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Telt házas
MÚZEUMI ÉJSZAKA

Takács Zoltán Bálint igazgató első tárlatvezetését is
már nagy érdeklődés kísérte (Fotó : Mogyoróssy Márton)
Jó döntés volt, amikor a Nádasdy Kulturális Központ dolgozói úgy határoztak, hogy a Múzeumok éjszakájára kitárják
az intézmény kapuit, és nem online módon szervezik meg
a rendezvényt. Több százan jöttek el ezen az éjszakán a
múzeumba, hogy a pincétől a toronyig végigjárják a várat,
felfedezzék rejtélyeit.
A múzeumi éjszakán több helyszínen, izgalmas programokkal
várták a vendégeket a Nádasdy
Kulturális Központ munkatársai.
Már Takács Zoltán Bálint igazgató
első tárlatvezetésén is ki lehetett
volna tenni a megtelt táblát,
de az éjszaka során valamennyi
tárlatvezetés nagy érdeklődés
mellett zajlott.
– Fantasztikus, hogy a nagy hőség ellenére is telt házzal zajlott a
múzeum éjszakai programja, már

az első tárlatvezetés előtt sorok
álltak – mondta Takács Zoltán
Bálint igazgató.
Mindenki talált magának érdekességet, szórakozást a Múzeumok éjszakáján. A tárlatvezetések
mellett volt szabadulószoba, ahol
egy háborús történet megfejtése
volt a kulcs a kijutáshoz. A vártoronyban filmvetítés, saját fejlesztésű társasjáték, kereső színező,
múzeumi füllentők játék várta a
kicsiket és nagyokat.

– Nagyon szerettük volna, hogy
érezzék az emberek, hogy mi
nemcsak egy nemzetközileg
elismert gyűjtemény vagyunk,
hanem olyan programokat kínáló,
aktív hely, amelyek közelebb viszik
a szívünkhöz a várat. A munkatársaimmal egy hetünk volt arra,
hogy személyesen is megszólítsuk az embereket, behívjuk őket a
várba, hogy lássák, mi itt vagyunk
és létezünk – szólt az igazgató.
A vár Szent Iván-éji rendezvényéhez hozzátartozik a máglyagyújtás. Idén erre a várparkban, a híd mellett került sor a
Múzeumok éjszakája zárásaként.
A hídról a lelkes közönség hatalmas tapssal köszönte meg az
estet és búcsúzott az éjszakától.

Megújulva nyitott
újra a Spirit
Három hónapnyi üzemszünet
után, június 26-án újra megnyitott a Spirit Hotel Thermal
Spa***** superior. Sárvár ötcsillagos szállodája az átmeneti időszakot a megújulásra
fordította, a megszokottnál is
magasabb minőséggel várja
vendégeit. A fejlesztések ezzel korántsem értek véget, a
hotel félmilliárd forintot nyert
a Kisfaludy Programban.
A város ötcsillagos szállodája
március 26-a óta nem fogadott
vendégeket a pandémiás helyzetre tekintettel. A három hónapos átmeneti időszakban sem
tétlenkedtek, beütemezték a
karbantartási munkákat, a tavaszi nagytakarítást, valamint időt
szántak a szakmai fejlődésre is.
Az újranyitás napján MüllerPápai Zsuzsa stratégiai igazgató
és Kozó Krisztina igazgatóhelyettes tartottak bejárást a város
vezetői számára a kívül-belül felfrissült szállodában. A
fejlesztéseket Kondora István
polgármester, Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester és Szabó Zoltán
társadalmi megbízatású alpolgármester is megtekintette.
– Elsősorban azokra a fejlesztésekre és karbantartásokra
koncentráltunk, amelyeket nem
lehet megtenni, amikor vendég
van a házban – tájékoztatott
Müller-Pápai Zsuzsa.
Folytatás az 5. oldalon

35 éve nyitott meg az Ensana Hotel

Virágosítsuk együtt Sárvárt!

35 évvel ezelőtt, 1985. július 1-jén nyitotta meg kapuit a Thermal
Hotel Sárvár 136 szobával, mai nevén az Ensana Thermal Sárvár.
A szálloda építésekor sikerrel ötvözték a természeti környezet
adottságait, az akkor már nemzetközi hírnévnek örvendő sárvári
gyógyvíz és Sárvári Termálkristály elismertségével. A kivételes természeti környezetben, az arborétum közvetlen szomszédságában
található, saját gyógyászati részleggel rendelkező nemzetközi hírű
szálloda alapozta meg Sárvár turisztikai hírnevét. A Danubius, mai
néven Ensana volt a város első nagyszállodája.

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 2. oldalon olvasható
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STIEBER JÓZSEFNÉT köszöntötték NYUGDÍJBA VONULÁSA alkalmából
dolkodj Egészségesen Program
részese. Vezetése alatt kezdték el
az intézményben méltó módon
ápolni a vasi költő-tanár, Balogh
József emlékét.
– Azt gondolom, hogy a jó
Isten áldása egész életemen rajta
van, de a munkámat tekintően
különösen. Abban a szerencsés
helyzetben voltam egész eddigi
életemben, hogy a munkám során mindig azt csinálhattam, amit
szeretek – mondta Stieber Józsefné nyugalmazott óvodavezető,
aki hozzátette, az óvodai munka
számára csak szépséget adott, a

Nyugdíjba vonult Stieber Józsefné, a Sárvári Csicsergő Óvoda
vezetője, aki 30 évet dolgozott óvodapedagógusként és 15
évet intézményvezetőként. A városházán köszöntek el tőle
Sárvár vezetői.
Nyugdíjba vonulás alkalmából
köszöntötte Stieber Józsefnét, a
Sárvári Csicsergő Óvoda vezetőjét
Kondora István polgármester, dr.
Szijártó Valéria címzetes főjegyző,
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
alpolgármesterek. Stieber József-
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né 30 évet dolgozott óvodapedagógusként, 15 évet pedig óvodai
intézményvezetőként. Irányítása
alatt vette fel a Petőfi utcai óvoda
a Sárvári Csicsergő Óvoda nevet,
lett az intézmény a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt Bázisóvodája, a Gon-

Nagyon
szeretjük
Sárvár virágos
tereit és
utcáit!

gyermekek szeretete egész életén
át végigkísérte.
Stieber Józsefné felidézte, hogy ő
volt az ötletgazdája az egészséges
életmódra nevelés jegyében évente
megrendezésre kerülő Sárvári Nemzetközi Óvoda Játékoknak is, amelyeket a testvérvárosok bevonásával
szerveznek meg, és idén tartották
volna a 15. játékot, amely sajnos a
vírusjárvány miatt elmaradt. Stieber
Józsefné intézményvezetősége
alatt újult meg az óvoda épülete,
készült műfüves labdarúgópálya,
lett az intézmény Sárvár egyik
meghatározó intézménye.

