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Augusztus 20-a kettős ünnep Sárváron

A koronavírus-járvány miatt elmaradt a Nemzetközi Folklórfesztivál, így Kondora István polgármester nem a
vendégnemzetek képviselői előtt mondhatta el ünnepi beszédét, mögötte Takács Zoltán Bálin, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója, Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek, Dr. Szabó Gyula és Varga Károly
önkormányzati képviselők (Fotó: MM)
Az államalapítás évfordulója egyúttal Sárvár születésnapja is,
hiszen e napon kapta vissza Sárvár a városi rangját – fogalmazott beszédében Kondora István polgármester a Hild parkban
tartott augusztus 20-ai városi ünnepségen. A köszöntő után
Kondora István megszegte a város új kenyerét azt kívánva,
hogy jusson belőle minden sárvárinak bőséggel.
A polgármester beszédében
elmondta, hogy a nemzeti ünnep,
mint fogalom a határon belül és
a határon túl élő magyarokat is
egységbe foglalja.
– Szent István volt az, aki közjogi
értelemben megteremtette a
magyar államot, de vallási értelemben is. A kereszténység, mint
Európa vallási és szellemi öröksége
ezer éve tartja össze hazánkat és
az európai nemzeteket is, az euró-

pai gondolatnak az egyik alapköve
– mondta Kondora István, aki hozzátette, 52 évvel ezelőtt augusztus
20-án avatták várossá Sárvárt, és
azokat a gondolatokat, amiket
elődeink megfogalmaztak és azokat az eredményeket, amelyeket
megvalósítottak, tovább visszük,
tovább építjük Sárvárt.
A beszédét követően Kondora
István polgármester megszegte
az új kenyeret, és jelképesen köz-

readott egy-egy falatot, hogy az új
élet szimbólumát mindenki közösen fogyaszthassa el. Reményének
adott hangot, hogy minden család
asztalára jut majd bőséggel kenyér
a hétköznapokon is. Végezetül a
polgármester koccintott a jelenlévőkkel, és megemlékezett arról,
hogy idén lenne 40 éves a Nemzetközi Folklórfesztivál, amelyet
jövőre talán már a régi keretek
között szervezhet meg Sárvár.
Kondora István polgármester
beszédében külön köszöntötte a
„Virágos Sárvárért!” környezetszépítő verseny díjazottjait, akiknek
az elismeréseket az ünnepi beszéd után adták át. Erről következő lapszámunkban tudósítunk.

Szeptember
elseje után senki
ne szervezzen
külföldi utazást!
Szeptember elsejétől a jelenleginél szigorúbb szab á l y t ke l l a l k a l m a z n i a
külföldi utazásokra a koronavírus-járvány miatt – jelentette be Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter az augusztus
19-i Kormányinfón, ezekre a
lapzártánk után tartott kormányülésen tett javaslatot
az operatív törzs.
Szeptember elseje utánra
külföldi nyaralást senki ne szervezzen, különösen a déli országokba – fogalmazott a miniszter, azt hangsúlyozva: az oktatás
újraindítása elengedhetetlen
az ország működőképességének fenntartásához, márpedig
ehhez arra van szükség, hogy
ne nőjön a fertőzöttek száma.
Arról beszélt: Európa legtöbb
államában romlik, csak néhány
országban stagnál a járványügyi helyzet, márpedig ezek a
trendek néhány hetes késéssel
vannak hatással a magyarországi mutatókra, így az utazási
korlátozások enyhítéséről nem
lehet szó. Hozzátette: a kormány sárgából a zöld zónába
sorolta Norvégiát, amelynek
mutatói Európa legjobbjai közé
tartoznak.
Folytatás a 6. oldalon

Idén is igényelhető fűtéstámogatás

20 éves a Ma’mint’Ti

Sárvár önkormányzata évek óta – így a 2020. évben is – fűtéstámogatással is segíteni kívánja a sárvári családokat. A fűtéstámogatás
iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájában
lehet előterjeszteni a 2020. szeptember 1-től 2021. március
31-ig terjedő időszakban. Az egyedi és a távhős fűtéstámogatás
igénylésére ugyanazon nyomtatvány szolgál, a kérelem és a jövedelemigazolás nyomtatványai e lapszámban megtalálhatóak.
A tájékoztató, nyomtatvány és jövedelemigazolás a 6-9. oldalon

