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BIZTONSÁGOSABBAN
kerékpározhatunk a Hegyközségbe

A hegyközségi kerékpárutat Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester, Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester, Dr. Kondora Bálint alelnök, Szabó Zoltán alpolgármester és Varga Jenő képviselő avatták fel
Több hónapos próbaüzem után átadták a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert mintegy 300 millió
forintos pályázati támogatásból megvalósult hegyközségi
kerékpárutat. A beruházás során kijelölésre került mintegy
200 méter hosszan egy kétoldali kerékpársáv, kiépítésre került több, mint 700 méter hosszan az egyoldali, elválasztás
nélküli, közös gyalog- és kétirányú kerékpárút, és ezen a
szakaszon új híd és közvilágítás is épült.
A szakadó eső sem vette el
a kedvét az ünneplőknek, akik
először Bejcziné Németh Tünde
zongoratanár és Takács Levente, a
Koncz János Alapfokú Művészeti
Iskola trombita növendékének
produkcióját hallgathatták meg.
A hegyközségi kerékpárút avatásán megjelenteket Varga Jenő, a

terület önkormányzati képviselője
köszöntötte. – Nagyon sok beruházás készült a Hegyközségben
az elmúlt években, de ennek a kerékpárútnak örülök a legjobban,
mert sokkal biztonságosabb lett a
közlekedés – mondta Varga Jenő.
Kondora István polgármester
ünnepi beszédében arról szólt,

hogy ennek a hegyközségi kerékpárút-beruházásnak most
konkrétan a város és a Hegyköz
ség összekötése volt a célja.
– Azonban, ha egy kicsit tágabb
földrajzi környezetet nézek, akkor
Bögöttől Porpácon keresztül,
Rábasömjéntől a városon át, egészen Gércéig ez az út része egy
megyei kerékpárút-hálózatnak,
amely a biztonságos közlekedés
miatt is nagyon fontos. Ezzel a
kerékpárúttal, amely mellett a
közvilágítás is kiépült, lecsökkent
a fizikai távolság a város és a
Hegyközség között – mondta
Kondora István.
Folytatás a 3. oldalon

A takarékos
működés az
elsődleges feladat
Megtartotta a vírusjárvány
utáni első ülését a sárvári
képviselő-testület július 9-én
a Városházán, ahol 23 napirendet tárgyaltak. Tájékoztatás hangzott el az ülésen
az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről. Döntöttek arról is,
hogy pályázatot nyújtanak be
az Eperjes utca burkolatának
felújítására, és napirendre
került a Cseperedő bölcsőde
felújítására elnyert pályázat is.
A július 9-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen Kondora
István polgármester tájékoztatást
adott arról, hogy a veszélyhelyzet
idején polgármesterként kellett
döntéseket hoznia a képviselőtestület helyett, 120 határozatot
és 7 rendeletet hozott. Mint
mondta, a sárváriak fegyelmezetten viselkedtek a veszélyhelyzetben, az operatív törzs
utasításait mindenki betartotta,
polgármesterként nem kellett
rendkívüli intézkedéseket tennie.
Kondora István azt is kiemelte,
hogy az elmúlt hónapokban
a helyi médián keresztül folyamatosan tájékoztatta a város
lakosságát a helyi történésekről,
a járványhelyzettel kapcsolatos
aktuális tudnivalókról. Magyarország sikeresen védekezett a koronavírus-járvány első hullámában
– húzta alá Kondora István.
Folytatás a 4. oldalon

Tankcsapda jön a Vármeetingre

Sok belföldi fürdőzik és nyaral Sárváron

A XIX. Vármeetinget új programmal, az új szabályok szerint, de
megtartják. Augusztus 22-én, szombaton 19 órától a Bad Ferro
lép fel a sárvári várszínpadon, majd őket 21.30-tól a Tankcsapda
követi. Augusztus 23-án, vasárnap 21.30-tól ismét Tankcsapda
koncertre várják az érdeklődőket a várban. Előtte 19 órától a Con
Classe lép fel a XIX. Vármeeting Motoros Fesztiválon. Králl Csaba
főszervező elmondta, hogy a kormányrendelet értelmében
egy-egy este mintegy 450 nézőt engedhetnek be a várudvarra,
ezért érdemes időben megváltani a belépőjegyet.

Július közepén megnyitott a Sárvárfürdő fedett családi része is,
ezzel teljessé vált a fürdő szolgáltatásainak köre. Az elmúlt hetekben már több ezren keresték fel a Sárvárfürdőt. De már nagyon
sokan várták a családi szárny megnyitását, hiszen így hűvösebb,
esős, borult időben is lehet Sárváron fürdőzni. Fokozatosan nyitott
meg a fürdő, ennek egyik oka az volt, hogy az infrastruktúrát érintő,
tervszerű karbantartásokat végeztek. A családi szárnyban még az
év hátralévő részében is lesznek felújítások.
Folytatás az 5. oldalon
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SZÉPKORÚ köszöntése

Sárvár újabb szépkorú polgárát köszöntötték a város vezetői.
Csizmadia Miklósné Kum Julianna néven született Váton 1930.
augusztus 4-én. 90. születésnapja alkalmából Kondora István
polgármester, Szabó Zoltán alpolgármester és Klimits István önkormányzati képviselő köszöntötte Julianna nénit, aki családja körében
fogadta a köszöntést. Miniszterelnöki díszoklevéllel, virágcsokorral,
Sárvár-albummal és ajándékcsomaggal kívántak jó egészséget,
még hosszú boldog éveket az ünnepeltnek

MEGYEI KITÜNTETETT
köszöntése

A nemzeti ünnepen megyei kitüntetésben részesült sárváriak
közül Molnár István rendőralezredest, a Sárvári Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetőjét külön köszöntötte Kondora István
polgármester, mivel nem tudott a korábbi találkozón részt venni a
többi kitüntetettel együtt. „Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági
Tagozata” elismerésben részesült Molnár István rendőralezredes,
aki hivatásos rendőri szolgálatát 1996-ban kezdte. Kimagasló
munkavégzésének és parancsnoki tevékenységének köszönhetően
illetékességi területe közbiztonsága szilárd, a turizmusból és idegenforgalomból adódó helyi elvárásoknak maximálisan megfelel.
Munkavégzésére a precízség és a példamutató szorgalom jellemző.
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AUGUSZTUS 20-án lesz
a DÍJÁTADÓ

A sárvári önkormányzat
idén is díjazza a legvirágosabb portákat, ezért
meghirdette a „Virágos
Sárvárért!” környezetszépítő versenyt. Három kategóriában oszt díjakat a zsűri,
díjazza a legvirágosabb
házakat és a legvirágosabb
erkélyeket, valamint a legvirágosabb vállalkozásokat.
Július 20-án végigjárta a „Virágos Sárvárért!” környezetszépítő
verseny zsűrijének három tagja a
pályázatra nevezett ingatlanokat,
így a zsűri elnöke, Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyző és Kondor János, a Nádasdy Kulturális
Központ igazgatóhelyettese.
A lakosság aktivitása fontosabb volt, mint korábban, hiszen

e-mailben vagy a város új Facebook-oldalán, üzenetben lehetett jelentkezni, 53-an neveztek
a versenyre.
A „Virágos Sárvárért!” környezetszépítő verseny felhívására
érkezett pályázatokból közönségszavazást is indítottak Sárvár
hivatalos Facebook-oldalán, a
Sárvár Lendületben oldalon. A
legtöbb lájkot kapott ingatlan
nyeri el a „Virágos Sárvárért!”
verseny közönségdíját. A szavazók között 3 db páros belépőt
sorsolnak ki a sárvári Kabos
László Filmszínház újrainduló
előadásaira.
A díjátadót az augusztus 20-i
városi ünnepség keretében
tartja az önkormányzat, így a
közönségszavazás időpontját
is módosították, szavazni 2020.
augusztus 15-én 24 óráig lehet.