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
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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!

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. július 6.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010
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NÉGY SÁRVÁRI részesült MEGYEI ELISMERÉSBEN
Kondora István polgármester és
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
június 30-án a Városházán köszöntötte a „Vas megye Turizmusáért
Díj”-ban részesült Tölli Bálintot, a
Park Inn By Radisson Sárvár szállodaigazgatóját, aki aktív részese
a város turisztikai életének, tanácsaival és észrevételeivel segíti a
város és a megye turizmusának
fejlesztését is. Tölli Bálint 1993 óta
dolgozik a turisztikai szakmában.
2011 óta a Park Inn By Radisson
Sárvár szállodaigazgatója, tevékenysége alatt Sárvár, a megye
és az ország egyik meghatározó
szállodája lett a Park Inn Hotel.
Gratuláltak továbbá a „Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási
Tagozata” elismerésben részesült
Németh Kornélnak, a Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola fafúvóstanárának, akinek elkötelezett hivatástudattal végzett pedagógusi,
zenészi munkássága jó példaként
állítható a következő tanári generáció, valamint kollégái elé.
„Vas Megye Szolgálatáért Sport
Tagozata” elismerésben részesült
Csonka László, a Zichy Antónia
Általános Iskola pedagógusa, a

Megyei kitüntetetteket köszöntöttek a városházán! Négy sárvári polgár is megyei elismerésben részesült a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából. A városvezetőknek a
vírusjárvány miatt most nyílt alkalmuk arra, hogy gratuláljanak a kitüntetetteknek.

Csonka László, Kondora István, Dr. Máhr Tivadar, Tölli Bálint és Németh Kornél
Sárvári Kinizsi Sportegyesület szakosztályvezetője, aki a felnőtt csapat stabil működési feltételeinek
megteremtése után az utánpótlás
rendszer kiépítésén munkálkodott.
A sárvári média munkatársaként
mindig pártatlanul és tényszerűen

tájékoztatta a lakosságot a helyi
sport történéseiről.
A találkozón nem tudott részt
venni a „Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata”
elismerésben részesült Molnár
István rendőralezredes, a Sárvári

Rendőrkapitányság rendészeti
osztályvezetője.
Kondora István kiemelte, hogy
a négy életút jó példája annak,
hogy az elvégzett munka eredménye méltóvá teszi az embert
az elismerésre.

ÖNKORMÁNYZATI KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS a szociális gondozóknak
A veszélyhelyzet idején végig a frontvonalban teljesítettek szolgálatot a Sárvári Gondozási és
Gyermekjóléti Központ munkatársai. Sárvár város Önkormányzata nevében a város vezetői
mondtak köszönetet az intézményben dolgozó gondozóknak, részesítették őket pénzjutalomban.

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársait
Kondora István polgármester,
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
alpolgármesterek látogatták meg.
Nem érkeztek üres kézzel, a virág
és a csokoládé mellé pénzjutalmat

is vittek a központ 23 munkatársának. A gondozónők alapfeladataik
mellett több mint ezer alkalommal segítettek március 16-a és
június 18-a között Sárvár idős
lakóinak, 890 alkalommal pedig
a sitkei időseknek. A bevásárlás-

ban, gyógyszerkiváltásban, postai
ügyintézésben, ebédkiszállításban
voltak nélkülözhetetlen segítői az
időseknek a központ munkatársai.
Kondora István polgármester
sajnálatát fejezte ki, hogy a szociális szféra dolgozói kimaradtak az

egészségügyi dolgozóknak járó
kormányzati jutalmazásból, ezért is
döntött úgy a sárvári önkormányzat, hogy – anyagi lehetőségeihez
mérten – pénzjutalomban részesíti
a járvány idején a frontvonalban
szolgálatot teljesítő gondozókat.
– Szerettem volna megköszönni
a szociális szféra dolgozóinak az
elmúlt hónapokban az idősek érdekében végzett munkájukat. Mi
akkor azzal tudtunk segíteni, hogy
az önkormányzat folyamatosan
ellátta a dolgozókat védőfelszereléssel, most pedig egy gesztus
értékű köszönetet mondtunk –
szólt Kondora István polgármester.
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai
nevében Hámoriné Németh Edit
intézményvezető mondott köszönetet, aki kiemelte, hogy kollégái
példa értékűen látták el feladataikat, és most nagyon-nagyon
jólesett nekik a köszöntés.
-fr-
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MEGÉPÜLTEK A „FEKVŐRENDŐRÖK” a Temető utcában
A „fekvőrendőrök” építését
Vinter István
önkormányzati képviselő,
Szakács Zoltán Temető
utcai lakós és
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester együtt
tekintette meg

Sebességcsökkentő küszöbök, parkolók, kapubejáró építésével folytatódott az út- és járdaépítés Sárváron. A koronavírus-járvány ellenére a tervezett infrastrukturális beruházások az ütemterv szerint valósulnak meg városunkban.
Először a Temető utcában készült el négy sebességcsökkentő
küszöb, majd a munkálatok be-

fejezése után a Petőfi utcában
kezdték 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.
– Évekkel ezelőtt megkerestek a Temető utcai lakók, hogy
tűrhetetlenül nagy és gyors az
utcában a forgalom, és kezdeményezték ezeknek a „fekvőrendőröknek” a kihelyezését.
Bízom abban, hogy a következő
években sikerül majd teljesen
felújítani az utca burkolatát is
– mondta el Vinter István önkormányzati képviselő.
Szakács Zoltán Temető utcai
lakosként évek óta figyeli a
növekvő forgalmat és az egyre
gyorsuló autókat az utcában, a
sebességcsökkentő küszöbök
egyik kezdeményezőjeként bízik
abban, hogy ezek az építmények

képesek lesznek a forgalom
lassítására.
Már számos utcában megújult
a járda, folyik az utak felújítása.
Megtörtént 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 is.
– Az útépítés, útfelújítás egy
évről évre visszatérő feladat, amelynek soha nem lesz vége, hiszen
folyamatosan használjuk az utakat,
és ezáltal amortizálódnak. A koronavírus-járvány ellenére a tervezett
infrastrukturális beruházások az
ütemterv szerint valósulnak meg
városunkban. A Vörösmarty és
az Uzsoki utcák 60 millió forintos
felújításán túl a sárvári önkormányzat mintegy 100 millió forintos
út- és járdafejlesztést tartalmazó
csomagot hagyott jóvá az idei
évre – mondta el Dr. Máhr Tivadar.