A Ma’mint’Ti Színjátszó Csoport sok szeretettel invitálja közönségét a „Találkozzunk tegnap ilyenkor...” című előadására augusztus
29-én és 30-án 20:30-kor a Nádasdy-várba. Az idei produkció
különösen fontos számukra, hiszen ebben az évben ünneplik
fennállásuk huszadik évfordulóját, melynek a hétvégén bemutatásra kerülő darabjuk a nyitó eseménye. Előadásukkal időutazásra
hívják a közönséget, visszatekintenek a sanzonok meseszerű
korszakára, a 20-as 30-as évekre, megteremtve az akkori idők idilli
hangulatát. 
Plakát a 12. oldalon
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ÜNNEPI ISTENTISZTELET az evangélikus templomban

A Sárvári Evangélikus Egyházközség
ünnepi istentiszteletet tartott az államalapítás ünnepén. A gyülekezet tagjait
a város nevében Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte, aki kiemelte,
hogy Szent István király intelmei ezekben a nehéz időkben még aktuálisabbak, mint korábban bármikor.
Az államalapításunk ünnepén
elhangzó istentiszteleten Pethő
Attila evangélikus lelkész hirdette
Isten igéjét. Pál apostol Timó-

teusnak írt sorait idézte: „nem a
félelem lelkét adta nekünk Isten,
hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét”. Igehirdetésében

többször kiemelte, hogy a jelenben ugyanarra az áldozatkész,
felelősségteljes krisztusi szeretetre
van szükségünk, mint ami már

István király idejében is stabil
támaszt nyújtott az akkori állam
születéséhez. Mint mondta, erő,
szeretet, józanság, Pál apostol
nem öncélúan használja ezeket
a kifejezéseket, hanem igyekszik
szavakba önteni azt, hogy mit is
jelent Jézus Krisztushoz tartozni.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
köszöntőjében kiemelte, hogy
I. István királyunkat 1083-ban avatták szentté, Mária Terézia 1771-ben
elvitette Bécsbe, majd Budára a
Szent Jobbot, amelyet ez időtől
körmenetben vittek végig a városon augusztus 20-án. Ezt követően
felidézte Szent István intelmeit.
– Államalapító Szent István királyunk intelmei talán aktuálisabbak
ezekben a nehéz időkben, mint
korábban bármikor. Az alázat,
a mértékletesség, a szelídség, a
másik ember iránti szeretet és
tisztelet vezéreljen bennünket
minden időben. Isten, áldd meg a
magyart! – szólt Dr. Máhr Tivadar.

ÚJ TETŐSZERKEZETET kapott az új orvosi komplexum
Tavaly ősszel adták át az új orvosi centrumot a Várkerület utca
17/A. szám alatt, ahol két felnőtt háziorvosi és egy gyermekorvosi rendelő kapott helyet. Utolsó fázisához érkezett a korszerűsítés, augusztusban elkészült a rendelők tetőfelújítása is.
Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek együtt
tekintették meg a Várkerület utca
17/A. szám alatti orvosi rendelőknél folyó munkálatokat.
Az 1972-ben épült, hányatott
sorsú épülettömb tavaly végre
elnyerte végleges funkcióját.
Modern, a XXI. század követelményeinek megfelelő két felnőtt
háziorvosi és egy gyermekorvosi
rendelőt alakítottak ki a Várkerület
17/A. szám alatt a hozzájuk tartozó
parkolókkal. Az új komplexumban
Dr. Kiss Erika és Dr. Borzon Judit
felnőtt háziorvosok és Dr. Gecse
– Kálózi Patrícia gyermekorvos
rendelője kapott helyet, így mintegy 5300 felnőtt és több mint
900 gyermek ellátását biztosítja a
komplexum.
– 200 millió forintos beruházás
keretében készült el ez a három
orvosi rendelő, továbbá a Széchenyi utcában az új orvosi ügyelet
és még egy orvosi rendelő is. A

fejlesztést Prof. Dr. Kásler Miklós, az
emberi erőforrások minisztere 80
millió forinttal támogatta – mondta el Szabó Zoltán alpolgármester.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
örömének adott hangot, hogy
a koronavírus okozta gazdasági
nehézségek ellenére is be tudja
fejezni az önkormányzat a várkerületi rendelők tavaly elkezdett
felújítását egy 16 millió forintos
önkormányzati beruházással.
– A Várkerület u. 17/A. szám
alatti orvosi rendelők esetében
a tetőhéjazat cseréje és villámvédelme valósult meg a meglévő
hullámpala bontásával. Új tetőszerkezetet építettek, és cserepeslemezzel fedték az épületet, új
esőelvezető csatornákat is felszereltek és három fém szerkezetű, az
új tetővel azonos cserepeslemez
borítású előtetőt is készítettek –
mondta el Dr. Máhr Tivadar.
Szabó Zoltán szólt még arról,
hogy szerencsére a sárvári praxisok

Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
alpolgármesterek a Várkerület utcai
rendelők előtt (Fotó: MM)

népszerűek az orvosok körében,
így a generációváltás sem okoz
problémát, nincs betöltetlen praxis.
Dr. Borzon Judit háziorvos és Dr.
Kálózi Patrícia házi gyermekorvos

már megkezdte a nyári szünet
utáni rendelését. Dr. Kiss Erika
háziorvos augusztus 31-ig lesz
szabadságon.
-fr-
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ELKEZDŐDTEK A FEJLESZTÉSEK a CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL
Elkezdődött annak az 1300
méter hosszú kerékpárútnak az
építése, amely a Vadkert körút és
a Horgász-tó északnyugati szegletéből indulva, a Horgász-tó és a
Gyöngyös-műcsatorna töltésén
halad a Tizenháromváros utcáig.
Ez az utca, ahol kétoldali kerékpáros nyomsávot festenek fel 274
méter hosszon, kerékpározható
helyi útként összeköttetést jelent
majd a kerékpárforgalmi létesítmény következő szakaszával.
A Tizenháromváros utca végétől
folytatódik a kerékpárút, amely
a beépítettség szempontjából
még érintetlen szakaszokon halad tovább, és eljut az Alkotmány
utcáig. Ezen utca előtt elfordul déli
irányba a kerékpárút, a Csónakázó-tavak között festői tájon vezet
keresztül, majd a Spirit szálloda
mellett csatlakozik a meglevő
Vadkert körúti kerékpárúthoz. Ez
az új kerékpárút része annak a projektnek, amelyre 500 millió forin-

Az ütemterv szerint zajlik az új kerékpárút építése a Csónakázó-tó mellett és a kézilabdapálya felújítása is. A sárvári önkormányzat három pályázatot is nyert a tó melletti szabadidő- és
pihenőpark fejlesztésére, így kerékpárút, új játszótér, futókör is
épülhet itt, és megújulhat a szabadtéri kézilabdapálya is.
valósítanunk, így megépült a
Posta tér és a Hild park is. Most
pedig a Csónakázó-tónál épülhet
kerékpárút, új játszótér, futókör

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester a megújuló kézilabdapályán

A Magyar Kézilabda Szövetség
tornatermek és tornacsarnokok
felújítására, valamint kültéri kézilabdapályák kialakítására indított
felújítási programot. A sárvári
önkormányzat a Sárvári Kinizsi
Sportegyesülettel együtt sikeresen pályázott a bitumenes pálya
megújítására.
– A város sportkoncepciójának nagyon lényeges eleme,
hogy a sporttömegbázist tudjuk
szélesíteni, hogy egyre több

szabadtéri, bármikor igénybe vehető, szabványos, balesetmentes
borítással ellátott pálya kialakítása. Tehát a meglévő pályatest
kétoldalát bővítjük, kialakítjuk a
vízelvezetést, új kapukat, labdafogó hálókat helyezünk ki és új,
balesetmentes burkolatot kap
a pálya – mondta el Dr. Máhr
Tivadar, aki hozzátette, az Országos Futópálya-építési Program
keretében egy 1022 méteres
műanyagborítású futókört is

Szabó Zoltán alpolgármester Kondora István
polgármesterrel a felújítás alatt álló játszótéren

tot nyert a sárvári önkormányzat
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében. Az
új kerékpárút mellett megújul a
Csónakázó-tó két hídja, korszerű
játszótér, közvilágítás, térfigyelő
kamerarendszer épül, és új utcabútorokat is telepítenek ide. A köztisztaság fenntartását hulladékgyűjtők kihelyezésével biztosítják.
A környezet még szebbé tétele
érdekében parkosításra, díszfák
és cserjék ültetésére is sor kerül.
– Az elmúlt néhány évben
megfogalmaztunk többféle fejlesztési programot is, ezek egyike
a „Gyógyvarázs öt csillagban”
elnevezésű program, amelynek
több elemét is sikerült már meg-

és kézilabdapálya három sikeres
pályázat eredményeképpen –
mondta Kondora István.
A Csónakázó-tó melletti játszótéren egy kalózhajó lesz a központi eleme a parknak. A felszedett,
és még használható, biztonságos
játszóelemek nagy része a Gárdonyi iskolával szemközti játszótérre
kerül, elhelyeznek egy-két elemet
a Nádasdy utcai játszótéren, a
Balassi és az Attila utcákban is.
A beruházás végleges befejezése
jövő nyárra várható.
A Magyar Kézilabda Szövetség
beruházásaként újul meg a Csónakázó-tó melletti kézilabdapálya,
erről már Dr. Máhr Tivadar alpolgármester adott tájékoztatást.

