénymásolás. 
Azoknak az olvasóinknak, akiknek 

érvényes beiratkozása volt 2020. 
március 17-én, automatikusan há-
rom hónappal meghosszabbítjuk a 
bérletét. A kikölcsönzött könyvek 
kölcsönzési idejét 30 nappal, 2020. 
július 25-ig hosszabbítjuk meg – 
ismertette az igazgató.

Takács Zoltán Bálint végezetül 
elmondta, a múzeum júliusban 
útjára indítja Hámori Sándor Be-
tűvetés című kiállítását, a Galeria 
Arcisban pedig Végh Éva festő- és 
zománcművész tárlata lesz ismét 
megtekinthető. A könyvtári ren-
dezvényeket és klubtalálkozókat 
ugyanakkor csak szeptembertől 
tervezik újraindítani. sii

A város járvány utáni újranyitásában részt vett a Sárvár Aréna 
is. A korlátozó intézkedések feloldását követően is tovább 
üzemel a nyári időszakban a szabadtéri mozi. A moziterasz 
népszerűségét jelzi, hogy már az első alkalmak során is pót-
székekkel kellett bővíteni a nézőteret. 

– Büszkék vagyunk rá, hogy 
Sárvár két turisztikai zászlós 
hajójával, a fürdővel és a várral 
együtt részesei lehettünk a város 

újranyitásának. Várjuk az ide lá-
togatókat, ám esetünkben talán 
még fontosabb, hogy idevárjuk 
a helyben élőket – mondta el 

Vámos Zoltán, a Sárvári Sportfólió 
Kft. ügyvezetője. 

Az arénában üzemelő Kabos 
László Filmszínház népszerűnek 
bizonyult a látogatók körében. 
Márciusban a járvány miatti be-
zárás előtt a mozi megközelítette 
a tízezres nézőszámot. A beltéri 
vetítések újraindulásáig kertmozi 
jellegű filmnézéseket szerveznek. 

Az esősre forduló időjárás először 
közbeszólt az esti moziba, meg-
akadályozva a film levetítését. A 
második hétvégén aztán már két-
százan tekintették meg a bemuta-
tót. A Mamma Mia! című musical 
június 12-i vetítésén pedig már 
ki lehetett volna tenni a megtelt 
táblát, a látogatószám felülmúlta 
a várakozásokat. 

A vírus miatti veszélyhelyzet fel-
oldása és a kulturális intézmények 
közönségforgalmi területeinek 
megnyitása után is tovább műkö-
dik a kertmozi az aréna teraszán.

– Ennek a fő oka, hogy a forgal-
mazók kivárnak, és nem hoznak 
új filmeket. Júliusban egy bemu-
tatót tartanak, amin lemérik, hogy 
milyen a mozik újranyitásának a 
lehetősége. Ezért is döntöttünk 
úgy, hogy nyáron a szabadté-
ri vetítéseknél maradunk. Ha 
premierfilmek érkeznek, akkor 
azokat a teraszon fogjuk vetíteni. 
Szeretnénk, ha minél többen a 
részesei lehetnének ezeknek az 
alkalmaknak – számolt be a kert-
mozi működéséről Vámos Zoltán.

Az érdeklődők a mozival kap-
csolatos fontos információkról és 
újdonságokról is a Sárvár Aréna kö-
zösségi oldalán tájékozódhatnak.

NÉPSZERŰ a sárvári KERTMOZI 

Kinyitott A KÖNYVTÁR ÉS A MÚZEUM
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Programokkal teli hétvége 
nyitotta meg a nyári szezont 
Sárváron. Séta, futás, kerék-
pározás, vonatozás, várbe-
járás, tánc és zene várta a 
város polgárait és vendégeit 
június 12–14. között a Sárvár 
újra vár! programsorozat 
keretében.

A város több pontján számos 
program kínált lehetőséget a 
kimozdulásra, az újratalálkozásra. 
A Sárvári Arborétum csodálatos 
növényvilágát körséták keretében 
ismerhették meg a látogatók. A SI-
HU kisvonat egész hétvégén várta 
a városnézésre vágyókat. Reggeli 
futás indult szombaton a Sárvár 
Arénától a Rába-part irányába, 
majd a Sárvári Kerékpáregylet hívta 
túrázni a bringásokat. A „Mesteri 
fordulat” résztvevői 35 kilométert 
tekertek. A Várparkban szombaton 
Gerbert Judit várta hagyományos 

Ringató foglalkozásra a családokat, 
míg vasárnap Veladics Judit tartott 
babamama tornát.

A programsorozat egy újabb 
helyszíne a Nádasdy-vár volt, ahol 
a látogatók Takács Zoltán Bálint 
igazgató vezetésével várbejáró 
túrán vehettek részt. Március óta 
csak a virtuális térben tarthatott 
tárlatvezetéseket a Nádasdy Fe-
renc Múzeum, június második 
hétvégéjén azonban elérkezett 
végre a személyes találkozások 
ideje. Az érdeklődők a vár falai, 
bástyái mentén tehettek egy 
hangulatos történelmi sétát.