A PETŐFI UTCÁBAN folytatódott a KÖZLEKEDÉSSZABÁLYOZÁS

CSOPORT

Amit kínálunk:

Kampel Oszkár képviselő szerint a Petőfi utcában megelégedéssel fogadták a lakók a „fekvőrendőröket”

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 két műszakos munkarend)

Üzemi takarító

(délutános és éjszakai munkarend)

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

A Petőfi utcában folytatódott a képviselő-testület közlekedésszabályozási programjának a megvalósítása. Sebességcsökkentő küszöbök építése, sárga útfelfestés, megállni tilos táblák
kihelyezése és a lakótelep mögötti útszakasz egyirányúsítása
volt soron. Az intézkedések a lakótelepen élők, a Csicsergő óvoda és a Cseperedő bölcsőde nyugodtabb forgalmát szolgálják.
A város több pontján is változik a forgalmi rend, máshol
vitákat váltott ki a sebességlassító útbordák kihelyezése. – Itt
a lakótelepen eddig mindenki
megelégedéssel fogadta a forgalom új szabályozását, hiszen
az itt élők igénye volt a környék
közlekedésbiztonságának a növelése. Ugyanis a szabálytalan
közlekedés visszaszorítása érdekében tett eddigi intézkedések

kevésnek bizonyultak – szólt a
fogadtatásról Kampel Oszkár, a
körzet önkormányzati képviselője.
Az új forgalmi rend kialakítása
után még az évi tervek között szerepel újabb parkolóhelyek kialakítása is. Kampel Oszkár elmondta
még, hogy a Petőfi-lakótelepen
számos beruházás valósult meg
az elmúlt években, amelyek mára
rendezett, nyugodt lakóövezetté
tették a környéket.

SÁRVÁRI HÍRLAP
Folytatás az 1. oldalról
Müller-Pápai Zsuzsa stratégiai
igazgató elmondta, hogy a felújítás során megvalósult a termálfürdőnek a teljes újraburkolása,
sor került olyan műszaki jellegű
megoldásoknak az elvégzésére,
amik üzemszünettel, áramszünettel járnak. – Ezenkívül nagyon sok
gondot fordítottunk a takarításra
és a kollégáink tréningjeire – tájékoztatott az igazgató.
A szállodában a higiéniára is kiemelt figyelmet fordítanak, a vendégek és a munkatársak védelme
érdekében több egészségügyi és
biztonsági intézkedést is bevezettek. Ózongenerátorral fertőtlenítik
a közösségi tereket, a kezelőhelyiségeket, valamint a szobákat.
A szálloda több pontján szenzoros kézfertőtlenítőket helyeztek
ki. A munkatársakat ellátták a
megfelelő védőfelszereléssel, és
valamennyi dolgozón elvégeztek
egy COVID-vírustesztet is.
– Fontosnak tartottuk, hogy azt
is biztosíthassuk és prezentálhassuk a vendégek felé, hogy maguk
a munkatársak is biztonságosak.
Beszereztünk olyan teszteket,
amivel az összes munkatársunkat
– beleértve a külsős munkát végző
munkatársakat is – leteszteltünk.
Hála istennek pozitív volt az eredmény abban a tekintetben, hogy
nem volt egy fertőzött kollégánk
sem – számolt be az eredményről
az igazgató.
A Spiritbe már a nyitás hétvégéjén sok vendég érkezett, Müller-Pápai Zsuzsa elmondta, 80 százalékos
telítettséggel tudtak újranyitni.
– A vendégeink foglalása sokkal
jobb lett a vártnál, ami azt sugallja,
hogy az emberek visszatértek
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MEGÚJULVA nyitott újra
a SPIRIT HOTEL

Dr. Máhr Tivadar, Kondora István és Szabó Zoltán a Spirit előtt

a normál kerékvágásba. Újból
igénybe veszik a szállodai szolgáltatásokat, talán kevésbé tartva
attól, hogy megfertőződhetnek
– fogalmazott.

Kozó Krisztina, Dr. Máhr Tivadar és Müller-Pápai Zsuzsa
a Spirit Hotel bejárásán

A stratégiai igazgató azt is bejelentette, a Spirit Hotelben hamarosan
újabb fejlesztések
valósulhatnak
meg, a szálloda
500 millió forint
vissza nem térítendő támogatást
nyert a Kisfaludy
Program keretében.
– Ezt elsősorban
a szobák felújítására szeretnénk fordítani. A szállodában
270 szobából 220
darab fog megújulni különböző
stílusban. Emellett
egy kültéri kis bárt,
valamint a kertnek

a teljes átépítését tervezzük megvalósítani – vetítette előre.
Kondora István a fejlesztéseket
megtekintve elmondta, a Spirit
Hotel egy alapos, átgondolt, kiváló minőségű felújítást vitt véghez.
A Kisfaludy Program kapcsán
kiemelte, a pályázat lehetőséget
nyújt a szállásadóknak egy újabb
minőségbeli előrelépésre, amely
a város számára is előnyös.
A polgármester végezetül
rámutatott, a járványhelyzet
hatását mindenki megérezte,
de most úgy tűnik, a sárvári idegenforgalom és az ipar is kezd
levegőhöz jutni.
sii
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LELKES ÖNKÉNTESEK működtetik a MACSKAKOMMANDÓT

Dr. Sebestyén Melinda és Szele Nikoletta alapította az Ivartalanítással
a Cicákért Egyesület Sárvárt (Fotó: Mogyoróssy Márton)
Júniustól egyesületi formában folytatja tevékenységét
a Macskakommandó. A gazdátlan, kóbor cicák ivartalanításával foglalkozó civil
szervezet hivatalos elnevezése Ivartalanítással a Cicákért
Egyesület Sárvár lett.
Szele Nikoletta és dr. Sebestyén
Melinda a Macskakommandó két
alapítója jelentette be, hogy fontos változás történt a civil közösség életében, júniustól hivatalos

keretek közt, egyesületi formában
folytatják tevékenységüket.
– A Szombathelyi Törvényszék
bejegyezte az egyesületünket,
amely az Ivartalanítással a Cicákért
Egyesület Sárvár nevet kapta. Ezúton is köszönjük az önkormányzat
engedélyét, hogy használhatjuk
a Sárvár nevet. Egyesületünk fő
tevékenysége a kóbor, gazdátlan
cicáknak az ivartalanítása Sárváron
és közvetlen közelében – fogalmazott dr. Sebestyén Melinda, az
egyesület egyik alapító tagja.

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 «

?
s
á
t
í
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a
j
a
Sürgős
goldjuk!*
lül me
24 órán be

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.