lehetőséget tudjunk biztosítani
a sportolni vágyók számára.
Ez a kézilabdapálya-felújítás is
ebbe illeszkedik bele, a cél egy

építhet a sárvári önkormányzat
a tó körül, amelyhez 45 millió
forintos támogatást nyert a város.
-fr-
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KÖZÖSEN KELL VÉDEKEZNI a heves esőzések ellen

Többször is zivatar csapott le Sárvárra augusztus közepén,
amely villámárvizeket keletkeztetett, utcákat, parkolókat,
pincéket, udvarokat öntött el a város több pontján. Az önkormányzat elkezdte egy gyors intézkedési terv kidolgozását, de Dr. Máhr Tivadar alpolgármester szólt arról is, hogy a
várost sújtó heves esőzések elleni védekezés, a csapadékvízelvezetés terén a lakosság segítségére is szüksége van az
önkormányzatnak.
Az elmúlt napok heves esőzéseikor, illetve utána minden
kritikus – csapadékvízzel elárasztott – helyszínt megnéztek a
város vezetői, elkezdték felmérni
a problémákat, így a kertvárosi
utcáktól kezdve, a Gárdonyi és a
Kiss János altábornagy utcákon át,
a Markusovszky utcáig. Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester augusztus
18-án reggel találkozott is a Kiss
János altábornagy és a Gárdonyi
utcák lakóival.
– Az egész várost sikerült bejárnom, úgyis fogalmazhatnék, hogy
„csapataink hadban állnak”. De az
tény, hogy ezekre
a villámárvizekre
nincs az a csapadékvíz-elvezetési
rendszer, amely fel
lenne készülve, és
ez be is bizonyosodott minden
olyan településen,
amelyet hasonló esőzés sújtott.
A mi problémáink
ettől még fennállnak, és számos
megoldásra váró

feladatunk van. Például a Kiss
János utában és a mellette lévő
három utca déli részén a csapadékcsatornát ki kell építenünk, a
Gárdonyi utcában is meg kell oldanunk a csapadékvíz-elvezetést
egy nagyobb projekt keretében,
de ugyanígy a Kertvárosban is
sok a feladat – mondta Dr. Máhr
Tivadar, aki hozzátette, az Újsziget
utcában már sikerült orvosolni
a csapadékvíz-elvezetés problémáját, de azt a mértékű esőt, ami
az elmúlt napokban leesett, ezek

az új rendszerek
sem tudják elvinni, időre van
szükség, amíg
az átemelő szivattyúk működni tudnak, vagy
el tud szikkadni
a víz.
Dr. Máhr Tivadar szerint a várost sújtó heves
esőzések elleni
védek ezés, a
csapadék vízelvezetés terén
közösen kell fellépni, a lakosság
segítségére is
szüksége van az önkormányzatnak.
– Egyrészt az árkokat nem
temetjük be, hiszen ez már évtizedes probléma. Én azt is megértem, hogy az autók számának
megnövekedésével, a parkolási
helyzet problematikájával, a legegyszerűbb volt, hogy az árkokat
betemették, és a ház előtt így
több autó is tud parkolni. De, ha
az árkot betemetjük, akkor nem

tud elfolyni a csapadékvíz. Ezért az
árkokat ki kell árkolni, tisztán kell
tartani, a lenyírt füvet el kell vinni,
mert, ha nem, akkor idővel feltelik.
A kapubejárók alatti hídgyűrűket
is tisztán kell tartani, mert ha nem
tesszük ezt, akkor a víz nem tud
elfolyni. Ezek olyan feladatok,
amelyekben számítunk a város
minden egyes lakójára. Az önkormányzat feladata a csapadékvízelvezetés terén 6-10 komolyabb
gócpont köré szervezhető, van,
ahol tisztítási feladataink vannak,
van, ahol komoly beruházást kell
megvalósítanunk – húzta alá az
alpolgármester.
Dr. Máhr Tivadar azt ígéri, hogy
az önkormányzat hamarosan
hozzáfog az árkok mélyítéséhez,
tisztításához, szikkasztó gödröket
létesít, a működő csapadékvízelvezető rendszer folyamatos
tisztításáról gondoskodik. Az alpolgármester azt kéri, ha a város
lakóinak a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban bejelentésük
van, problémát észlelnek, tudnak
tisztításra szoruló árokról, csapadékcsatornáról, akkor jelezzék az
onkormanyzat@sarvar.hu címen.