Augusztusban szünetel a rendelés
a Várkerület utcai orvosi rendelőkben!
Dr. Borzon Judit háziorvos augusztus 23-ig szabadságon
lesz, akit Dr. Császár Veronika helyettesít. Mielőtt felkeresik a
doktornőt a Széchenyi utca 11. szám alatti rendelőjében, kérjenek időpontot a 95 320 -174-es telefonszámon a rendelési
idő elején. Dr. Kálózi Patrícia házi gyermekorvosi rendelése is
szünetel augusztus 23-ig a Várkerület utca 17/A szám alatt. Őt
Dr. Horváth Magdolna és Dr. Schmalcl Erika helyettesítik. Időpontot a 95 321 508-as és a 95 520 352-es telefonszámokon
lehet kérni. Dr. Kiss Erika háziorvos rendelése augusztus 31-ig
szünetel. A helyettesítéséről Dr. Lascsik Edit gondoskodik, időpontot a 95 320–193-as számon lehet kérni. Tavaly készült el 200
millió forintos beruházás keretében a Várkerület három orvosi
rendelője, a Széchenyi utcában új orvosi ügyelet és még egy
orvosi rendelő is. A Várkerületen mintegy 5300 felnőtt és több
mint 900 gyermek ellátás biztosítják.
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lyamra és a katolikus iskolába járó
diákokra is vonatkozik.
● Augusztus 20-án, csütörtökön, államalapító Szent István
Szent László és
király ünnepén a Szent László –
nagytemplomban7, 9, 11 órakor
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óra
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mindkét tempSzűzplusz
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● Augusztusaz30-án,
kerékpáros
tematikájú
az elmúlt
ehhezévkell
egy korszerű
a 2020/2021-es
hitoktatási
évre, ban,
az újésiskolai
kezdetén
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évben,
és ebből
érintette
Sárvár is profitálhat
akik
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meg. infrastruktúra.
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kérjük a
Mindenami
általános
iskolás
évfoSzentlélek
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Sárvárt,
valójában
öt, mert
az abból,
ha Úristen
nemcsak
fürdővárosegyik beruházás két helyszínen, ként, de kerékpáros városként
Rábasömjénben és a Szom- is számon tartják – húzta alá Dr.
bathelyi utcában valósult meg. Kondora Bálint alelnök.

Szent László
Szent László
Plébánia

Ágh Péter országgyűlési képviselő avatóbeszéde előtt emléklaHÍRLAP
pot
adott át Kondora Istvánnak,
amely Sárvár lakosait illeti a 2020.
évi tavaszi vészhelyzet idején
a diákok ésfegyelmezettségért,
Családjaik számára.
tanúsított
Szentmisével
az új tanévet!
összefogásértkezdjük
és az egymás
iránt
„Boldog vagyok, mert azt hallotérzett felelősségért.
tam, hogy az Úr házába megyünk!”
– Évekkel ezelőtt polgármester
● A katolikus iskolások számára
úrral, alpolgármester úrral és a
a tanévnyitó VeniSancte augusztus
terület képviselőjével beszélget30-án, vasárnap a 9 órás diákmisén
tünk arról, hogy a Hegyközség
lesz.
számára hogyan biztosíthatunk
● Minden csütörtökön este
a szentmisék előtt rózsafüzért
imádkozunk a szolgáló papságért
és új papi hivatásokért mindkét
templomban.
● Szeretettel várjuk a lelkileg
elmélyedni vágyókat hétköznaponként is szentmisére. Az
áldozathozatal Isten szeretetének
viszonzása. A nagytemplomban
minden pénteken este a szentmise
után fél órás csendes szentségimádást tartunk.
● Minden jó szándékú sárvári
polgár szerető figyelmébe ajánljuk
a plébániák internetes honlapjait,
www.ladislas.hu és www.sarvarkomfortosabb,
fejleszsari.hu valamintélhetőbb
a Mária Rádió
értéseket,
ennek egyik
legfontosabb
téket közvetítő
műsorait,
FM.95.2.
eleme ez a kerékpárút. Mikor
erre jártam az elmúlt hónapokban, láttam, Evangélikus
hogy nagyon sokan
használják Egyházközség
ezt az utat. Köszönet
jár Magyarország Kormányának,
a megyei és a városi önkormányzatoknak, hogy megteremtették
azt a szövetséget, amely révén

ez a többszáz millió forintos beruházás megvalósulhatott. Már a
jövőt érintően is nagyon komoly
fejlesztések kaptak támogatást
Sárvár vonatkozásában, ígérjük,
● Augusztus
9. és munkát
16. közöttfolytarthogy
ezt az építő
ja
a
Vasi
Evangélikus
Egyházmegye
tatjuk, és tovább dolgozunk az itt
a zenei táborát
Őrimagyarósdon.
élőkért
– hangsúlyozta
Ágh Péter.A
tábor
vezetésére
az
egyházmegye,
A hegyközségi kerékpárutat Ágh
valamint
a táborban
Péter,
Kondora
István,önkéntesként
Dr. Máhr Titanító művészek idén is a sárvári
vadar alpolgármester, Dr. Kondora
lelkészeket kérték fel.
Bálint, Szabó Zoltán alpolgármes● Augusztus 16-án a 9.30-kor
ter és Varga Jenő avatták fel. Majd
kezdődő istentiszteleten Balázs
Fanni, gyülekezetünk másodéves
teológushallgatója végzi az igei
szolgálatot.
● Augusztus 20-án, csütörtökön 9.30-kor ünnepi istentiszteletet tartunk templomunkban.
● Egyházközségünk főbb híreiről közösségi oldalunkon, a
facebook.com/SarvarEv címen is
tájékozódhatnak.
A Sárvári Kerékpáregylet tagjai
Református
kerekezéssel avatták fel az új,
hegyközségiEgyházközség
kerékpárutat
● Vasárnaponként 10 órától isatentiszteletet
Sárvári Kerékpáregylet
tagjai
és – ezzel egy időben
végigkerekeztek
az
új
úton.
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
A●beruházás
során kijelölésre
Gyülekezetünk
a Sárvári
került
mintegy
200
méter hosszan
Református Egyházközség
Faceegy
kétoldali kerékpársáv,
book-oldalán
is elérhető.kiépíTeletésre
több, mint95/830067,
700 méter
fonoskerült
elérhetőség:
hosszan
az egyoldali, elválasztás
30/6786645
nélküli, közös gyalog- és kétirányú
kerékpárút, és ezen a szakaszon új
híd és közvilágítás is épült. -fr-

Új ÓVODAVEZETŐ a Csicsergő óvodában
Gerseyné Farkas Tünde, a Sárvári Csicsergő Óvoda intézményvezetői megbízását Kondora
István polgármestertől és Dr. Máhr
Tivadar alpolgármestertől vehette
át a városházán. Az új intézményvezető beszélt a városvezetőknek
terveiről, így például a Sárvári
Csicsergő Óvoda továbbra is a
Magyar Vöröskereszt bázisóvodája
marad, és szeretnék a szülőket
még jobban bevonni az óvodai
életbe.
Kinevezték a Sárvári Csicsergő Óvoda új vezetőjét. Gerseyné
Farkas Tünde lett 2020. augusztus 1-től öt évre az önkormányzat fenntartásában lévő, Petőfi utcában található óvoda
intézményvezetője.

A Sárvári Csicsergő Óvoda
jelenleg 253 fővel működik, de
szeptember 1-jétől a Bocskai utcai
telephelyük átkerül a Vármelléki
Óvodához. Ettől kezdve önálló
intézményként működnek majd
6 csoporttal, mintegy 150 fővel.
Felkészültek egy esetleges fenntartóváltásra is, hiszen a Szombathelyi Egyházmegye továbbra
is szeretné a Petőfi utcai óvoda
fenntartását átvenni a következő
nevelési évtől.

BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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korszerűsítésére nyújtanak be kérelmet. A maximálisan elnyerhető
összegre, 40 millió forintra pályáznak, a beruházás teljes költsége 80
millió forint lesz.
Napirendre került a testületi
ülésen a Sárvári Cseperedő Bölcsőde bővítésére elnyert pályázat
is. A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében 187
millió forintot nyert a sárvári
önkormányzat a városi bölcsőde
bővítésére, amely így egy csoportszobával, annak kiszolgálóhelyiségeivel bővül, készül továbbá
egy új játszóterasz és játszókert
is. A testület 18,6 millió forint
önrészt hagyott jóvá a beruházás
megvalósításához.
-fr-

A TAKARÉKOS MŰKÖDÉS
az elsődleges cél az önkormányzatban

Folytatás az 1. oldalról
Napirend előtt jelentette be
Klimits István, a Híd a Jövőnkért
Egyesület jelöltjeként a 2019-es
önkormányzati választáson a
2-es körzetben egyéni képviselői
mandátumot szerzett képviselő,
hogy a jövőben függetlenként
folytatja munkáját a sárvári képviselő-testületben. Kérdésünkre
elmondta, azért döntött így, mert
függetlenként hatékonyabban
tudja a kertvárosiak érdekeit
képviselni.
Az ülésen elfogadták három
önkormányzati cég 2019. évi
mérlegbeszámolóját, tájékoztatást hallgattak meg a városatyák az önkormányzat pénzügyi
helyzetéről, valamint rendeletet

alkottak a 2019-es költségvetési
gazdálkodásról.
– Márciusig azok a pénzügyi
folyamatok jellemezték a várost,
mint a korábbi években, nagyon
stabil volt a gazdálkodásunk.
Attól kezdve, hogy megálltak az
intézmények, egyes munkahelyek, az idegenforgalom, jöttek
a problémák. Ennek a második
negyedévnek a számairól azonban majd csak szeptemberben
tudok tájékoztatást adni. A takarékos gazdálkodást egyszerre
megkezdtük, a veszélyhelyzet
idején egy személyben kellett
döntenem, így 600-800 millió
forint közötti fejlesztést kivettem
a költségvetésből. A tavalyi évi tartalékot, az intézmények feladattal

nem terhelt költségvetési
maradványait zároltam,
és ha szükségessé válik,
akkor a közös feladatokra
fordítjuk majd szeptemberben – húzta alá Kondora István.
A polgármester elmondta még, hogy ismét pályázhatnak a települések önkormányzati
feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására. A korábbi években is
sikeresen indult ezeken
a pályázatokon a sárvári
önkormányzat, most az
Eperjes utca burkolatfelújítására és a még fel
nem újított járdaszakasz