A város legfiatalabb civil szervezetét egy kis csapat alkotja. A
tagok zömében sárváriak, és saját
bevallásuk szerint mindannyian
nagy állatbolondok. Az egyesület elnöke Szele Nikoletta lett,
aki eddig is oszlopos tagja volt a
Macskakommandónak.
Az elnök elmondta, az egyesület
az ivartalanításokat licittárgyak
eladásából, valamint támogatói
adományokból finanszírozza. A jövőben is szívesen látják a felajánlásokat, adományokat pedig már az
egyesületi számlaszámon is tudnak
fogadni. Munkájukat mindemellett
a tárgyi adományok is nagyban
megkönnyítik. – Ilyen például az
alutasakos konzerv vagy száraz
macskaeledel, a macskaalom, a
féreghajtó tabletta vagy a bolhairtó szerek – sorolta Szele Nikoletta.
Az egyesület menhellyel nem
rendelkezik, csak rendkívüli esetben fordul elő, hogy befogadnak
néhány állatot. Jelenleg 14 kiscicájuk van ideiglenes befogadóknál
elhelyezve.

– Fontos tisztázni, hogy önkéntes alapon, munka és család
mellett végezzük ezt a tevékenységet. Ezért nem kapunk fizetést,
így nem kötelességünk átvenni a
talált cicákat – hangsúlyozta dr.
Sebestyén Melinda, megemlítve,
hogy sokszor követelik tőlük
vadidegenek, hogy vegyenek át
kóbor állatokat.
A civilek abban bíznak, hogy a
hivatalos bejegyzésnek köszönhetően a jövőben még több
rendezvényen jelenhetnek meg.
Már meg is tartották első rendezvényüket, július 4-én nyárindító
jótékonysági cicapikniket szerveztek a várban.
Az Ivartalanítással a Cicákért
Egyesület Sárvár a közösségi médiában továbbra is Macskakommandó néven lesz megtalálható.
Tevékenységükről, a licittárgyakról, a gazdikereső cicákról és a
közelgő programokról ezentúl
is ott tájékozódhatnak az érdeklődők.
sii
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DR. GOMBAY CSONGOR

Ősszel pótolják a ZeneHáza
bérletes előadásait

INSUMED táplálkozási tanácsadó belgyógyász

A Sárvári ZeneHáza tavaszi bérletsorozatának
pandémiás helyzet miatt elmaradt előadásai az
őszi hónapokban kerülnek megtartásra, többek
közt: Hernádi Judit zenés
műsora szeptemberben,
Földes László Hobó estje
októberben.

• 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.

Nagy népszerűségnek örvendett a ZeneHáza tavalyi bérletsorozata és minden bérletes hely elkelt a 2020-as tavaszi előadásokra
is. Az első bemutató vígjáték
után azonban a járványveszély
miatt félbeszakadt a sorozat. A
szervezők köszönik a bérletesek
türelmét, és az eltelt hónapokban
mindent megtettek az új időpontok kialakítására. – Így augusztus
29-én 19 órakor lesz
Gájer Bálint swing zenei
koncertje. Szeptemberben még nincs konkrét
időpontja Hernádi Judit
műsorának. Október
22-én 18 órakor tartják
Földes László Hobo:
Hármasoltár című előadóestjét, december
5-én 18 órakor pedig a
klarinétművész Rozmán
Lajos, Sárvár díszpolgára Bach műveiből játszik
egy egész estén át Spányi Miklós csembalókíséretében – mondta el
Szélesi Attila, a ZeneHáza művészeti vezetője.
Az előadásokról a ZeneHáza közösségi oldalán
tájékozódhatnak majd.

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése,
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés,
ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

+36 30 267 59 27

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9.
(Szolgáltató ház alatt)

Hirdetésfeladás:
06 30 45 75 035

A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nyári időszakban
2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 7-ig
igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
A feladatellátás folyamatossága haláleset anyakönyvezése
esetén biztosított. Előzetes időpont egyeztetés szükséges
a 95/523-100-as telefonszámon.
Igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap:
2020. július 31., péntek 8–12 óráig
Igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap:
2020. augusztus 10., hétfő 8–12 óráig

INSUMED TERÁPIÁS
ZSÍRLEÉPÍTÉS IZOMTÖMEGE
MEGŐRZÉSÉVEL

INSUMED TERMÉKEINK túlsúlyosoknak, túlsúlyos
diabéteszeseknek, hiányos tápláltságúaknak, sportolóknak!
Vegyen részt az INSUMED diétaterápiás kúrán és olyan szép lesz
a megjelenése, mint a hirdetésé, amelyet most olvas!
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: https://meduniv.hu/insumed-sarvar/
Facebook: https://www.facebook.com/medunivbt/
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Szent László
Szent László
Plébánia
Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● Július 12-én mindkét templomban a vasárnapi szentmiséken
jelentkezzenek szüleikkel azok a
gyermekek, akik a jövő tanévben
szeretnének elsőáldozáshoz és
bérmáláshoz járulni, ha ezt még
nem tették meg. A feliratkozás
feltétele a szentség felvételének.
A hitoktatásban résztvevő gyermekeket is írassák fel a jó szülők.
Az általános iskola minden évfolyamára vonatkozik ez.
● Július 19-én mindkét templomban a vasárnapi szentmiséken
jelentkezzenek a Szülők kíséreté
ben azok a gyermekek, akik a jövő
tanévben lesznek első osztályosok,
ha ezt eddig nyaralás vagy egyéb
elfoglaltság miatt nem tették meg.
● Július 19-én, vasárnap a Szent
László-templomban a 9 órás, a Sári
templomban a 10 órás nagymisén
Szent Kristóf az utazók védőszent-

SÁRVÁRI HÍRLAP
jének ünnepéhez kapcsoltan
autó-motor és kerékpár szentelést
végzünk. Kérjük a Híveket, akik
autóval, motorral vagy kerékpárral rendelkeznek, azzal jöjjenek a
szentmisére és imádkozzanak a
balesetmentes közlekedésért!
● Augusztus 4-én, kedden a
szentmiséken Vianney Szent János
közbenjárásával imádkoznak a jó
Hívek a lelkipásztorkodó papságért. A papságot és a mai világban végzett apostoli szolgálatot
megbecsülő és tisztelő Híveket
szeretettel várjuk.
● Augusztus 6-án, csütörtökön
Urunk színeváltozásának ünnepe
lesz.
● Augusztus 8-án, szombaton
Szent Domonkosnak a rózsafüzéresek Atyjának lesz az ünnepe.
● Az esti szentmise előtt mindkét templomban rózsafüzért imádkozunk.
● Augusztus 3. és 7. között
plébániánk 58 fős csoportja magyarországi Mária-kegyhelyekre
zarándokol.
● Augusztus 15-én, szombaton
Nagyboldogasszony főünnepén a
Szent László-templomban 7 és 9
órakor valamint 19 órakor, a Sári

templomban 10 órakor és 18.30
órakor lesznek ünnepi szentmisék.
Az Egyház ezen az ünnepen kötelezően kéri tőlünk a szentmisén
való részvételt.
● A Plébániák internetes honlapjain olvashatók a plébániai közösségek részletes programjai. www.
ladislas.hu és www.sarvarsari.hu
● A Sárvári és környékbeli
érdeklődő és kereső Testvérek
figyelmébe ajánlom a Mária Rádió
értéket közvetítő műsorait. FM.95.2