A Nádasdy Kulturális Központ 
nemcsak az egyik állomását adta 
a Sárvár újra vár! programsoro-
zatnak, szervezőként is részt vett 
a háromnapos rendezvény lebo-
nyolításában.

– Kinyitott a fürdő, látogatható 
az arborétum, a sportarénánál 

vetítések vannak, meg lehet te-
kinteni a várat. Most egy kicsit a 
közösség felé lehet újra fordulni, 
egy olyan közösség felé, ami 

eddig összetartott – fogalmazott 
Takács Zoltán Bálint igazgató.

Fontos találkozási pont volt a 
Hild park, ahol a sárvári civilek 
köszöntötték újra közönségüket. 
Pénteken Nagy György és Vajda 
András duója, a Sárvári Néptánc-
kör Egyesület és a Herpenyő Ze-
nekar lépett fel. Őket szombaton 
a Színkottás Csengettyűsök követ-
ték a színpadon. Vörös Krisztina 
karvezető elmondta, a gyerekek a 
járványhelyzet miatt nem tudtak 
sokat gyakorolni, de annál na-
gyobb lelkesedéssel várták, hogy 
ismét együtt játszhassanak.

A június 12-i hétvégén a prog-
ramok mellett a nagy hőség is be-
köszöntött, ennek ellenére egyre 
többen látogattak ki a térre. Sokan 
voltak kíváncsiak a Sárvári Ma-
zsorett Együttes előadására, ahol a 
legkisebbektől a legnagyobbakig 
minden csoport fellépett.

A Hild park színpadán zárásként 
a Kanona Band, majd a Szenior 
Örömtánc Közösség adott mű-
sort. Kéthelyi Tamás, a Kanona 
Band Zenei Egyesület elnöke 
elmondta, az együttes éppen 
most tartotta volna hagyományos 
nagykoncertjét, amit a járvány 
miatt végül le kellett mondani.

A Sárvár újra vár! programsoro-
zat ismét megmutatta mennyire 
színes Sárvár civil élete. A látoga-
tók nagy száma pedig jelezte, az 
embereknek a közel három hóna-
pos bezártság után igényük van a 
kikapcsolódásra, a programokra, 
és igényük van a kultúrára is.

sii

SÁRVÁR ÚJRA VÁR! 

• 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

Car-Bike Service Kft. ajánlata

Cím: 9600 Sárvár, 
Ungvár u. 20.

Tel.: 06 30 237 9738  
Web: car-bike.hu

Akció: Aluvázas 
Kawasaki 

kerékpárok 
bevezető áron

Várjuk régi és új ügyfeleinket!

A látogatók Takács Zoltán Bálint igazgató 
vezetésével várbejáró túrán vehettek részt

A Sárvári Mazsorett Együttes csoportjai a Hild parkban 
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Szent László

Szent László és

 

● Június 27-én, szombaton 
a Szent László-templom egész 
napos szentségimádási napja 
lesz. A szentségkitételi szentmi-
sét 8 órakor, a szentségeltételi 
szentmisét 19 órakor tartjuk. Ez 
a nap Szent László király ünnepe, 
templomunk és városunk védő-
szentjének emlékezete.

● Június 29-én, hétfőn Szent 
Péter és Szent Pál főapostolok 
ünnepén a 19 órakor kezdődő 
szentmisén Császár Gyula rába-
patyi plébános a Szent László-
nagytemplomban aranymisét 
tart, és aranymisés áldásban 
részesíti a jelenlévőket. 

● Július 2-án Sarlós Boldog-
asszony ünnepe lesz.

● Július 3-a elsőpéntek. Bá-
torítjuk a kedves Híveket, hogy 
minden hónap elsőpéntekén 

végezzék el havi szentgyónásu-
kat és törekedjenek a rendszeres 
szentáldozásra. 

● Évközi  14.  vasárnapon 
július 5-én a szentmiséken „Pé-
ter fillér” címén a világegyház 
javára gyűjtjük a szentmisék 
perselyadományait. Ferenc pápa 
karitatív szolgálatát segítjük 
adományainkkal.

● Július 6-án, hétfőn a Sári 
templom egész napos szentség-
imádási napja lesz.10 órakor 
szentségkitételi, 18.30 órakor 
szentségeltétel i  szentmisét 
imádkozunk. 15 órakor közös 
szentórára várjuk a Híveket.

● A júliusi vasárnapi misék 
végén a 2. osztályosok jelent-
kezzenek a jövő tanévi elsőál-
dozásra, a 7. osztályosok pedig 
a következő bérmálásra mindkét 
templomban, szüleikkel együtt.

● Minden hónap 25-én, a 
Szent László-templom Prágai 
Kis Jézus szobránál boldogabb 
családokért és kallódó gyerme-
kek megtéréséért imádkozunk.

● Dr. Székely János megyés-
püspök atya augusztus 1-vel 
személyi változást rendelt el a 

sárvári plébániákon. Huszár Ba-
lázs káplán atyát csehimindszen-
ti plébánossá nevezte ki. Helyére 
Böjti Balázs eddigi körmendi 
káplánt nevezte ki kápláni be-
osztásba Sárvárra. Imádkozzunk 
a búcsúzó és az érkező lelkipász-
torokért.