Klimits István képviselő a júliusi
ülésen jelentette be, hogy független
képviselőként folytatja munkáját,
elhagyja a Híd egyesületet

Nemcsak virtuálisan FESZTIVÁLOZTAK

Dr. Máhr Tivadar, Szabó Krisztián, Szibler Gábor és a Nádasdy
Bandérium tagjai együtt emlékeztek az erős Fekete bégre
A 12. Nádasdy Történelmi Fesztivál a járványügyi korlátozások
miatt a hagyományos módon nem kerülhetett megrendezésre. Idén Nádasdy Virtuál ’20 néven a világhálón zajlott a
fesztivál az elmúlt évek eseményeit felidézve.
A Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület és a

Nádasdy Bandérium azonban
idén is megkoszorúzta Nádasdy

II. Ferenc, a Fekete bég szobrát.
A megemlékezésen beszédet
mondott Dr. Máhr Tivadar, Sárvár
alpolgármestere. – Erős történelmi gyökereink a jövőre nézve is
biztatást kell, hogy adjanak. Most
az új helyzethez kell alkalmazkodnunk – hangsúlyozta Máhr
Tivadar.
A Nádasdy Virtuál ’20 a világ
első virtuális történelmi fesztiváljaként kalauzolta el az online
csatornák segítségével látogatóit
a különböző idősíkokba. A virtuális fesztiválon az elmúlt évek
eseményeit idézték fel új tartalmakkal is színesítve azt.
A sárvári várhoz kapcsolódó
rendezvény azonban teljesen
nem marad el. A Nádasdy Étel-

mustra is digitálisan zajlott, a
megfőzött ételek és csapatok
fotóinak beküldésével. A zsűri
mind a három pályázó csapatot
– LakomáSOK, Aranka, Nagycsaládosok Egyesülete – jutalomban
részesítette. A VárRun címmel
meghirdetett futóversenyen
pedig több mint 150-en vettek
részt. A távot mindenki egyénileg
teljesítette és igazolta. A szervezőknek nem szegték kedvét az
idei körülmények, már a fesztivál
jövőjén gondolkoznak.
– Új helyszínekkel és programokkal, ha a szabályok lehetővé
teszik, jövőre folytatódik a sárvári
Nádasdy Történelmi Fesztivál
– mondta Szabó Krisztián főszervező.
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KÉT INTÉZMÉNY működik a TINÓDIBAN
Némethné Rádl Krisztina, a Sárvári Tinódi Gimnázium igazgatónője
és Hevér Mihályné, a Sárvári Turisztikai Technikum igazgatónője lett

Július elsejétől szétválasztották a sárvári Tinódiban a gimnáziumi oktatást és a szakképzést. Létrejött a Sárvári Turisztikai
Technikum, a Sárvári Tinódi Gimnázium pedig visszakapta az
STG rövidítéshez tartozó régi nevét. Mindkét iskolát továbbra
is a Vas Megyei Szakképzési Centrum működteti.
Hevér Mihályné, a Sárvári Turisztikai Technikum igazgatónője
és Némethné Rádl Krisztina, a
Sárvári Tinódi Gimnázium igazgatónője közösen fogadták stábunkat, ezzel is jelezve, hogy
továbbra is szoros lesz az együttműködés a két új intézmény
között.
– A Tinódiban 1998 óta, 22 éve
folyik szakképzés a gimnáziumi
oktatás – nevelés mellett. Akkor
végeztek nálunk az első idegenforgalmi-, illetve vendéglátó

technikusok, amikor az új fürdő
elkészült Sárváron. Iskolánk azóta
is hozzájárul a város és a régió
turisztikai fejlődéséhez jól képzett, idegen nyelveket beszélő
szakemberek képzésével.
Többcélú, összetett intézményünk fenntartója kezdetben
Sárvár Város Önkormányzata
volt, majd a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sárvári-,
illetve Szombathelyi Tankerülete,
a Szombathelyi Szolgáltatási
Szakképzési Centrum, jelenleg a

Vas Megyei Szakképzési Centrum
tagiskolája vagyunk.
Július elsejétől a köznevelési
és a szakképzési feladatellátás
törvényi háttere oly mértékben
különbözik, hogy célszerűvé vált
a Tinódiban is szétválasztani a
gimnáziumi oktatást a szakképzéstől. Létrejött a Sárvári Turisztikai
Technikum, és a Sárvári Tinódi
Gimnázium is visszakapta az STG
rövidítéshez tartozó régi nevét.
Mindkét iskolát továbbra is a Vas
Megyei Szakképzési Centrum működteti, így a vagyongazdálkodás
egy kézben marad. Az épületet, az
oktatáshoz szükséges infrastruktúrát együtt használja a két iskola.
Minden osztály az eddigi termében marad, közösen kialakított
órarend, házirend, együtt szervezett programok, rendezvények
biztosítják majd, hogy a „tinódis”
életérzés mindkét iskolában megmaradhasson – mondta el Hevér
Mihályné.
Némethné Rádl Krisztina igazgatónő arról szólt, hogy a Sárvári
Tinódi Gimnázium 235 diákkal
kezdi meg az új tanévet, és 25 pedagógus fog dolgozni a négy évfolyam összesen nyolc osztályában.
– Az új Nemzeti Alaptanterv
alapján a tantestület elkészítette
az iskola új képzési rendjét, és
megalkotta az egyes tantárgyak
helyi tanrendjét is. Az A osztályok

emelt óraszámban tanulhatják
a matematikát, a hagyományos
nyelvi képzést adó B osztályokban
heti öt-öt órában angol és német
nyelvet oktatunk – mondta el
Némethné Rádl Krisztina, aki
hozzátette, a gimnázium legfontosabb célja továbbra is az, hogy
a hozzánk járó diákokat minél
sikeresebben készítsük fel az érettségire, illetve minél hatékonyabban támogassuk továbbtanulási
céljaik elérésében.
– Az új típusú, ötéves technikusi
képzésben részt vevő diákok két év
után ágazati alapvizsgát tesznek,
majd a szakmai képzés a duális
partnernél folytatódik a külső
gyakorlóhelyeken – mondta Hevér
Mihályné, az új Sárvári Turisztikai
Technikum vezetője. Hozzátette:
a negyedik év végén a diákok
előrehozott érettségi vizsgát tesznek három tantárgyból, az utolsó
tanévben az intenzív idegennyelvi
képzés mellett a technikusi vizsgára készülnek, amely emelt szintű
érettséginek számít.
A tantestületből kivált az oktatói testület, de a tanárok is ugyanahhoz az íróasztalhoz ülnek
vissza augusztusban, ahol eddig
is ültek a közös tanári szobában,
és jellemzően ugyanazokat az
osztályokat tanítják majd, csak
néhány esetben volt szükség
tanárváltásra.

Sok belföldi fürdőzik és nyaral Sárváron
Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben folyamatosan emelkedik
a vendégek száma. – Nagyon
örülünk a vendégszám növekedésének, de a koronavírus-járvány
miatt a tavalyi év forgalmát meg
sem tudjuk közelíteni. A 2019. év
vendégbelépéseinek körülbelül
az 50%-át bonyolítottuk le július
közepéig, ami az árbevételeinkben
is tükröződik. A kormány bértámogatási rendszerében így az utolsó
pillanatig benn is maradtunk.
Augusztustól azonban minden
kollégánk visszakerült a teljes munkaidős munkavégzésbe – mondta
el Kántás Zoltán fürdőigazgató.
A vendégekkel kapcsolatban
Kántás Zoltán arról szólt, hogy

a magyar emberek rendkívül
jogkövetőek, és az érdekükben
hozott biztonsági intézkedéseket
betartják, keresik is például, a
kézfertőtlenítési lehetőségeket.
Haller Ferenc, a sárvári TDM
igazgatója az idei évre vonatkozóan annyit mondott: a koronavírusjárvány hatása Sárváron is érződik.
Turisztikai vonatkozását nézve
pozitív és negatív értelemben
is. A tavaszi minimális forgalom
után a nyári szezonban megtöbbszöröződött a vendégek száma.
Szerencsére több szállás is telt
házzal üzemel a nyáron. Viszont
a korábbi arány megváltozott. A
külföldi vendégek vannak most
kevesebben. – Ugyanakkor az
idén jóval több a belföldi nyaraló