Evangélikus
Egyházközség

Evangélikus Hírek

● Gyülekezeti napközis hittantáborunkat július 6–10. között szerveztük meg a rábapatyi evangélikus
templomban és gyülekezeti házban. A változatos napi program 8
órakor kezdődött, és 17 óráig tartott.
● Július 19-én a 9.30-kor kezdődő istentiszteleten Balázs Fanni, gyülekezetünk másodéves
teológushallgatója végzi az igei
szolgálatot.
● A járványügyi helyzetre való
tekintettel mind az evangélikus
országos táborok, mind pedig a

kétévente megrendezésre kerülő
Szélrózsa Országos Ifjúsági Találkozó is elmaradnak ezen a nyáron. A
Magyarországi Evangélikus Egyház
Gyülekezeti és Missziói Osztálya
azonban két online programra is
hívja az érdeklődőket. Háló-zsák
néven július 6–10. között felső
tagozatos gyerekeknek szerveznek
online napközis tábort, illetve„An�nyi mindent hordozunk” mottóval
Virtuális Szélrózsa találkozóra hívják a fiatalokat július 15–19. között.
Bővebb információk az evangelikus.hu honlapon találhatók.
● 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.
● Gyülekezetünk a Sárvári
Református Egyházközség Facebook-oldalán is elérhető. Telefonos
elérhetőség: 95/830 067, 30/678
6645

SÁRVÁRI HÍRLAP
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább javasolt
intézkedések közül melyiket támogatná?
• Kijárási korlátozás bevezetése

• Rendezvények korlátozása

• Távolságtartás elrendelése

• Védett idősáv a 65 év
felettieknek

• Maszkviselés elrendelése
• Országhatárok lezárása
• Az oktatási intézmények bezárása,
és áttérés a digitális oktatásra

• Védekezéshez szükséges eszközök
kivitelének korlátozása
• Ingyenes parkolás

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_koronavirus_konzultacio_188x270mm.indd 1

2020. 06. 26. 13:57:45
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Újraindult
a Szent László Kórházban
a járóbeteg-ellátás
Az érvényes miniszteri
utasításnak megfelelően
a Szent László Kórház is
fokozatosan visszaépíti a
járóbeteg-szakellátásokat.
A sárvári kórház közleményben tájékoztatja betegeit arról,
hogy járványügyi okok miatt
a járóbeteg-szakellátás csak és
kizárólag az Alkotmány utca
felőli bejáraton keresztül érhető
el. A szakrendelések rendelési
ideje változatlan, a rendelési
idők az intézmény honlapján,
a www.korhazsarvar.hu webcímen megtalálhatóak. A járóbeteg-szakellátás a +36 95/523

004-es telefonszámon érhető
el. Járványügyi okok miatt több
időt kell szentelni egy beteg
ellátására, így adott időben
csak kevesebb, és pontos időre
érkező beteget tudnak fogadni,
ezért meghatározott előjegyzési
szabályokat vezettek be. Ezek
közé tartozik, hogy a súlyosabb,
relatíve sürgősebb ellátási igényű betegeket előre kell hozni,
és a járvány kezdete előtt kapott
időpontok érvényüket vesztik.
A receptírás, szakvéleményírás,
leletkonzultáció változatlanul
a személyes jelenlétű ellátás
nélkül elérhető „telemedicina”
igénybevételével történik.

Gázszünet lesz Sárváron
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. értesíti Sárvár lakosságát, hogy gázfogyasztóit érintően az FGSZ Földgázszállító Zrt. az
üzemeltetésében lévő földgázszállító rendszeren 2020. augusztus
11-én 6:00 óra és 2020. augusztus 13-án 8:00 óra közötti időszakban
gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez, és ez
idő alatt a gázellátást a társaság nem tudja biztosítani.
A meghatározott gázszüneti időszakban, a vészhelyzetek
megelőzése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében,
a gázmérő előtti főcsapot zárva kell tartani, és a gázvételezést
szüneteltetni kell.

Megkezdi az E.ON Sárváron
a leolvasást
Az ügyfelek és a munkatársak biztonságának megóvása mellett kezdi meg
a fogyasztásmérők leolvasását Sárváron is az E.ON.
A koronavírus-járvány miatti
korlátozások kormányzati enyhítésével összhangban az energiavállalat megkezdi az áram- és
gázfogyasztásmérők személyes
leolvasását a megfelelő óvintézkedések mellett. Az E.ON munkatársai azokat az ügyfeleket keresik
fel, akiknél az éves óraleolvasás
éppen esedékes. A vállalat a leolvasások során, ahogyan eddig
is, fokozottan ügyel ügyfelei,
munkatársai és hozzátartozóik egészségének megóvására.

Az érintett ügyfeleknek nincs
teendőjük, a tervezett leolvasás
dátumát az energiaszámlájukon
ellenőrizhetik. Július 6-tól – megfelelő biztonsági óvintézkedések
mellett – újra nyitottak az E.ON
központi személyes ügyfélszolgálati irodái, így Vas megyében
a szombathelyi iroda. Az E.ON
sárvári ügyfélszolgálati irodája
azonban egyelőre még zárva tart.
Az ügyfeleket arra kéri az áramszolgáltató, hogy regisztráljanak
az eon.hu oldalon, és ügyeiket
az online ügyfélszolgálaton intézzék.

Hirdetésfeladás:
06 30 45 75 035

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2020. július 10. és augusztus 15. között
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Július 11., 18., augusztus 8. és 15. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Július 10. (péntek) 19:00: Megyei kitüntetettek 2. rész
– Vendég: Németh Kornél, a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola tanára
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök
19.40
A nyári műsorrend miatt július 25-én és augusztus 1-jén
nem jelentkezünk új közéleti magazinnal.