● Plébániai közösségünk eb-
ben az esztendőben augusztus 
3–7. között buszos zarándoklatot 
szervez magyarországi kegyhe-
lyekre. Máriabesnyő–Vác–Mát-
raverebély–Szentkút–Eger–Má-
riapócs érintésével. Jelentkezni 
a plébániákon lehet.

Evangélikus Hírek 

● A Kortárs Keresztény Kórus, 
gyülekezetünk énekkara június 
18-án tartotta a nyári szünet 
előtti utolsó próbáját, július és 
augusztus hónapokban a próbák 
szünetelnek. 

● Június 26-án, pénteken 18 
órától tartja gyülekezetünk Fér-
fiköre a munkaév záró alkalmát.

● Gyülekezeti napközis hit-
tantáborunkat július 6. és 10. 
között szervezzük meg a rábapa-
tyi evangélikus templomban és 
gyülekezeti házban. A változatos 
napi program 8 órakor kezdődik, 
és 17 óráig tart.

● Országos egyházunk Nyári 
Evangélikus Pedagógus Akadé-
miát szervez Szarvason június 
29. és július 1. között.

● Egyházközségünk főbb 
híreiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen is 
tájékozódhatnak.

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

●  Hétközi alkalmaink egyelő-
re szünetelnek.

● Gyülekezetünk a Sárvári 
Református Egyházközség Fa-
cebook-oldalán is elérhető. Te-
lefonos elérhetőség: 95/830067, 
30/6786645.

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia
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Eredményes volt a korona-
vírus-járvány alatti kam-
pány, napról napra többen 
foglalnak szállást Sárváron. 
Kinyitott már a tourinform 
iroda, valamint az infoviskó 
is a Nádasdy-vár mellett.

A nyári szezon közeledtét jól 
jelzi, amikor megjelenik a kis fa-
ház a Nádasdy-vár előtt, és kinyit 
az infoviskó, amely turisztikai 
információs pontként fontos tájé-
kozódási alap a turisták számára. 
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
Haller Ferenccel, a Sárvár Tourist 
& TDM Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójával tekintette meg, 
hogy zajlik a munka az infovis-
kóban. 

– Egy újabb lépést jelent az 
infoviskó kinyitása a turisztikai 
szezon beindításához. Nagyon 
örülök, hogy idén sok gyakornok 
érkezett a gimnáziumból, bízom 
abban, hogy annak az idegenfor-
galmi képzésnek köszönhetően, 
ami az intézményben folyik, lesz 
utánpótlás turisztikai szakem-
berből is a helyi szállodákban, 

panziókban – mondta Dr. Máhr 
Tivadar. 

Haller Ferenc arról szólt, hogy a 
tourinform iroda hétköznapokon 
9 és 16 óra között, az infoviskó 
pedig a hét minden napján, hosz-
szabb nyitvatartással várja a ven-
dégeket, reggel 9-től este 8-ig.

A koronavírus-járvány miatti 
kötelező otthonlét pozitív hatás-
sal volt Sárvár tavaszi marketing-
kampányának az eredményére. 
Egy hónap leforgása alatt közel 
tizenegyezer név került fel a 
fürdőváros különbségkereső játé-

kának a tabellájára. Haller Ferenc, 
a sárvári TDM ügyvezetője szerint 
jó lépés volt, hogy a karantén 
ideje alatt egy saját fejlesztésű 
online játékkal szólították meg az 
internetezőket. Meglátása szerint 

részben ennek is köszönhető, 
hogy a jellemzően erős külföldi 
vendégforgalom visszaesését 
valamelyest kompenzálni tudja 
a belföldi foglalások növekedése.

A játék eredményeiből egyér-
telműen látszik, hogy az otthon-
lét azoknak is lehetőséget terem-
tett az online kikapcsolódásra, 
akik egyébként kevésbé nyitottak 
az internetes játékokra. Persze a 
különbségkereső iránti érdeklő-
désre a különféle nyeremények is 
hatással voltak. Az, hogy wellness 
pihenést lehetett nyerni, sokakat 

ösztönzött a játék elindításá-
ra. Egészen pontosan 11 ezer 
játékost. Ennyien iratkoztak fel 
Sárvár új online aktivitásának a 
tabellájára. 

Haller Ferenc elmondta: a játék 
célja egyebek mellett az volt, 
hogy az utazást fontolgatók talál-
kozzanak Sárvár nevével. Vagyis: 
ha valaki vakációt tervez a ve-
szélyhelyzetet követő időszakra, 
ráadásul belföldi úti célok között 
keresgél, Sárvár neve ismerősen 
csengjen a számára. És lehetőleg 
a fürdőváros mellett döntsön a 
vakáció lefoglalásakor.