A magyarok egyre szívesebben nyaralnak
termálfürdős településen, így Sárváron is

Sárváron, mint az elmúlt években
– fűzte hozzá a sárvári szakember.
Sárvár példáján tehát jól látszik, hogy ha utazást tervezünk,
akkor nagyrészt a termálfürdős

települések jönnek számításba,
ennek részben az az oka, hogy
az emberek nem szeretnék, ha az
időjárás hatással lenne az élménygyűjtésre.
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Az IDŐSEKET VÉDELMEZTÉK a veszélyhelyzetben
látási feladatunkon voltak a város idős polgárainak
felül tettük, hiszen a segítségére.
házi segítségnyújtás,
– A kórházban étkezőknek az
az idősek nappali el- ellátását is mi biztosítottuk, ez a
látása, az étkeztetés déli időben 10-14 ebédkiszállítást
tovább folyt ebben jelentett, amit szintén a nappali
az időszakban is – ellátás gondozója látott el. Ebben
részletezte az intéz- az időszakban több adományt is
ményvezető.
ki tudtunk közvetíteni a rászoruló
Hozzátette, a házi családoknak a járás egész terüsegítségnyújtás me- letén – sorolta a feladatokat a
nete nem változott, központ vezetője.
Az intézménynyitó
minden óvintézkeAz intézményben júniusban
pikniken végre újra
dést megtéve látták kezdődött a lazítás. A szolgálat,
találkozhattak a város
el az idős embereket a központ és a gyermekvédelem
idős lakói
a saját otthonaikban. is visszaállt a rendes kerékvágásA nappali ellátásban ba, az óvintézkedések betartása
A nyár közepétől ismét a megszokott keretek között folytatja
részesülő gondozottak számára mellett megindultak a családlátevékenységét a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ.
azonban jelentős változást hoztak togatások, a gyermekekkel való
A város szociális intézménye három hónapon keresztül látott
a korlátozások.
foglalkozások. A nappali elláel speciális szükségletű feladatokat a koronavírus-járvány
– Ők nem tudtak az intézmé- tásban résztvevők július elsején
miatt, a tapasztalatokat Hámoriné Németh Edit intézménynyünkbe bejönni és a közösségi találkozhattak újra a központban,
vezető összegezte.
életüket gyakorolni. A nappali az idősek számára intézménynyitó
ellátásban dolgozó gondozónők pikniket tartottak.
A járvány elleni védekezés 16-tól az alapellátás mellett
egyik kulcsszereplője városunk- speciális szükségletű feladatokat
ban a Sárvári Gondozási és Gyer- láttak el a központ munkatársai,
mekjóléti Központ volt. Március mellyel a legveszélyeztetettebb
korosztályt, az időseket
védelmezték.
Hámoriné Németh
Edit tájékoztatójában
elmondta, június 18-ig
106 sárvári igénylő fordult hozzájuk összesen
Hámoriné Németh Edit tájékoztatójában elmondta, június 18-ig 106
1040 alkalommal, a sitsárvári igénylő fordult hozzájuk összesen 1040 alkalommal
kei időseknek pedig 890
alkalommal nyújtottak
segítséget.
vállalták, hogy elviszik számukra
Hámoriné Németh Edit a ve– B e v á s á r o l t u n k , az ebédet, és ha kell, segítséget szélyhelyzetben ellátott feladagyógys zertárba men- nyújtanak a bevásárlásban vagy tokat értékelve elmondta, koltünk, gyógyszert írat- a gyógyszerkiváltásban – fogal- léganői nagyon jól helytálltak.
tunk és közvetítettünk mazott Hámoriné Németh Edit, Reményét fejezte ki, hogy a laegyéb szolgáltatásokat kiemelve, hogy a nappali ellátás- kosság is elégedett munkájukkal.
is. Ezt mind az alapel- ban további 500-600 alkalommal
sii

HORGÁSZOK családi napja

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)

Sor került a Csónakázó-tavon a
Sár vári Kinizsi
Sporthorgász
Egyesület halfogó versenyére és
családi napjára.
A karantén ideje
alatt horgászhattak az
egyesület tagjai, mivel az egyéni sportnak

minősült. Csupán a családi napot nem tarthatták meg eddig.
A versenyen közel hetven induló
volt, az előző heti haltelepítésnek
is köszönhetően jó fogási eredmények születtek. Az egyesület
elnöke Tóth Lajos elmondta,
hogy az egyesület tagsága gyarapszik, és elérte a maximálishoz
közeli 300 főt.
A Csónakázó-tavon tartott
egyesületi halfogó verseny fel-

nőtt kategória győztese Herczog
Frigyes lett 20,6 kg-os összfogással, II. Farkas Imre 16,8 kg-mal, III.
helyezett Péntek Edina 12 kg-mal.
A legnagyobb, 4,2 kg-os halért járó
különdíjat is Péntek Edina nyerte.
Ifi díjazottak: I. hely: Kutasi Olivér
9,2 kg, II. hely: Horváth Viktória 6,5
kg, III. hely: Léránt Martin 5,4 kg.
Gyermek kategória: I. hely: Léránt
Kristóf 9,2 kg, II. hely: Horváth Bálint
1,9 kg, III. hely: Molnár Zoé 1,3 kg.
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ÖNZETLENÜL vigyázzák a BIZTONSÁGUNKAT
Az elmúlt évben kétezer-száz óra járőrszolgálattal járultak hozzá a város
polgárőrei Sárvár közbiztonságához. A koronavírus-járvány miatt tavasz
helyett a napokban tartotta meg éves közgyűlését Sárvár Város Polgárőr
Egyesülete a városi rendőrkapitányság épületében.

Kovács Ferenc, a sárvári polgárőr egyesület elnöke elmondta,
hogy 1600 óra járőrszolgálatot,
450 óra rendezvénybiztosítást
és rendőrséggel közös járőrözést teljesítettek tavaly. A megfelelő színvonalú munkához
partnerekre is szükség van. Az
önkormányzat térítésmentesen
biztosít irodahelyiséget és gépkocsigarázst. A rendőrséggel is

folyamatos a kapcsolattartás, és
a megyei és országos polgárőr
szervezettől is rendszeresen
kapnak technikai fejlesztéseket.
Azonban mindezek mellé a
polgárőrök nem fizetségért, hanem önzetlenül, szabadidejüket
hozzátéve végzik munkájukat.
A polgárőrök fokozottan figyelnek a környezetvédelemre.
Többen csatlakoztak a Nyugat

Off-Road Egyesületből, akik a
civil szervezettel együttműködve a külterületek rendszeres
ellenőrzését vállalták erre alkalmas gépjárművekkel, a fokozott
jelenléttel megakadályozva a
szemét illegális lerakását. Tagokat vettek fel a Sárvári Járási
Rába Mentőcsoportból is.
Az elmúlt időszakban végzett
munkájuk elismeréseként az

egyesület jutalomban részesült
polgárőrei Mörcz József, Péter
Ernő, Némethné Cseh Margit,
Németh Gábor, Tóth-Toki Viktor,
Burka Károly, Mórocz József,
Győrfi Attila és Csiszár Péter
polgárőrök voltak. Valamint
évfordulós emléklapokat is átadtak, köztük negyedszázados
polgárőr szolgálatukért Sipos
Zoltán és Horváth Szabolcs kapott. Tizenöt éves szolgálatért id.
Horváth Imre és Erchedi Edvin,
tíz év után Czeglédi Gábor, Kovács Gábor, Kovács László, Tóth
Imre és Zsoldos István, valamint
az ötéves szolgálatért Kovács
Klaudia, Czeglédi-Németh Laura,
Kovács Gáborné, Kovács Tamás
és Szabó János Attila kapott.
– Nagy részben elégedettek
lehetünk a munkánkkal. A sárvári polgárőrök magatartására és
intézkedéseire panasz nem érkezett, csak dicséret és elismerés az
állampolgárok részéről – foglalta
össze tevékenységüket Kovács
Ferenc elnök.

Dicséret a polgárőrnek
Minden ami autó!

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke dicséretben és
jutalomban részesítette Varga
Miklóst, a Sárvár Város Polgárőr Egyesület elnökhelyettesét
a koronavírus veszélyhelyzetben végzett munkájáért. A Vas
megye polgárőreinek is tartott
Regionális Polgárőr Napon
került átadásra az elismerés.
Ebben évben az Országos Polgárőr Szövetség a koronavírusjárványra való tekintettel Regionális Polgárőr Napokat rendezett.
Győr-Moson-Sopron megye, Zala

megye és Vas megye polgárőrei
Halászi községben gyűltek össze.
A díjátadón a Magyar Kormány köszönetét dr. Nagy István
agrárminiszter tolmácsolta: a
polgárőrök önként vállalt karitatív munkája komoly bajtársias
és hazafias hozzáállásról tesz
tanúbizonyságot. Kívánom, hogy
a jövőben is maradjon töretlen
lendületük és odaadásuk!
A sárvári polgárőrök a vírushelyzet után már az újra induló
turizmus rendjének fenntartásában működnek közre járőrözéssel.