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak
július 13-án és 27-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
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Elindult a Nádasdy Virtuál 2020

A virtuális térbe költözik idén a Nádasdy Történelmi Fesztivál. A szervezők elindították a Nádasdy Virtuál ’20 elnevezésű projektet, és online időutazásra hívják követőiket.
Már március 23-án kiderült,
hogy a világjárvány miatt elmarad a XII. Nádasdy Történelmi
Fesztivál. Az idei évben nem
lesznek ágyúdübörgéssel járó látványos csaták a Nádasdy-vár falai
alatt. Szabó Krisztián, a Nádasdy
Tör ténelmi Hagyományőrző
Egyesület elnöke június 23-án

bejelentette, a hagyományőrzés
ennek ellenére nem szakad meg
Sárváron. A szervezők rendhagyó
programmal készülnek, a virtuális
térben szólítják meg követőiket.
– Nagyon nehezen viseltük,
hogy idén nem szervezkedhetünk semmit. Elkezdtünk
gondolkodni, aminek a vég-

eredménye az lett, hogy megpróbálunk egyfajta múltidézést,
egy virtuális történelmi fesztivált
szervezni idén – fogalmazott
Szabó Krisztián.
A szervezők Nádasdy Virtuál
2020 névre keresztelték az idei
projektet, és egy új arculatot is
megalkottak mellé. A virtuális
fesztivál keretében számos tartalmat megosztanak a közösségi
csatornáikon, felidézik a korábbi
fesztiválok hangulatát, és készülnek új anyagokkal is.
– Az elmúlt 12 évből rengeteg tartalmunk, rengeteg
videóanyagunk van. Vannak
archív tartalmak a Sárvári TVnek köszönhetően, illetve saját
magunk is készítettünk sok-sok
apró vicces videót, ezekből fogunk szemezgetni – árulta el az
egyesület elnöke.
Szabó Krisztián elmondta, az
időutazáshoz bárki csatlakozhat
otthonról, de interaktív kísérőrendezvénnyel is készülnek. VárRun

2020 néven egy virtuális lovagi
próbát, virtuális futóversenyt
szerveznek.
– Most nagyon divatosak ezek
a virtuális futások. Mivel a szervező csapatban többen kedvet
kaptunk hozzá, valaki pedig már
nagyon régóta fut, ezért kitaláltuk, hogy csinálunk VárRun néven
egy virtuális futást is – indokolta.
A szervezők július elsején kezdték feltölteni a videó- és hanganyagokat weboldalukra, illetve
közösségi felületeikre. A fesztivál
méltán híres kísérőrendezvényét,
a Nádasdy Ételmustrát sajnos
jelenlegi helyzet miatt hagyományosan nem tudják megrendezni
július 18-án, azonban csakúgy,
mint a fesztivált, az ételmustrát is
megrendezik virtuális formában.
Minden információ megtalálható
a http://www.nadasdyfesztival.
hu/ weboldalon.
A virtuális rendezvény a 12.
Nádasdy Történelmi Fesztivál
eredetileg tervezett időpontjáig,
a július 17-i hétvégéig tart, és a
tervek szerint akkor éri el tetőpontját.
sii

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.

Gőzerővel
folytatódik
a „PLATÁN NYÁR”!
A Zeneterasz következő
vendége július 18-án
Monostori Attila.
Igazi gitárvirtuóz, rock
és blues világslágerek,
amihez egy kis
mangalica és
malac sül ropogósra
a búboskemencében.
Hétvégenként továbbra is
Bakos Roli fülbemászó dallamai szólnak.
Ne feledje, Platán, semmi flanc, csak az íz…

+ NYÁR, ZENE ÉS KEMENCE!

Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu
https://www.facebook.com/
platansarvar/

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

ÜZLETEK

LOTTÓZÓ

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 .............

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

Szentkirályi víz 1,5 l ............ 119
Márka üdítők 2 l ................. 200
Mizse Víz 2 l ....................... 110

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Perté kávé, Lottó, Sorsjegy

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

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE

u A koronavírus-járvány a világ sok országában az
egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte.
Magyarországon sikerült a járvány terjedését lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy újabb
járványhullám veszélye továbbra is fennáll.
Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Mondja el Ön is véleményét!
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_koronavirus_konzultacio_188x270mm.indd 2

2020. 06. 26. 13:58:01
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Munkába állt az új edző

azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentes,
hulladék
HÉTFŐISzennyeződésmentes,
naponvegyes
történik. csomagolási
vegyes csomagolási
hulladék csomagolási hulladék
JÚLIUS
Szennyeződésmentes,
vegyes
JÚLIUSutcákban, ahol
azon
a kommunális
hulladék
gyűjtése
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
Sze
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
HÉTFŐI napon történik.
azon
utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
Sze
HÉTFŐI napon
történik.
Cs
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
HÉTFŐIcsomagolási
napon
történik.
Cs
PSzennyeződésmentes,
vegyes
hulladék
vegyes csomagolási
hulladék
KEDDI Szennyeződésmentes,
napon történik.
azon utcákban, ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
Szo
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
P
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
KEDDI napon
történik.
VKEDDI napon történik.
azon utcákban, azon
ahol a utcákban,
kommunális hulladék
Szo
ahol agyűjtése
kommunális hulladék gyűjtése
HSzennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon
történik. hulladék
KEDDI
történik.
azon utcákban,
aholnapon
a kommunális
hulladék
gyűjtése
VKazon utcákban, ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
eredetű hulladék
a közszolgáltató
által
vagy
PÉNTEKI
napon történik.
Sze
CSÜTÖRTÖKI Növényi
vagyCSÜTÖRTÖKI
PÉNTEKI
napon
történik.
H
Szennyeződésmentes,
csomagolási hulladék
rendszeresítetteredetű
zsákból,
vagy edényből, azon vegyes
utcákból
Cs
hulladék a közszolgáltató
által
Növényi eredetű Növényi
hulladék a közszolgáltató
által
ahol arendszeresített
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
KP
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
hulladék gyűjtése
zsákból,
vagy edényből,
azon
utcákból
rendszeresített zsákból, vagy
edényből,
azon
utcákból
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
naponszállítása
történik.KEDDI,
Szo
ahol
a
kommunális
hulladék
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon történik.
ahol a kommunális hulladék
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
Sze
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI napon történik.
Vvagy PÉNTEKI napon
történik.
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
Cs
H
Növényi
hulladék
Növényi eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által a közszolgáltató által
rendszeresített
zsákból,
vagyeredetű
edényből,
azon
utcákból
Növényi eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által
PK
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből, azon utcákból
ahol
a kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI napon
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
Sze
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
történik. hulladék
Szo
aholszállítása
a kommunális
hulladék
szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
ahol a kommunális
HÉTFŐI
napon
történik.
Cs
Üveg gyűjtés azon
utcákban, aholnapon
a kommunális
vagy
történik.
VPtörténik.
Üveg gyűjtés
azon PÉNTEKI
utcákban, ahol a kommunális
gyűjtése HÉTFŐIahol
naponatörténik.
Üveg gyűjtéshulladék
azon utcákban,
kommunális
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
A Sárvár FC elnöksége
HSzo
hulladék gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
Növényi
eredetű
hulladék a közszolgáltató
Üveg gyűjtés
azon
utcákban,
aholahol
a kommunális
azt a által
döntést hozta, hogy
Üveg gyűjtés
azon
utcákban,
a kommunális
V
KÜveg gyűjtéshulladék
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
rendszeresített
zsákból,
vagy edényből,
azon utcákbólgazdasági
hulladék gyűjtése
KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
H
a bizonytalan
hulladék gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
naponnapon
történik.
történik.
Sze
K
ahol a kommunális hulladék szállítása körülmények
HÉTFŐI napon miatt a felnapon történik.
3
3
Sze
Építési
törmelék
maximum
1m
/háztartás/év;
Kemény
Építési
törmelék
maximum
1m
/háztartás/év;
Kemény
nőtt
csapatot a következő
történik.
Cs
Cs
István1.utca
elé kihelyezett
konténerben
10-16
óra
István utca
elé1.kihelyezett
konténerben
10-16
óra
szezonban a Vas megyei I.
Üveg
azonigény
utcákban,
ahol a kommunális
PPAz építési törmelék
gyűjtés
és gyűjtés
az egyedi
szerinti
között között
osztály küzdelmeibe nevelomtalanítás határozatlan
ideig
szünetel.
Szo
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.
Az
egyedi
igény
szerinti
lomtalanítás
júliusban
és
Szo
Az egyedi igény szerinti lomtalanítás júliusban és
zi. Az utánpótláscsapatok
auguszutusban szünetel.
V
auguszutusban
szünetel.
kivétel nélkül maradnak