A sarvariwellness.hu oldalon 
futtatott játék egyébként rend-
kívül egyszerű volt. A hasonlónak 
tűnő sárvári attrakciókat ábrázoló 

fotókon kellett megkeresni a kü-
lönbségeket. Aki minden eltérést 
megtalált, az e-mail címének 
megadásával esélyessé vált a 
nyereményekre – tette hozzá az 
ügyvezető. 

A TDM által fejlesztett kampány 
úgy tűnik, működik. A sárvári szál-
lásadók visszajelzései alapján már 
most vannak olyan időszakok, 
amik iránt jelentős az érdeklődés. 
Augusztus második fele kifejezet-
ten népszerű. De júliusra is napról 
napra többen foglalnak. Különö-
sen azok a hotelek keresettek, 
amik rendelkeznek saját kültéri 
medencével, vagy közvetlenül 
átjárhatók a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdővel – hívta fel a 
figyelmet Haller Ferenc. 

EGYRE TÖBBEN foglalnak szállást SÁRVÁRON
Haller Ferenc ügyvezető igazgató és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester is körülnézett 
a most nyílt turisztikai információs ponton

Folyamatosan nő azok száma, akik 
a nyaralásukat Sárváron tervezik
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A Savaria Szimfonikus Zenekar, ezen belül is a Bozsodi Quartett 
adott koncertet június 6-án a Hild parkban. A vonósnégyes a 
Hang-Köz-Tér programsorozat keretében látogatott el Sárvárra, 
hogy hozzájáruljon a kulturális élet vérkeringésének mielőbbi 
beindításához.

A Savaria Szimfonikus Zene-
kar 5000 fő feletti városok részé-
re ajánlotta fel, hogy ingyenes, 
30 perces köztéri komolyzenei 
koncerteket tart. A sárvári ön-
kormányzat örömmel fogadta 
a felajánlást, így városunk is 
bekerült a koncertsorozat állo-
másai közé.

A Sárvárra látogató Bozsodi 
Quartett négy tagja szorosabb 

kapcsolatban áll egymással, mint 
bármely más vonósnégyes a 
világon, ugyanis mind a négyen 
testvérek. A sárvári hangverseny 
repertoárját Haydn és Bach mű-
vekből állították össze.

– A cél az volt, hogy megpró-
báljuk az embereknek az utcára 
vinni a klasszikus zenét. Fontosnak 
tartjuk, hogy a kultúrát még ilyen 
időben is ápoljuk, és hagyomá-

nyainkat tiszteletben tartsuk – ösz-
szegezte a kezdeményezés célját 
Bozsodi Lóránt, a Savaria Szimfo-

nikus Zenekar koncertmestere, a 
testvér quartett tagja.

sii

Az Arborétum idilli környe-
zetében, a több mint 200 éves 
platánfák alatt maga a szerző 
köszöntötte zongorajátékkal a 
megjelenteket. Gróf István a ta-
valyi évben mutatta be közéleti 
munkásságáról szóló könyvét, 
most pedig elérkezettnek látta 
az időt, hogy zenei életművét is 
összegezze.

A „Fülig a zenében – A blues, a 
jazz, a rock és a folk világa a Mis-
sissippi-deltától a Rába völgyéig” 
című kötet a Szülőföld Könyvki-
adó gondozásában jelent meg. 
A kiadó nevében Farkas Csaba 
köszöntötte a résztvevőket, 
majd a kötetet és a szerző sok-

oldalúságát V. Németh Zsolt, az 
Agrárminisztérium Kiemelkedő 
Nemzeti Értékekért felelős mi-
niszteri biztosa méltatta.

Vas megye képviseletében 
Majthényi  László,  a megyei 
közgyűlés elnöke, a város ne-
vében Dr.  Máhr Tivadar  a l -

polgármester  mondott  kö-
szöntőbeszédet. Mindketten 
örömüket fejezték ki, hogy a 
hosszú elzártság után végre 
újraindulhatnak a programok. 
Gróf István könyvbemutatója 
a járványhelyzet enyhülése óta 
az első kulturális programok 
egyike volt a városban.

A terjedelmes,  több mint 
600 oldalas kötetet, melynek 
már a borítója is impozáns, a 
szerző, Gróf István mutatta be. 
Felidézte, hogy a zene szerete-
te már hat évtizede jelen van 
életében.

A könyv hét fejezetből áll, 
melynek leghangsúlyosabb ré-
szét a koncertbeszámolók teszik 
ki. Érdekessége – és az esemény 
szónokai szerint nagy érdeme is 
– hogy nem Budapest közpon-
tú. A koncertbeszámolók 62 szá-
zaléka Vas megyei eseményeket 
idéz fel, zömében sárvári és 
szombathelyi koncerttudósítá-
sokat tartalmaz. A publikációkat 
gazdag fotóillusztrációk teszik 
színesebbé.

A kötetben a blues, a jazz, 
a rock és a folk zene mellett 
helyet kapott az egyházi zene 
is. Hiszen Gróf István alapítója 
és jelenleg is tagja a Sárvári Re-
formátus Dalárdának, és immár 
hét éve a kántori feladatokat is 
ellátja a gyülekezetben.