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

?
s
á
t
í
v
a
j
a
Sürgős l megoldjuk!*
lü
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.
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Szent László
Szent László
Plébánia
Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony parancsolt ünnepén a szentmisék a Szent
László-templomban 7 és 9 órakor, valamint 19 órakor, a Sári
templomban 10 órakor és 18.30
órakor lesznek. Rábasömjénben
11 órakor. Ezen a napon katolikus
ember számára a szentmisén
való részvétel halálos bűn terhe
mellett kötelező.
● A vasárnapi szentmisékre
szeretettel várjuk a nyaralásból
visszatért hittanuló diákokat
családjukkal együtt. „Uram jó
nekünk itt lenni!”
● Augusztus 16-án, a vasárnapi szentmiséken mindkét templomban minden hitoktatásra járó
gyermeket írassanak fel a szülők
a 2020/2021-es hitoktatási évre,
akik ezt még nem tették meg.
Minden általános iskolás évfo-

SÁRVÁRI HÍRLAP
lyamra és a katolikus iskolába járó
diákokra is vonatkozik.
● Augusztus 20-án, csütörtökön, államalapító Szent István
király ünnepén a Szent Lászlónagytemplomban 7, 9, 11 órakor
és 19 órakor, a Sári templomban 8
és 10 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Rábasömjénben 11 órakor.
● Augusztus 28-án, pénteken 9 és 10 óra között a Szent
László-plébánia hittanosainak
a nagytemplomban,17 órától a
Szent Miklós-plébánia hittanosai
számára a Sári templomban lesz a
tanév eleji szentgyónás. Közép- és
felsőbb iskolába járókat is szeretettel várjuk. Kérjük a lelkiismeretes
részvételt!
● Augusztus 23-án a vasárnapi
szentmiséken vehetik át szüleik
kíséretében a hittanos gyerekek
az új tanévre szóló misenaplót
mindkét templomban. A régit az
első hittanórán kell leadni.
● Augusztus 22-én, szombaton
Szűz Mária a Világ Királynőjének
ünnepe lesz.
● Augusztus 30-án, vasárnap
az új iskolai év kezdetén mindkét sárvári templomban kérjük a
Szentlélek Úristen áldó segítségét

a diákok és Családjaik számára.
Szentmisével kezdjük az új tanévet!
„Boldog vagyok, mert azt hallottam, hogy az Úr házába megyünk!”
● A katolikus iskolások számára a tanévnyitó Veni Sancte
augusztus 30-án, vasárnap a 9 órás
diákmisén lesz.
● Minden csütörtökön este
a szentmisék előtt rózsafüzért
imádkozunk a szolgáló papságért
és új papi hivatásokért mindkét
templomban.
● Szeretettel várjuk a lelkileg
elmélyedni vágyókat hétköznaponként is szentmisére. Az
áldozathozatal Isten szeretetének
viszonzása. A nagytemplomban
minden pénteken este a szentmise
után félórás csendes szentségimádást tartunk.
● Minden jó szándékú sárvári
polgár szerető figyelmébe ajánljuk
a plébániák internetes honlapjait,
www.ladislas.hu és www.sarvarsari.hu, valamint a Mária Rádió értéket közvetítő műsorait, FM.95.2.

Evangélikus
Egyházközség

● Augusztus 9. és 16. között tartja a Vasi Evangélikus Egyházmegye
a zenei táborát Őrimagyarósdon. A
tábor vezetésére az egyházmegye,
valamint a táborban önkéntesként
tanító művészek idén is a sárvári
lelkészeket kérték fel.
● Augusztus 16-án a 9.30-kor
kezdődő istentiszteleten Balázs
Fanni, gyülekezetünk másodéves
teológushallgatója végzi az igei
szolgálatot.
● Augusztus 20-án, csütörtökön 9.30-kor ünnepi istentiszteletet tartunk templomunkban.
● 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: 95/830067,
30/6786645.

SÁRVÁRI HÍRLAP

KERESZTY-kiállítás
EGYHÁZASHETYÉN

Kemenesalja több településén várták koncertek és kiállítások
két hétig a közönséget a XXVII. Hetyei Nemzetközi Művészeti
Napokon, amelynek dr. Kereszty Gábor Víziók című fotótárlata
volt a megnyitója Egyházashetyén.
A Berzsenyi Emlékházban a
fotókiállítást megnyitó Kondor

János festőművész, a Nádasdy
Kulturális Központ igazgató-

helyettese úgy vélekedett, ha
nem festő, hanem fotós volna,
akkor valószínűleg hasonló képeket készítene, mint Kereszty
Gábor. – A víz és a tükröződések
felszínen keltette fény és formai
játékai komoly gondolatokat
ébresztenek – tette hozzá.
Kereszty Gábor sok évtizede
fotografál, és költözött a fővárosból vidékre. A közelmúltban
több kiállításon is bemutatta
digitális vízrajzait. – Egy kigondolt, megálmodott anyaggal
készülök ezekre a fotós bemutatóimra. Nem pusztán egy
nagyváros joga, hogy kiállításokat rendezzen. A kistelepülések is részei az életünknek,
a kultúránknak – fogalmazott
hitvallásáról.
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– Egyházashetyére, a megye
legismertebb irodalmi emlékhelyére nemcsak a környező fürdők
vendégei látogatnak, hanem az
egyre több kerékpáros vendég
mellett kialakulóban egy az
irodalmi körre, a kultúrára épülő
turizmus is – mondta el Zolnai
Attila polgármester a művészeti
napok megnyitója kapcsán.
A Berzsenyi-kultusz életben
tar tásának része a fesztivál
közösségteremtő szándék a,
amely kezdetben összművészeti táborként, a szombathelyi
főiskola akkori diákjaival indult
Sellyei Gáborné kezdeményezésére – számolt be a mai
főszervező, a Múzsa Egyesület
Egyházashetye elnöke, Zolnainé
Nábrádi Györgyi.

Sok ADOMÁNY gyűlt össze a CICAPIKNIKEN
Jótékonysági cicapikniket
tartottak a Nádasdy-várban. A kötetlen program
keretében megismerkedhettek az érdeklődők gazdikereső cicákkal, de sikerült a város legújabb civil
szervezetének, az Ivartalanítással a Cicákért Egyesület Sárvárnak számos
adományt is gyűjtenie.
Zsákbamacska, bodzaszörp,
és lelkes csapat várta az érdeklődőket a Nádasdy-várban július
első hétvégéjén. A vár füves területén az Ivartalanítással a Cicákért Egyesület Sárvár, közismert

nevükön a Macskakommandó
tartott nyárindító pikniket. A rendezvényre gazdát kereső cicákat
is hoztak.
– A helyszínen nem lehet
örökbe fogadni a cicákat, de aki
két-három nap múlva is úgy gondolja, hogy komoly a szándéka,
és szívesen örökbe fogadna egy
gazdátlan kis állatot, akkor már
megteheti ezt, és hazaviheti a
kiválasztott cicát – mondta el dr.
Sebestyén Melinda, az Ivartalanítással a Cicákért Egyesület Sárvár
alapítója.
Júliusban egyébként nyolc
cicát sikerült ivartalaníttatnia
az egyesületnek. Hét kiscica

gazdisodott a
segítségükkel,
ebből három
gyak or latilag
az utcáról, vagy
a megtalálótól
ment gazdihoz. Rengeteg
a kiscica, akinek
hely k ellene,
de amíg nem
gazdisodnak
a mostaniak,
addig nem is
tudnak újat elhelyezni.
Az Ivartalanítással a Cicákért
Egyesület Sárvár továbbra is várja
az adományokat, támogatóikat

a Macskakommandó nevű Facebook – oldalukon tájékoztatják a
civil szervezet programjairól, az
örökbefogadható cicákról.

FÚVÓS – MAZSORETT közös produkció
A Sárvári Koncer tf úvós
zen ekar és a Sár vár Városi Mazsorett Együttes
is csatlakozott a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség felhívásához.
A művészeti csoportok a
Hild parkban léptek fel közösen az „Újra Miénk a Tér”
országos program sárvári
rendezvényén.
A közös fellépés az elmaradt
fúvószenei várfesztivál napjára
esett épp, a sárvári fúvósok
három hónap után zenélhettek
végre újra együtt. Szélesi Attila

nívódíjas karnagy köszöntötte
az érdeklődőket a két művészeti
csoport nevében, és konferálta

fel az egyes műsorszámokat. A
sárvári térzenében a klasszikus
fúvós indulók kaptak főszerepet.