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális

19.
27. V
H

avagy
magasabb
Tájékoztatjukhogy
ügyfeleinket,
hogy a korona
vírus
miatt2020.
2020.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
a korona
vírus
miatt
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
PÉNTEKIosztályú baj28. H
K
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy
a korona vírus
miatt CSÜTÖRTÖKI
2020.
20.
március
16-tólügyfélfogadás
a személyes
ügyfélfogadás
valamennyi
március 16-tól a személyes
valamennyi
nokságokban.
A felnőtt
28. K
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy
márciusügyfélszolgálati
16-tól a személyes
ügyfélfogadás
valamennyi
29. Sze
történik.
irodánkban
bizonytalan
szünetel.
irodánkbannapon
bizonytalan
ideig ideig
szünetel.
csapat
irányítását
Kovács
29. Sze 21. Kügyfélszolgálati
2020.
június
25-től
apostai
személyes
ügyfélügyfélszolgálati
irodánkban
bizonytalan
ideig
szünetel.
30. Cs
Bejelentéseiket
e-mailben,
és telefonon
Bejelentéseiket e-mailben,
postai
úton
és úton
telefonon
is isfogadjuk
3
Balázs,
a
Rum
KSC
korábbi
30. Cs 22.
Bejelentéseiket
e-mailben,
postai
úton
és
telefonon
is
fogadjuk az Építési
alábbi
elérhetőségeken:
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
31. Sze
Paz alábbi elérhetőségeken:
törmelék
maximum
1m /háztartás/év; Kemény
szolgálatunk
ismét
működik.
Felhívjuk
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
95/200Sopron Pf. 101. ugyfelszolgalat@stkh.hu;
fogadjuk
az alábbi9401
elérhetőségeken:
edzője vette át.
31. P
240, 9401 Sopron
Pf.95/200-240,
101.
23. Cs
István
utca
elé fel
kihelyezett
figyelmüket,
hogy
az1.
ügyintézés
soránkonténerben 10-16 óra
További
tájékoztatásért
kérjük
keressék
a www.stkh.hu
95/200-240,
9401
Sopron
Pf. 101.
További tájékoztatásért
kérjük
keressék
fel a www.stkh.hu
között
tájékoztatásért
kérjük keressék
fel a www.stkh.hu
24. Phonlapunkat. További
a honlapunkat.
szájmaszk
viselése
kötelező.
Új szakmai vezetéssel és hosszú
Kommunális és zöldhulladékos
honlapunkat.
25. Szo
Sárvár ügyfélszolgálat
telefonszám:
95/200‐240
ákjainkat már megvásárolhatják
a
távú
elképzelésekkel,
utánpótlás
Az
egyedi
igény
szerinti
lomtalanítás
júliusban
és
s és zöldhulladékos
Nyitvatartás:
kedd:
10:00–17:00,
csüSárvár ügyfélszolgálat
telefonszám:
95/200-240
ári Viola Illatszer üzletben a Hunyadi
Telefonos
ügyfélfogadás:
hétfő,
szerda,
csütörtök
08:00‐14:00;
korosztályaira,
a
sárvári
fiatalokra
auguszutusban
szünetel.
Sárvár ügyfélszolgálat telefonszám: 95/200‐240
ár megvásárolhatják
26. Va
utca 1. szám alatt.
8:00–14:00keddhétfő,
Telefonostörtök
ügyfélfogadás:
szerda,
10:00‐17:00
27. H

építve folytatja a Sárvári Futball
Club. Az SFC nem a megyei első
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket, hogy 2020. június
személyes
28. K
Telefonszám:
95/200-240
osztály25-től
és azaNB
III. közötti ingázást
Kommunális
és zöldhulladékos
zsákjainkat
már Felhívjuk
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapata
ügyfélszolgálatunk
ismét
működik.
figyelmüket,
hogylabdarúgótűzte
ki
célul.
A
város
Telefonos
ügyfélfogadás:
hétfő,
29. Sze
megvásárolhatják a sárvári
Viola során
Illatszer
üzletben
a
az
ügyintézés
a
szájmaszk
viselése
kötelező.
csapata
egy
hároméves
programszerda, csütörtök
8:00–14:00;
kedd
30. Cs
Hunyadi
utca 1. szám
alatt.
Nyitva
tartás:
kedd:
10:00-17:00,
csütörtök
08:00-14:00
ba
fogott,
amelynek
elsődleges
10:00–17:00
31. P
feladata egy
eredményes csapat
címünk: Sárvár, Szatmár utca 45.
telefonszám:
létrehozása
lesz.
95/200-240
Telefonos
ügyfélfogadás:
Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
hétfő, szerda, csütörtök 08:00-14:00; kedd Sárváron
10:00-17:00született, itt is él és
dolgozik a Sárvár FC új vezetőedzője, a 46 éves Kovács Balázs.
Most trénerként ugyanarra a
pályára tér vissza, ahol még a
Dr. Bognár Enikő
Sárvári Vasasban évtizedekkel
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
ezelőtt labdarúgó pályafutását
Szolgáltatások:
kezdte,
majd a Kinizsivel az NB IIIEgyüttműködésüket köszönjük: STKH
csapata

tszer üzletben a Hunyadi
1. szám alatt. 27. H

Telefonos ügyfélfogadás: hétfő, szerda, csütörtök 08:00‐14:00;
csütörtök 08:00-14:00;
kedd
10:00-17:00
Címünk: Sárvár,
Szatmár
utca 45.
kedd 10:00‐17:00
Együttműködésüket
köszönjük: STKH csapata

Bőrgyógyászat Sárváron!