A könyvbemutatón közre-
működött Horváth Tibor blues 
zenész is, aki a Mississippi ze-
néjét hozta el a Rába völgyébe.

sii

SZIMFONIKUSOK
Sárváron

GRÓF ISTVÁN ZENEI ÉLETMŰVE egy kötetben

Bemutatták Gróf István „Fülig a zenében – A blues, a jazz,  
a rock és a folk világa a Mississippi-deltától a Rába völgyéig” 
című kötetét a Sárvári Arborétumban. A szerző zenei életmű-
vét összegezte a kötetben, kitüntetett szerepet adva a Vas 
megyei, így a sárvári koncertélményeknek.

Gróf István a könyvbemutatón, 
előtérben az új kötete
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Virágba borultak idén is Sárvár terei, bármerre járunk, szebbnél 
szebb virágokkal találkozunk. A város szépítésében a lakosság 
is partnere az önkormányzatnak, virágos kertek, teraszok te-
szik még szebbé a települést.  A sárvári önkormányzat idén is 
szeretné díjazni a legvirágosabb portákat, ezért meghirdette 
a „Virágos Sárvárért” környezetszépítő versenyt! A részleteket  
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, a zsűri elnöke ismerteti.

Idén két kategóriában oszt 
díjakat a zsűri, díjazza a legvirágo-
sabb házakat és a legvirágosabb 
erkélyeket. A zsűri elnöke Dr. 
Máhr Tivadar, Sárvár alpolgár-
mestere.

– Az idei év egy különleges év 
a járványveszély miatt, ezért egy 
különleges virágosítási versenyt 
hirdettünk meg, amelyben fon-
tos szerepet kapnak a digitális 
eszközök. Jobban számítunk a 
lakosság aktivitására, mint ko-
rábban, hiszen e-mailben vagy 
a város új Facebook-oldalán, 
üzenetben lehet jelentkezni erre 
a kedves megmérettetésre. Ezzel 
az eddig statikus verseny interak-
tívvá válik, hiszen 4 fotót és 100 
szavas leírást kell küldeni, amely 

szubjektív is lehet, hogy például 
milyen érzelem fűzi a jelentkezőt 
a virágaihoz – mondta el Dr. Máhr 
Tivadar.  

A Virágos Sárvárért! versenyre a 
pályázatokat az onkormanyzat@
sarvar.hu e-mail címre vagy a 
Sárvár Lendületben Facebook-
oldalra üzenetben várják azoktól 
a sárvári ingatlantulajdonosoktól, 
akik szeretnének részt venni a 
megmérettetésen. Fontos, hogy 
a pályázaton részt vevő ingatlan 
címét, a tulajdonos nevét és 
telefonszámát is írják meg július 
15-ig.

– Az önkormányzat, a város 
mindig is fontosnak tartotta, 
hogy virágokkal szépítsük a 
környezetünket a város lakóinak 

és a vendégeknek a megelége-
désére. Most a nyári szezonban 
45 ezer virágot ültettünk el, ami 
meglepően magas szám, de a 
szépségét éppen a tömege adja 
meg. Bízom abban, hogy ezzel a 
versennyel egyfajta civil kezde-
ményezés indul el, és a lakosság 
egyfajta nagy közösségként 
csatlakozik az önkormányzathoz, 
és megmutatja azt a szép kör-
nyezetet, amiben élünk – szólt 
az alpolgármester.

A zsűri elnöke Dr. Máhr Tivadar, 
Sárvár Város Alpolgármestere. 
A zsűri tagjai: Bokorné Csonka 
Judit, a Sárvári Környezetvédő és 
Természetbarát Egyesület elnöke, 
Kondor János, a Nádasdy Kultu-
rális Központ igazgatóhelyettese, 
Dr. Kulcsár László, a Városszépítő 
Egyesület elnöke, Dr. Szijártó 
Valéria, Sárvár Város Címzetes 
Főjegyzője, Varga Béla, a Kerté-
szeti Áruda és Díszfaiskola (Sárvár, 
Alsógyep u. 1.) tulajdonosa.

JELENTKEZZEN most a VIRÁGOSÍTÁSI VERSENYRE!

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!

Büszkék 

vagyunk 

gyönyörű 

városunkra! 

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

ingatlanokat!  

Jelentkezzen most!

Már több 

százezer 

virágot 

elültettünk!

Nagyon 
szeretjük 

Sárvár virágos 
tereit és 

    utcáit!

112020. június 26.SÁRVÁRI    HÍRLAP



Amit kínálunk:
Saját állományú munkaviszony magyar tulajdonú családi vállalkozásban. Dolgozói vásárlás termékeinkből. 100%-ban térített Volán busz vagy vonatbérlet. Céges buszjáratok: Vasvárról, Jánosházáról és Celldömölkről.