Ezekre a mazsorett együttes
adott elő formációkat zászlókkal, botokkal. Ugyanebben az
időben az ország szinte összes
városában ugyanígy tettek a
fúvószenekarok és mazsorettek.
– Több, mint száz művészeti
csoport vett részt az akcióban –
hangsúlyozta Csikós Györgyné, a
Sárvár Városi Mazsorett Együttes
nívódíjas művészeti vezetője.
A mazsorett együttes három
csoportja készült a koncertfúvószenekarral közös műsorra.
A Hild parkban a művészeti
csoportok fellépéséhez az igazi
nyári jó idő adott keretet.
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Jegyvásárlás: Nádasdy Kulturális Központ
9600 Sárvár, Várkerület 1. +36 95 320-158
Belépőjegy: 5900 Ft

A Nádasdy Kulturális Közpon
augusztus 19-i és 20-i programjai
2020. aug. 19. 18:00

Gyermekkoncert

KamaraBizek Emi és az Álomszép zenekar
terem(vár)

18:00
2020. aug. 19.

19:00
20:00

21:00
20:00
2020. aug. 19.
21:30
15:30

Könnyűzenei
színpad

Hild park

Világzenei
színpad

Várudvar

Artista színpad

Posta tér

Táncszínpad

Kossuth
tér

Könnyűzenei
színpad

Hild park

Világzenei
színpad

Várudvar

Lugas színpad

Kamarakert

Bástyaszínpad

Várpark

16:00
2020. aug. 20. 17:00
17:30
18:00
18:30
17:00
17:30
2020. aug. 20. 18:00
18:30
19:00
16:00
17:00
2020. aug. 20. 18:00
19:00
20:30
18:30
2020. aug. 20. 20:00
21:30
18:00
2020. aug. 20.

19:00
20:00

18:00
2020. aug. 20. 19:00
20:00

Meselemez bemutató. Apróságoknak szóló, klasszikus zenei élőjáték, vetítéssel
egybekötve a várban.
A néhány éve alakult sárvári rockbanda fiatal zenészei az alternatív zenei vonulat
Ravenmask
helyi képviselői.
A szombathelyi banda már többször fellépett Sárváron. Az új tagokkal kibővült csapat
Bagatell
hagyományosan energikus, erőteljes hangja ismét lecsap a közönségre.
A pop-rock műfajban tevékenykedő zenekar a hazai rádiók és tévécsatornák kedvence.
Dirty Slippers
A Dirty Slippers a Republic együttes állandó vendégzenekara.
Junkies
Rock, punk, metál és minden jóság, amit a rockzenét kedvelő magyar fülek szeretnek.
Madrass
Folk-rock koncert. Énekel: Fehér Nóra (Kormorán).
Flight mode
Zalaegerszegi zenekar koncertje instrumentális, indie, jazzes zenével.
Gyertyán Balázs
Bűvészprodukció kicsiknek és nagyoknak!
Meglepetés vendégeink elóadása színpad helyett a közönség soraiból indul, és ki
Comedy Club stand up művészei
tudja, hol ér véget!
Herceg Dávid
Görgőkön bemutatott akrobata produkció
A and O produkció
Dr. Kodák Anna és Zsilák György mozgásszínházi darabja.
Csermely Kinga akrobata
Egyensúlyművészet, akrobatika
Kínai rúd produkció
A bemutató tehnikai okokból a várparkban megtekinthető földön és levegőben.
Tükröződés
Inspiratív kortárs táncművészeti bemutató Sebestyén Tímeával és Stáry Katalinnal.
Stop and Go
Klasszikus táncbemutató
Háncs Néptáncegyüttes
Hagyományos néptáncbemutató több tájegységről
Sárvári Néptáncosok
Néptáncműsor
Zsolca néptánc együttes
Tájegység bemutató
Gyöngyöző zenekar
Gyermekműsor Kanta Judittal Zalaegerszegről.
Pejtsik Panna Projekt
Világslágerek és magyar dallamok a lokálok füstös zugaiból
Államalapítás ünnepe – „Virágos Sárvárért!” eredményhirdetése
Stardust zenekar
Klasszikus rock, kultikus dallamok
Konyha zenekar
Könnyűzene és slágerek nem épp a konyhából
Hangácsi Márton
Egy szál gitár, utcazene, looper és hihetetlen hangzás.
Szeder
Világzenei koncert Szeder Szabó Krisztinával (Maskura) és zenekarával.
Aurevoir
Folk és rock egy színpadon. Etnofolk, amire táncolni kell!
Balogh Róbert előadása
Felolvasás gyermekeknek a lugas alatt Mekkbrekk című gyermekkönyvéből.
Schmöltz Margit – tematikus beszélKő Kövön - könyvbemutató és közönségtalálkozó. A lápi füvesasszony története.
getések
Hárompercesek, vicces újsághírdetések Balogh Róberttől, a Terasz kulturális magazin
Balogh Róbert – színházi felolvasás
szerkesztőjétől
Slágerdallamok: Réka és Imi
Nóták és slágerek egyszál hanggal és gitárral
Csicsó cigányzenekar
A szegedi zenekar magyar nótákból és műdalokból álló csokra
Napfonat
Capella női együttes - etnofolk hangzással, kiemelkedő énekprodukcióval

ÚJRANYITOTT a sárvári MOZI
A járványhelyzet miatt
bezárni kényszerült Kabos Filmszínház augusztus
7-én újra kinyitotta kapuit
a Sárvár Arénában.
Egyelőre rövidített nyitvatartással várják a vendégeket,
hétvégente napi több vetítés-

sel. Az aktuális moziműsorról a
www.sarvarmozi.hu címen lehet
tájékozódni, ahol meg is lehet
váltani kedvezményesen a jegyeket. Az aréna jegypénztára a
vetítési napokon az első előadás
előtt fél órával nyit, és az utolsó
előadás kezdetéig tart nyitva! A
mozit – szigorú feltételek mel-

lett – folyamatosan fertőtlenítik,
a maszk viselése nem kötelező,
de ajánlott, ezentúl higiéniai
pontok állnak a vendégek rendelkezésére.
Ezzel egyidőben a szabadtéri
vetítések is befejeződtek a Sárvár Aréna teraszán. – Hálásak
vagyunk, hogy összesen több,

mint 3000 vendég látogatta meg
a vetítéseinket, és ezúton is köszönjük szomszédainknak, hogy
türelmesek és toleránsak voltak
a hétvégi előadásainkkal kapcsolatban, igyekeztünk ezzel nem
visszaélni – mondta el Vámos
Zoltán, a Sárvári Sportfólió Kft.
ügyvezető igazgatója.
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CSOPORT

Amit kínálunk:

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

A Gallus-csoporthoz tartozó
Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.-ben
mintegy 500 munkavállalót foglalkoztatunk.
Baromfifeldolgozó üzemünkben zsugortasakos, védőgázas,
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyártunk. Dinamikusan fejlődő
csapatunkba új munkatársakat keresünk teljeskörű betanítással az alábbi munkakörökbe:
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Alkotmány u. 4.
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Sárvár
Laktanya u. 2.

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

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

Gépbeállító

Feladatok: csomagológépek karbantartása, üzemeltetése, beállítása
(többműszakos munkarend)

baromfi-feldolGozó seGédmunkás

Sárvár
Tinódi u. 32.

élőállat Függesztő
(egy műszakos munkarend, munkakezdés: 3:40)
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása

kézi csomaGoló

Hétfő–péntek:
7.00-17.00

(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

Szombat: 7.00-14.00

ÜZLETEK

Vasárnap: ZÁRVA

www.pontittuzletek.hu • www.facebook.com/pontittuzletek

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!
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A kedvezményt kizárólag a MySuzuki Hűségprogram regisztrált tagjai vehetik igénybe. A regisztráció feltételeiről, menetéről, valamint a kedvezmény pontos összegéről és érvényesítésének módjáról tájékozódjon márkakereskedéseinkben vagy online. Suzuki Vitara – Felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztása vegyes használat mellett, NEDC-szabvány: 4,2-5,5 l/100 km, WLTP-szabvány: 4,939-7,31 l/100 km, és CO2 -kibocsátása vegyes használat mellett: NEDC-szabvány: 96,36-124,53 g/km, WLTP-szabvány: 111,5-165,24 g/km. Suzuki SX4
S-Cross – Felszereltségtől függő üzemanyag-fogyasztása vegyes használat mellett, NEDC-szabvány: 4,2-5,5 l/100 km, WLTP-szabvány: 4,907-7,241 l/100 km, és CO2 -kibocsátása vegyes használat mellett:
NEDC-szabvány: 95,77-123,73 g/km, WLTP-szabvány: 110,75-163,3 g/km.
*A Vitara, SX4 S-Cross és Swift Sport modellekhez a motort, a turbófeltöltőt, a váltószerkezetet és a hibrid rendszert illetően összesen 3+7 év garanciát vállal a Suzuki: az autó többi részére vonatkozó általános 3 év jótállás felett tehát további 7 év extra garancia jár ezekre
a kulcsfontosságú elemekre.
Az általános garancia 3 évig (vagy 100 000 km-ig) érvényes, a kiegészítő Hybrid Pro (motor, turbófeltöltő, váltószerkezet, hibrid rendszer) garanciaajánlat +7 évig (vagy 200 000 km-ig) érvényes. A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű, a változtatás jogát fenntartjuk.
A kedvezmény a készlet erejéig érvényes.