• 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

Futballberkekben közösségformáló embernek tartanak, ezt
szeretném itt is bizonyítani – fogalmazta
meg edzői hitvallását
Kovács Balázs

as szintig jutott. Szerepelt vidéki
csapatoknál, ahol már játékosedzőként is dolgozott, végül aktív
futballéveit egy baleset miatt
Ausztriában fejezte be. Emellett
tíz évig játékvezetőként is tevékenykedett, ami később jó sportszakmai döntésnek bizonyult.
Közel egy évtizede megváltozott
a hazai edzőképzés, és Kovács
Balázs is látott benne fantáziát, a
mai napig is képzi magát.
Kovács Balázs ért a csapatépítéshez, hisz 2016-ban Ikerváron
kérték fel erre először, és egy év
alatt megnyerték a megye II-t, és
feljutottak. Ezután Celldömölkről
keresték meg, két év alatt egy
ezüstérem, majd a megyei első
osztály megnyerése következett.
A Rum csapata volt az új kihívás,
amellyel a szezon félbeszakításáig
a 3. helyet foglalták el. – Akárhol
dolgoztam, mindig közösségben-csapatban gondolkodtam.
Olyan közösséget szeretnék itt is
felépíteni, ahol a játékosok jól érzik
magukat. Ahol megmutathatják
tehetségüket és kibontakozhatnak. Futballberkekben közösségformáló embernek tartanak, ezt
szeretném itt is bizonyítani – fogalmazta meg edzői hitvallását
Kovács Balázs.

Földgáz-ügyek a postán
2020. július 20-tól a Sárvár 1 postán ismételten lehetőség lesz
az NKM Földgáz-ügyek intézésére az alábbi időpontokban:
hétfő: 14:00–18:00 óra, csütörtök: 8:00–12:00 óra.
A szolgáltatás igénybevételéhez
az ügyfélhívó használata nem szükséges.

A félbeszakadt idei bajnokság lezárásaként a
Sárvári Kinizsi SE Kézilabda Szakosztálya az
utánpótláscsapatok játékosainak és szüleiknek
szervezett családi napot
a Sárvár FC labdarúgósporttelepén. A felnőtt
csapat szezonzáróján
bejelentették az eddigi
edző, Farkas Veronika távozását.
Pályatévesztésnek tűnt első
látásra a Sárvár FC sporttelepén
a női kézilabdás lányok megjelenése. Aztán Csonka László
szakosztályvezető köszöntőjéből kiderült, itt tartják családi
napjukat a Kinizsi SE kézilabda
utánpótlás játékosai és a szülők,
akik a csapatépítés mellett a
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tartottak, ahol az edző Farkas
Veronika elköszönt a csapattól.
A váratlannak tűnt bejelentésről
Csonka László úgy nyilatkozott,
hogy a játékos értekezleten Farkas Veronika más, szombathelyi
munkahelyi és sportbéli elfoglaltságai miatt döntött a békésbarátságos elköszönés mellett.
– Az NB II-es szintű heti három
edzést nem tudta vállalni – tette
hozzá a szakosztályvezető.
A labdarúgócsapattal ellentétben a kézilabdázóknál a gazdasági helyzet miatt jelenleg
nincs szó szigorító intézkedésekről. Így az edző távozásával
kapcsolatban sem merült fel
semmilyen anyagi természetű
kérdés – mondta el Csonka László. Kiemelve, hogy tudomásul
veszik a válság miatt kialakult
megváltozott gazdasági kör-

A családi nap a csapatépítés szempontjából is nagyon fontos
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Két sikeres csapat kooperációjaként,
új arculattal
létrejött a:

harapnivalóról is gondoskodtak.
A fiatalok sorversennyel és futással melegítettek, hogy a sport a
középpontba kerüljön.
A korosztályos kézilabdacsapatok tagjai régóta várták már az
összejövetelt, hisz hónapok óta
nem volt lehetőségük a közös
sportolásra és beszélgetésre
sem. – Enélkül ne menjenek el
a gyerekek nyári szünetre, és
a csapatépítés szempontjából
is nagyon fontosak az ilyen
rendezvények. Ezzel augusztus
közepén könnyebb lesz elkezdeni a munkát is – fogalmazott
Csonka László.
A korosztályos csapatok előtt
a felnőtt játékosok is évzárót
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Felnőttképzési
Felnőttképzési nyilvántartási
nyilvántartási szám:
szám: 00509-2009
00509-2009 •• Intézmény
Intézmény akkreditációs
akkreditációs lajstromszám:
lajstromszám: AL-2706
AL-2706

Családi nappal
zártak a kézisek

2020. július 10.

nyezetet. Azonban a szakmai
tervek hasonlóak az SFC jövőbeli
terveihez, a helyi utánpótlásra
építeni a jövőt. Hosszú távon
sárvári fiatalokra alapozni a nagy
csapat játékát és helytállni a
bajnokságban.
A befejezés nélkül félbemaradt bajnoki idényben a sárvári
kézilabdás lányok a dobogón
álltak a mérkőzések megszakításakor. Ha ősszel a megszokott
körülmények között indulhat el
a pontszerzés, akkor a Kinizsi SE
ismét a dobogós helyek valamelyikét nyugodtan kitűzheti. Hazai
mérkőzéseit a Sárvár Arénában
játsza, remélhetően minél több
szurkoló előtt.
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 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00509-2009 • Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2706

SÁRVÁRI HÍRLAP
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SÁRVÁRI HÍRLAP

2020. július 10.

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

ZOÉ Ékszer

2000-2020

20.

ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!
Ünnepeljük
együtt a

születésnapunkat!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

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

di

Hotel Restaurant

NYÁRI PROGRAMJAINK:
AUGUSZTUS 1., SZOMBAT 20 órától ISMÉT

OPERETT EST
Savanyu Gergely és Simon Andrea
színművészek előadásában
Jöjjön el hozzánk, és töltsön el
egy kellemes nyári délutánt vagy estét!

Kóstolja meg új ételeinket,
hűsítő limonádéinkat!
A kerthelyiségben élőzene:

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

KÖSZÖNJÜK AKCIÓK %
MINDEN HÓNAPBAN MÁS-MÁS AKCIÓ!

ARNOLD ÉS CSUTA
Szakácsot és ügyes konyhai kisegítőt
azonnali kezdéssel felveszünk!
Jelentkezés: +36 30 9466 689

Részletek az üzletben!

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

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

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

VÁLOGASS
KEDVEDRE
KÖZEL 60 FÉLE

PIZZÁNKBÓL!
Pizzáinkat már
s,
tejfölös-mustáro
l
pa
ap
és spenótos al
is kérheted!

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

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

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

50%

Komplett
Komplettszemüvegvásárlás
szemüvegvásárlásesetén
esetén

ajándékba!
ajándékba!**
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nem váltható.
nem váltható.
3
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feltételek
feltételek
belül felhasználh
belül felhasználh
Más természete
Más természete
az optikákban
az optikákbanhónapon
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Ön az
Ön Opticnet
Opticnet
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optikájában
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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.