CSOPORT

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

@amicsirkenk.gallus

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

 

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 két műszakos munkarend)

Üzemi takarító 
(délutános és éjszakai munkarend)

Megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését is 
várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.

munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén

• ajánljuk szépészeti célú alakformázásban, 
• cukorbeteg vagy túlsúlyos terheseknek és 
  szoptató anyáknak, 
• PCOS-ban, változó korban jelentkező súlygyarapodásban, 
• inzulin rezisztenciában, 2-es típusú cukorbetegségben, 
• szív-és érbetegségekben, kóros zsíranyagcserében.

INSUMED 
DIÉTATERÁPIÁS 
ZSÍRLEÉPÍTÉS 
AZ IZOMZAT 
MEGTARTÁSÁVAL

INSUMED SÁRVÁR, Rákóczi Ferenc u. 10. 
(Lidl-parkoló felől)

Rendelési idő: pénteken 14:00 – 16:00
Bejelentkezés: +36-20/512-2052, +36-20/323-1040, 

E-mail: rendelak@gmail.com
Honlap: meduniv.hu/insumed-repcelak,

Facebook: www.facebook.com/medunivbtC

              DR. GOMBAY CSONGOR
INSUMED táplálkozási tanácsadó belgyógyász

Nádasdy-vár
2020. július 6., hétfő–július 10., péntek 08:00–16:30

A Nádasdy Kulturális Központ 
idén is megszervezi nyári 
napközis táborát kisiskolások 
számára. A 6 és 11 éves kö-
zötti korosztályt várjuk vár-
játékokkal, kirándulásokkal, 
előadásokkal és játszóházzal. 
Öt nap nyár a várban!

Betartva a közegészségügy 
idén különösen szigorú szabá-
lyait a közétkeztetést egy meleg 
ebéddel (kiszállítással) és hideg 
uzsonnával biztosítjuk. A tábor 
teljes költsége 21.000 Ft/fő. A tá-
bor ideje alatt kiemelt figyelmet 
fordítunk a megelőző járvány-
ügyi intézkedések szabályainak 
betartására. Az öt nap során 
főleg szabadtéri foglalkozásokat 
szervezünk. A zárt tereket pe-
dig folyamatosan szellőztetjük, 
miközben különös figyelmet 
fordítunk a felületek fokozott 
fertőtlenítésére, a foglalkozá-

sok helyszínének, területeinek 
tisztaságára. Nemcsak reggel, 
érkezéskor, hanem az étkezések 
előtt és az egyes foglalkozások 
után is kezet mosunk. A táborozó 
gyermekek számára elkülönített 
mosdót jelöltünk ki, melynek 
tisztaságát, rendszeres fertőtle-
nítését biztosítjuk.

Az előző évekkel ellentétben a 
tájékoztatón, jelentkezési lapon, 
szülői nyilatkozaton túl szükség 
van egy táboroztatói szerződés 
kitöltésére is, a dokumentumok 
a sarvarvar.hu weboldalunkról 
tölthetők le. Kérjük a szülőket, 
hogy valamennyi dokumentu-
mot figyelmesen olvassák át. A 
táborba a jelentkezési határidő 
2020. június 30. A tábor leg-
alább 10 fő jelentkezése esetén 
indul. Személyesen érdeklődni 
a 95/320-158-as telefonszámon, 
illetve az info@sarvarvar.hu email 
címen lehet.

Kívül belül vár! Kisiskolás tábor
Idén sem marad el Sárvá-
ron a múzeumok éjszakája. 
Június 27-én, szombaton 
20 órától várják vendége-
iket a Nádasdy Kulturá-
lis Központ munkatársai. 
Tárlatvezetések, szaba-
dulószoba, szellemidézés 
a kazamatában és egyéb 
meglepetések. Hagyomá-
nyos jókedv a várban.

A három hónapig tartó kény-
szerszünet után újra várja a sár-
váriakat és a városba érkező turis-
tákat a múzeum. A korlátozások 
feloldása után lehetőség nyílik a 
mindig sikeres múzeumi éjszakai 
program megtartására. Természe-
tesen a helyszínek megosztásával 
a számbéli korlátozásokat is be-
tartják a vidám éjszakán.

Eltérően az eddigi évektől kon-
certek ugyan nem lesznek, de az 
udvaron lehet malmozni, a gye-
rekek kipróbálhatják az elkészült 
kis házikókat. A legnagyobb bás-
tyában a fények, hangok játszanak 
főszerepet. Az éjszaka folyamán 
lehetőség lesz Németh Mihály, 
városunk díszpolgára alkotásainak 

megtekintésére az északkeleti 
bástyában és a darabont házban.

A múzeumban többször indul 
tárlatvezetés az igényeknek meg-
felelően. Játékra is hívnak azon-
ban. A vezetés során elhangzanak 
furcsa állítások, érdekes magyará-
zatok. A hallgatóság eldöntheti, 
vajon igaz vagy a valóságot meg 
sem közelítő történetet hallott. Ne 
felejtsük: A fele sem igaz!

Elkészültek az új múzeumi ki-
festők, melyek kiállított tárgyakat, 
szobarészleteket ábrázolnak. A 
család egy-egy ilyen részlet meg-
találásáig alaposan megismerheti 
a múzeumot. A nyeremény! Most 
nem más, mint az élmény. Az 
újranyitás élménye.