SUZUKI Castrum

Szombathely, Körmendi út 98. Tel.: 94/506-891, 30/945-2944 www.suzukicastrum.hu
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Éves szelektív naptár 2020 Sárvár
1.

1.
2.

2. 3.
3. 4.
4. 5.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
AUGUSZTUS
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
AUGUSZTUS
azon utcákban, ahol a kommunális
hulladék gyűjtése
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
Szo
HÉTFŐI napon történik. azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
Szo
HÉTFŐI napon történik.
V
HÉTFŐI
napon történik.
VHSzennyeződésmentes, vegyes
csomagolási
hulladék
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
HK
azon utcákban,
ahol a kommunális hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
KEDDI napon történik.
KEDDI
napon
történik.
Sze
K

azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
KEDDI napon
történik.gyűjtése
5. Sze
azon utcákban, ahol a kommunális
hulladék
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
6. Cs
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
7. P

azon
utcákban, napon
ahol a kommunális
hulladék gyűjtése
CSÜTÖRTÖKI vagy
PÉNTEKI
történik.
CSÜTÖRTÖKI vagy
PÉNTEKI napon történik.
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által
7. 9. PV
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális hulladék gyűjtése
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból
10. H
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
CSÜTÖRTÖKI
PÉNTEKI
napon történik.
ahol a kommunális hulladék
szállítása vagy
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
8. Szo
11. Kvagy PÉNTEKI napon
ahol a történik.
kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
9. 12. VSze
vagy PÉNTEKI napon
történik.
Növényi
eredetű hulladék a közszolgáltató által
Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által
10.13. HCs
rendszeresített
zsákból,
vagy edényből, azon utcákból
Növényi eredetű
a közszolgáltató
által
rendszeresített zsákból,
vagyhulladék
edényből,
azon
utcákból
11.14. KPahol a kommunális
rendszeresített
zsákból,
edényből,
azonhulladék
utcákból
ahol
avagy
kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
15. Szo
ahol a kommunális
hulladék
szállítása
HÉTFŐI napon
történik.
vagy
PÉNTEKI
napon
történik.
12. Sze
történik.
16. VÜveg gyűjtés azon
utcákban, ahol a kommunális

6. 8. Cs
Szo

Hosszú távra megbízható zenészt keresünk.
Tehetséges fiatalok jelentekzését is várjuk!

13.17. Cs
Üveg
gyűjtés azon
utcákban,
ahol a kommunális
Hhulladék gyűjtése
HÉTFŐI
napon
történik.

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által
hulladék
gyűjtése HÉTFŐI
napon
történik.
14.18. PKÜveg gyűjtés azon
utcákban,
ahol
a kommunális
rendszeresített
zsákból, vagy edényből, azon utcákból
hulladék gyűjtéseÜveg
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
PÉNTEKI
gyűjtés azon
utcákban, aholvagy
a kommunális
Sze
15.19. Szo
ahol
a
kommunális
hulladék szállítása HÉTFŐI napon
napon történik. hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
20. Cs
16.21. VP
napon történik.történik.

T Á R S A SH

3
Üveg
gyűjtés
azon
utcákban,
17.22. HSzo
Az építési törmelék
és az
egyedi
igény
szerinti ahol a kommunális
Építésigyűjtés
törmelék
maximum
1m /háztartás/év;
Kemény
ideig
szünetel.
23. Vlomtalanítás határozatlan
István
utca
1.
elé
kihelyezett
konténerben
10-16
óra
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon történik.
18. K
Levesszük
között
24. H
Üveg
gyűjtés
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
19.25. Sze
K

Az egyedi igény szerinti lomtalanítás szeptember hónaptól

+36 95 530 100
info.sarvar@parkinn.com

ÁZKEZELÉS

a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy
a korona
vírus KEDDI,
miatt 2020.
gyűjtése
20.26. Cs
kérhetőhulladék
telefonon és személyesen
irodánkban. CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
Sze
március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi

történik.
ügyfélszolgálati irodánkban napon
bizonytalan
ideig szünetel.
21.27. PCs

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy
háttérrelKemény
vállalja cégünk Társasházak kezelését.
22. Szo
Építési
törmelék
1m /háztartás/év;
az alábbi elérhetőségeken:
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
95/200ügyfélszolgálatunk
ismét működik.
Felhívjukmaximum
figyelmüket,
hogy
29. Szo
2020.
25-től
a személyes
101. június
az ügyintézés
során
a szájmaszk
kötelező.
23.30. VV240, 9401 Sopron Pf.
István
utcaviselése
1. elé
kihelyezett konténerben 10-16 óra
További tájékoztatásért
kérjük
fel
a www.stkh.hu
ügyfélszolgálatunk
ismét
működik.
Nyitva tartás:
kedd:keressék
10:00-17:00, csütörtök
08:00-14:00
Vocelka Invest Kft.
között
24.31. HHhonlapunkat.
címünk:
Sárvár,
Szatmár
utca
45.
telefonszám:
Felhívjuk figyelmüket, hogy az
ügy9600 hónaptól
Sárvár, Hunyadi u. 18/G.
95/200-240
Telefonos
25. K
Az aegyedi
igény ügyfélfogadás:
szerinti
lomtalanítás szeptember
intézés
szájmaszk
viselése
hétfő, szerda,során
csütörtök
08:00-14:00;
kedd95/200-240
10:00-17:00
Sárvár ügyfélszolgálat
telefonszám:
Mobil: 06-20/936-1574
kérhető telefonon és személyesen irodánkban.
26. Sze
Telefonoskötelező.
ügyfélfogadás: hétfő, szerda,
csütörtök 08:00-14:00;
27. Cs
Nyitvatartás: kedd
kedd: 10:00-17:00
10:00-17:00, csüTájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy 2020. június 25-től a személyes
28. P
törtök 8:00-14:00
címünk:
Sárvár, SzatKommunális
ésutca
zöldhulladékos
zsákjainkat
már
ügyfélszolgálatunk
ismét működik.
Felhívjuk figyelmüket, hogy
29. Szo
már
45.
telefonszám:
95/200-240
megvásárolhatják a sárvári
Viola Illatszer
üzletben
aviselése kötelező.
az
ügyintézés
során
a
szájmaszk
Telefonos
ügyfélfogadás:
hétfő,
szerda,
Együttműködésüket
STKH
csapata
30. V
Hunyadi
utca
1.köszönjük:
szám alatt.
Nyitva tartás: kedd: 10:00-17:00, csütörtök 08:00-14:00
csütörtök
08:00-14:00;
kedd
10:00-17:00
31. H
úton
is fogadjuk
Tájékoztatjuk postai
ügyfeleinket,
hogy és
2020.telefonon
június 25-től a személyes
28. PBejelentéseiket e-mailben,
3

címünk: Sárvár, Szatmár utca 45.
telefonszám:
95/200-240
Telefonos
ügyfélfogadás:
Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
hétfő, szerda, csütörtök 08:00-14:00; kedd 10:00-17:00

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
Szolgáltatások:
Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata
• 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

augusztus 27-én és szeptember 3-án,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

14

SÁRVÁRI HÍRLAP

2020. augusztus 14.

Régi-új EDZŐ a KÉZILABDÁZÓKNÁL

Augusztus 3-án elkezdték a felkészülést a
Sárvári Kinizsi Sportegyesület kézilabdázói.
Az NB II-es felnőtt csapat régi – új edzővel,
Pupp Adéllal kezdte meg az edzéseket,
az ifjúsági III. osztályú gárdát továbbra is
Jenőfi Katalin irányítja. A cél a korábbiakhoz
hasonló jó szereplés a bajnokságban.
Az első edzést megelőző sajtótájékoztatón mutatta be az
egyesület vezetősége, Haraszti
Zsolt elnök és Csonka László kézilabda-szakosztályvezető az NB
II-es felnőtt női csapat új edzőjét,
Pupp Adélt.
– A koncepciónk nem változott, továbbra is szeretnénk fiatal
csapatot építeni, regionális központtá válni és helyi játékosokra
alapozni. Racionalizálni kellett a
költségvetésünket, de nem került
veszélybe az NB II-es indulásunk,
a sárvári önkormányzat biztos
támaszunk. A legfontosabb, hogy
a lányok érezzék jól magukat a

pályán, és töltsék meg a Sárvár
Aréna lelátóját nézőkkel, csalják
be a nézőket a jó játékukkal, mert
akkor mindenki jól érzi magát
– mondta Haraszti Zsolt elnök az
elvárásokkal kapcsolatban.
Csonka László szakosztályvezető arról szólt, hogy a vezetőség – a
vírushelyzet utáni új gazdasági
környezetben – racionalizálási
céllal úgy döntött, hogy helyi kötődésű edzőt kérnek fel a felnőtt
csapat élére edzőnek. Így esett a
választás Pupp Adélra, aki eddig
utánpótlásedzőként dolgozott az
egyesületben, és 2012–2013-ban
már volt a felnőtt csapat edzője. A

játékoskeret szinte ugyanaz, mint
az előző szezonban, senki nem
távozott, viszont sikerült három
új játékost igazolni. Barcza Rebeka
sárvári születésű és a Győri Audi
ETO-ban nevelkedett, Nyári Luca
és Szekeres Szederke, a Haladás
kézilabdacsapatából érkeztek.
A Sárvárfürdő Kinizsi kézilabdacsapatának régi-új edzője, Pupp

momra, hogy az előző edzőnek,
Farkas Veronikának segítettem
az elmúlt idényben, és nem ismeretlenek a játékosok sem, volt,
akinek ifi korában edzője voltam.
Úgy gondolom, hogy az együttműködés így könnyebb lesz a
csapattal, és remélem, meg tudok
felelni a kihívásoknak – mondta el
Pupp Adél.
Az első nyilvános felkészülési
mérkőzés a Sárvár Arénában
augusztus 17-én, hétfőn lesz a
Pupp Adél edző, Csonka László
szakosztályvezető és Haraszti
Zsolt elnök a sajtótájékoztatón

Adél elmondta, hogy alapvetően
utánpótlásedzőnek tartja magát,
ebben szerzett nagyobb tapasztalatot, ebben van rutinja. – Most
már kihívásként élem meg ezt az
új feladatot. Segítséget jelent szá-

Zalaegerszeg ellen. Az NB II őszi
szezonjának első mérkőzését
szeptember 13-án játssza a Sárvárfürdő Kinizsi a Győri Audi ETO KC
U22-es csapata ellen idegenben.
Berta

Újraindult a sárvári úszóiskola
hangulatú versenyen érmekben
sem volt hiány: Kiss Botond, Koltai
László, Kulcsár Barnabás, Péntek
Márk, Horváth Hanna és a 4x100
m-es gyors váltó szereztek érmeket.

Július 27-étől elindultak napközis úszótáboraink és szeptembertől
ismét várunk minden úszni vágyót,
kicsiket és nagyokat egyaránt.
Kupiné Berkovics Klaudia

Augusztus közepén KEZDŐDIK A BAJNOKSÁG
Túl van a nyári felkészülésen a Sárvár FC felnőtt labdarúgócsapata. A következő szezonban a Vas megyei I. osztály küzdelmeiben indulnak új szakmai vezetéssel a sárvári labdarúgók.

A sárvári úszóiskolában is megkezdődött a munka június
közepén. Szeretnénk megköszönni a Sárvári Gyógyfürdőnek,
hogy lehetővé tette úszóink számára a felkészülést. Versenyzőinknek és az oktatásra jelentkezőknek is tudásszint szerint
tudunk lehetőséget biztosítani, hogy a nyári szünetben is
sportolhassanak.
A néhány hetes felkészülés után
július 18-án Marcaliban ugorhattak a
versenyző szellemű úszóink a habok
közé, Szummer Tamás vezetésével
az 5. NivoMed Kupán. A gyerekek

teljesítményén természetesen látható volt a hosszú kihagyás, de
mindenki megtett mindent, hogy
saját magához képest a legjobb
teljesítményt nyújtsa. A családias

A Sárvár FC Kovács Balázs vezetőedző irányításával kezdte meg
az edzéseket. A nyolchetes felkészülés legfontosabb része az új
csapat kialakítása volt, építve a klub utánpótlás korosztályaira, a
sárvári fiatalokra.
Az Országos Magyar Kupa Vas megyei csoportjának 1. fordulójában nyert a Sárvár FC a Körmendi Football Club ellen 5:2-re. Szabó
Roland két gólt, Marsai Máté, Nagy Dániel és Horváth Kevin egy-egy
gólt szerzett a mérkőzésen. A Magyar Kupa következő mérkőzését
Csákánydoroszló ellen játszotta a Sárvár FC augusztus 8-án, amelyen 7:0-s győzelmet arattak, így továbbjutottak az újabb fordulóba.
A Vas megyei 1. osztály 1. fordulójában augusztus 16-án 17:30-tól
a Sárvár FC a Csörnöc Gyöngye-Vasvár VSE ellen játszik idegenben.
A Sárvár FC közeli tervei között szerepel a villanyvilágítás kialakítása a sporttelep centerpályáján.

SÁRVÁRI HÍRLAP

Sport és hagyományőrzés
is az ÍJÁSZAT
Az idei év első helyi íjászversenyét rendezte meg
a Sárvári Hagyományőrző
és Íjász Egyesület a Magyar
Íjász Szövetség történelmi
íjász szakágával karöltve
július 12-én a Nádasdy-vár
parkjában. A Nádasdykupán a sárvári íjász egyesület több tagja is sikerrel
szerepelt. A megmérettetés egyben az országos bajnokság versenynapja volt.
A versenyen az országos bajnokságra feljogosító kvalifikációért is folyt a küzdelem. Az idei év
első sárvári íjászversenyére 136-an
regisztráltak az ország minden
szegletéből.

Szövetség történelmi íjász szakágának versenybírója tájékoztatta
a versenyzőket a szabályokról.
A Sárvári Hagyományőrző és
Íjász Egyesület nevében Tomsics
Balács alelnök nemcsak megköszönte a Nádasdy Kulturális Központnak a helyszín biztosítását,
hanem a Nádasdy-kupa és az
országos bajnokság kapcsolatáról
is szólt.
– Itt van ez a szép várunk, ami
nagy támpontunk a verseny szervezésében, másrészt hagyományőrző és íjász egyesület vagyunk,
ezért fontos a sportolás mellet a
hagyományok ápolása is – mondta Tomsics Balázs alelnök.
A sárvári íjászok nemcsak a
verseny szervezésében és lebo-

2020. augusztus 14.

Két sikeres csapat kooperációjaként,
új arculattal
létrejött a:
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 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a (Kisipari üzletsor)  20/477-4500
 www.lakihome.hu  info@lakihome.hu  / @lakihomestudio

DR. GOMBAY CSONGOR

INSUMED táplálkozási tanácsadó belgyógyász

Az idei év első sárvári íjászversenyére 136-an regisztráltak az
ország minden szegletéből
A megjelent versenyzőket, a
bírókat és a nézőket Takács Zoltán
Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója köszöntötte. Röviden összefoglalta a 16–17. század
török elleni harcokat, melyben a
verseny névadója, Nádasdy Ferenc, a Fekete bég fontos szerepet
töltött be. Örömét és elismerését
fejezte ki, hogy napjainkban újra
szép számban őrzik, és mutatják
be a magyar nép hagyományait az
öltözködés és a fegyverek használatának a területén egyaránt.
A köszöntőt követően Horváth
(Csoltó) Tamás, a Magyar Íjász

nyolításában vállaltak szerepet,
hanem tagjaik részt vettek a viadalban is. Németh Attila kilencedik
helyezést ért el modern anyagból
készült íj kategóriában. A kadétok
között Kókai Ádám negyedik helyezéshez elegendő pontot lőtt,
a seniorok között pedig Fülöp
János és Nagy Lajos vett részt a
versenyen.
A következő íjászversenyre,
a csak Sárváron rendezett 7x7
Saslövőre szeptember elején
kerül sor szintén a Nádasdy-vár
parkjában.
Takács – Reichardt Gabriella

Hirdetésfeladás:
06 30 45 75 035

INSUMED TERÁPIÁS
ZSÍRLEÉPÍTÉS IZOMTÖMEGE
MEGŐRZÉSÉVEL
• 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 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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SÁRVÁRI HÍRLAP

2020. augusztus 14.

Egy kis éjszakai
kemencézés?

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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ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!
Ünnepeljük
együtt a
Finom ropogós malac vagy
egy kis éjszakai fröccsözgetés?

születésnapunkat!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!

Akkor várjuk augusztus 14–16-ig
meghosszabbított nyitvatartással
az első „Éttermek Éjszakáján”!
Gyomor nem marad üresen, torok nem marad
szárazon, ha MI odatesszük magunkat!

Mert már velünk együtt tudjátok:

PLATÁN, semmi flanc, csak AZ ÍZ!
Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu
https://www.facebook.com/
platansarvar/

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

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

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

VÁLOGASS
KEDVEDRE
KÖZEL 60 FÉLE

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

HOYA SZEMÉLYRE SZABOTT

MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉK

33% KEDVEZMÉNNYEL!
Az Ön Opticnet optikája:

Somos Optika
Sárvár,
Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Az akció időtartama:
2020. augusztus 1. - 23.
Részletek az üzletben.

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