A torony második emeletén 
a múzeum filmjeit vetítik, de fel 
lehet lépni a toronysipka alá is. 
Kivilágítva jól látható a szép ge-
rendaszerkezet.

A múzeum pincéjében szabadu-
lószoba várja a vendégeket. Ide be-
lépéskor regisztrálni kell. Zárásként 
a várparkban meggyújtják a Szent 
Iván-éji máglyát. 

Belépőjegyváltásra a helyszínen 
van lehetőség. 

A titok nyitja! Újra múzeumi éjszaka
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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.

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.

A koronavírus-járvány miatt 
hónapokig bizonytalan volt a 
nemzetközi motoros fesztivál 
sorsa, de most már biztos, 
hogy augusztus 22–23-án 
megtartják a Nádasdy-vár-
ban a 19. Vármeetinget.

A Vármeeting főszervezője, Králl 
Csaba a koronavírus-járvány leg-
nehezebb időszakában is biza-
kodó volt. Amikor megjelent az a 
kormányrendelet, amely szerint 
augusztus 15-ig nem tarthatóak 
tömegrendezvények, akkor már 
bizonyossá vált, hogy az eredeti idő-
pontban nem lehet megszervezni a 
19. Vármeetinget. Králl Csaba ekkor 
elkezdett egy B-terven dolgozni, 
és augusztus 22–23-ára sikerült a 
motoros fesztivált megszerveznie. 

– Ez nagyon fontos a számunk-
ra amiatt, hogy ez a 19. fesztivál, 
és mi már a jövő évi, 20. fesztivált 
is tervezzük, ami az eddigieknél 
is nagyobb és komolyabb lesz. 
Nagyon izgultunk, hiszen, ha 
elmaradt volna az idén a rendez-
vény, akkor a jubileumi fesztivál is 
csúszott volna egy évet. Először 

egynapos fesztiválban gondol-
kodtunk, hogy legalább meg-
legyen, aztán amikor kialakult a 
22–23-i dátum, és bejelentkeztek 
a megszokott arcok, Kowáék, a 
Tankcsapda, a Road, akkor már 
tudtuk, hogy idén is elindul a 
történet. Ez a fesztivál is ütős 
lesz, most már csak a jó időben 
bízunk!  – mondta Králl Csaba 
főszervező.

A fellépők a Tankcsapda, a Kowals-
ky meg a Vega, a Road, a Depresszió, 
a Hollywood Rose, a Dorothy, a Con 
Classe és a Bad Ferro lesznek. 

A Vármeeting a koncerteken 
kívül számos egyéb programot is 
kínál nemcsak a fesztiválozóknak, 
de Sárvár lakóinak is. 

– Mókus streetfighters show-
ját idén is láthatja a közönség. 
Tudom, hogy sokszor volt már, de 

azért jön idén is a Mókus, mert ez 
az utolsó év, amikor még bemu-
tatót tart. Jön a guruló zongorista 
is, és lesz felvonulás is – sorolta 
Králl Csaba, aki úgy érzi, hogy az 
emberek már nagyon várják a 
fesztivált, a találkozás lehetőségét. 

A jegyelővétel hamarosan indul. 
A részletes programról a Vármee-
ting Facebook-oldalán tájékozód-
hatnak majd.

Idén is LESZ VÁRMEETING Sárváron!
A Kowalsky meg a Vega idén 
is fellép a Vármeetingen
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!

Tájékoztatás: +36-30/444-71-24
www.ritmo.hu

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak 
június 29-én és július 3-án, 

hétfőn 9 és 17 órakor.

A Sárvári Televízió tervezett műsora
                       2020. június 25. és július 13. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Június 27., július 4. és 11. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik
Június 26. (péntek) 19:00: A csillagok útján – Farkas Bertalan 
űrhajós élete
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035

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

Műköröm – építés
Női – férfi  kézápolás

Pedikűr
Időpont – egyeztetés: személyesen a szalonban, 

Sárvár, Kossuth tér 6. vagy 06 70 418 9683

Szeretettel várom meglévő és új 
Vendégeimet számos kedvezménnyel!

•  Ingatlan-értékesítés
•  Ingatlanjogi tanácsadás/képviselet
•  Ingyenes, bankfüggetlen hitel/CSOK és 
 Falusi CSOK – ügyintézés
•  Energetikai tanúsítvány – készítés

Befektető és otthonkereső 
ügyfeleink részére

eladó ingatlanokat keresünk 
Szombathelyen és környékén.

06 70 418 9683Korrekt 
Ingatlaniroda

Sárvár, Kossuth tér 6.
06 70 418 9683

 korrekteladlak
korrekteladlak.hu
korrekteladlak.ingatlan.com
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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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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.                                                          

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 
a koronavírus miatt 2020. március 
16-tól a személyes ügyfélfogadás 
valamennyi ügyfélszolgálati iro-
dánkban bizonytalan ideig szü-
netel. Bejelentéseiket e-mailben, 
postai úton és telefonon is fogad-
juk 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

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. 

JÚLIUS

Kommunális és zöldhulladékos 
zsákjainkat már megvásárolhatják a 

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

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

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. 

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.                                                          

Az egyedi igény szerinti lomtalanítás júliusban és 
auguszutusban szünetel.

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

kedd 10:00‐17:00                                              
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Éves szelektív naptár 2020 Sárvár
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Edzésben vannak 
a SFC utánpótlás csapatai 
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Sárvár | Celldömölk
Egyéni nyelvoktatás rugalmas idôbeosztásban!
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Használd ki a nyarat,
gyere akár intenzíven!
Betervezett nyaralás nem akadály!

Nyelvvizsgára, érettségire,
külföldi munkára felkészítés!

TINIK   SZÜLEI
FIGYELEM!
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A Sárvár FC utánpótlás-
csapatai kiváló eredmé-
nyeket értek el az idény-
ben. Bár félbeszakadtak 
a bajnokságok, a dobogós 
helyezések biztatóak le-
hetnek a jövőre nézve. 
Több sárvári utánpótlás 
játékos erősítheti a nagy 
csapatot. Az SFC nyári 
focitáborokat is szervez 
júliusban.

A Sárvár FC NB III-as felnőtt csa-
pata pihenőn van, viszont az SFC 
utánpótlás csapatai edzésben 
vannak. A fiatalok a félbemaradt 
bajnokság jó formáját is fenn 
akarják tartani, és felkészülni a 
még jobb szereplésre. – Sárváron 
már nagyon hiányzott a jó labda-
rúgó eredmény, több csapatunk 
is jó helyezést érhetett volna el. 
Az U14-es csapat a megyei baj-
nokságban az élen állt, az U16-os 
csapatunk szintén a megyeiben 
az első volt, illetve az U17-es csa-
patunkkal az NB III-ban a második 
helyen álltunk, és még volt esé-
lyünk az első helyezésre – számolt 
be a bajnokság befejezése utáni 
helyzetről Nagy Dániel, a Sárvár 
FC utánpótlás koordinátora. 

A félbemaradt bajnokság-
ban ugyan nem osztottak he-
lyezéseket, azonban a sárvári 
korosztályos csapatok számára 
biztató lehet a most mutatott 
kitűnő játék az ősszel – talán 
már a megszokott körülmények 
között – induló új szezonra.  
A szurkolók és a csapat számára 
is fontos, hogy minél több helyi 
focistát lássanak játszani a nagy 
csapatban. Most erre is megvan 
az esély. – Az U17-es csapatunk-
ból hat játékos már rendszeresen 
fenn edzett a felnőtt együttes-
ben, közülük hárman már be is 
mutatkoztak, és Vajda Mátyás 
egyszer már kezdőként is ját-
szott. Ez mindenképp előrelépés, 
olyan játékosokat szeretnénk 
beépíteni a felnőtt csapatba, 
akik az utánpótlásból kerülnek 
fel – jelentette ki az utánpótlás 
koordinátor.

A csapatok pihenőidején sem 
lesz üres a pálya, hisz a Sárvár 
FC nyári focitáborokat is szervez. 
Július utolsó két hetében először 
a kisebbeknek, majd az időseb-
beknek lesz tábora, amelyekre 
a Sárvár FC Facebook-oldalán 
található elérhetőségeken lehet 
jelentkezni. 

Nagy Dániel után-
pótlás koordinátor 
bízik a fiatalok őszi 
jó szereplésében

 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!

Új osztályban új edző
A Sárvár FC elnöksége azt a döntést hozta, hogy a bizonyta-

lan gazdasági körülmények miatt a felnőtt csapatot következő 
szezonban a Vas megyei I. osztály küzdelmeibe nevezi. Az után-
pótláscsapatok kivétel nélkül maradnak a magasabb osztályú 
bajnokságokban. A felnőtt csapat irányítását a sárvári Kovács 
Balázs, a Rum KSC korábbi edzője veszi át.
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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.

AJÁNLATUNK

STANDARD

KOMPLETT SZEMÜVEGRE

20.000Ft

Részletek az üzletben!

Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse 
látásvizsgálat • szemüvegtok

mikroszálas törlőkendő 

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

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

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

És ne feledd: SEMMI FLANC, CSAK AZ ÍZ…..

Itt az első nyárindító 
FRÖCCS- ÉS 

KEMENCÉS HÉTVÉGÉNK!
Igazi csodálatos, frissítő hangulat július 3-5-ig!
50 fajta fröccs és hozzá finom kemencés ételek,

meg persze egy kis muzsika…

GYERE EL, ha szeretnéd megtudni, hogy mitől 
fröccs a fröccs, hogy mi a bakteranyós, 

a góré vagy a háziúr, hogy a maflást eszik, 
isszák vagy csak osszák !

De bárhogy is döntesz, egy színész fröccsre 
simán a vendégünk lehetsz !

Tehát, akkor VÁR A PLATÁN NYÁR,
a Fröccsterasz,a kemence, és Mi nem különben!

Foglalj még ma! 95/312-280
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