Víz alatt a Gárdonyi utca (Fotó: Varga Barbara)

A Kertváros is elázott az esőzésekkor

Vízzel teli árok a Kis János altábornagy utcában
(Fotó: Németh Róbert)

Szabó Zoltán alpolgármesterrel a Kertvárosban jártunk a heves
esőzések után. Itt is több utcában, például az Eperjes, a Kazinczy, a
Bártfa, az Isaszeg, a Székely utcákban óriási gondot okozott a hirtelen
nagy mennyiségben lehullott eső. – Ez több évtizedes probléma,
hiszen ingoványos részre épült a Kertváros nagy része, sok helyen
árok sincs. Az Eperjes utca az egyik legproblémásabb rész, de várhatóan a jövő évben egy pályázati támogatásnak köszönhetően
új burkolatot kap az utca, és ezzel együtt a csapadékvíz-elvezetést
is szeretnénk itt megoldani. A Kertváros többi részén is elkezdjük
az árkok készítését, mélyítését, tisztítását – mondta Szabó Zoltán.

SÁRVÁRI HÍRLAP

2020. augusztus 28.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 5. KÉRDÉSE

u A járvány miatt egyik napról a másikra kellett
átállni a digitális tanrendre. Ez az intézkedés azt a célt
szolgálta, hogy a tanulók biztonságban legyenek, de ne
kelljen megszakítani a tanévet. Mindez nagy erőfeszítést igényelt a tanároktól, a diákoktól és a szülőktől is.
A sikeres átállásért mindenkit köszönet illet.
Ön egyetért-e azzal, hogy a járvány idején az iskolás gyermeket nevelő családok és a tanárok számára
legyen ingyenes az internet?

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

MK_koronavirus_konzultacio_188x270mm.indd 3

2020. 08. 17. 15:27
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Szeptember elseje után
senki ne szervezzen
külföldi utazást!
Folytatás az 1. oldalról
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az
augusztus 19-i Kormányinfón
hangsúlyozta, megértik, ha az
előre lefoglalt külföldi utazások
lemondása nehézségeket okozhat, ugyanakkor a kabinetnek
tekintettel kell lennie a teljes
társadalom egészségére, a járvány
elleni védekezés megfelelő feltételeire, amikor meghozza az utazási szabályokat. Magyarországra
a magyar állampolgárok mindig
hazatérhetnek – tette hozzá.
Hangsúlyozta, a koronavírusjárvány első hullámában azért volt

szükség szigorú korlátozásokra,
hogy időt nyerjenek az egészségügy számára, mára azonban már
felkészült az egészségügy, ezért
szeretnék rendes oktatási rendben
elkezdeni és befejezni a következő
tanévet.
Gulyás Gergely közölte, ha megjelenik egy orvosilag igazoltan
hatásos koronavírus elleni vakcina,
akkor Magyarország abból azonnal vásárol, és nem tudja elképzelni, hogy legyen olyan beteg,
aki anyagi helyzete miatt ne jutna
hozzá. Hozzátette: a kabinet nem
szeretne változtatni a tesztelés
eddig bevált gyakorlatán.

Hosszú távra megbízható zenészt keresünk.
Tehetséges fiatalok jelentkezését is várjuk!
+36 95 530 100
info.sarvar@parkinn.com

CSOPORT

Amit kínálunk:

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

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

Gépbeállító

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

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

kézi csomaGoló

(állandó délelőttös vagy 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

Szeptember 1-től igényelhető
a fűtéstámogatás
Sárvár önkormányzata évek
óta – így a 2020. évben is –
fűtéstámogatással is segíteni
kívánja a sárvári családokat. A
fűtéstámogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon a Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Irodájában lehet előterjeszteni a 2020. szeptember
1-től 2021. március 31-ig
terjedő időszakban.
Kérjük az igénylőket, hogy
– amennyiben azt igénylik
– a személyes ügyintézést
megelőzően a kérelem kitöltésével és a csatolandó
igazolásokkal kapcsolatban
időpont egyeztetés céljából
előzetesen szíveskedjenek
telefonon felvenni a kapcsolatot az ügyintézőkkel
a 95/523-106-os, a 95/523129-es, a 95/523-130-as és
a 95/523-133-as telefonszámokon.
Az egyedi és a távhős fűtéstámogatás igénylésére ugyanazon nyomtatvány szolgál, a
kérelem és a jövedelemigazolás
nyomtatványai e lapszámban
megtalálhatóak. Kérjük, hogy
a jövedelemigazoláson a kérelem benyújtását megelőző hónapban megszerzett
jövedelmet tüntessék fel. Az
adatvédelemmel kapcsolatos
tájékoztató a www.sarvarvaros.
hu/nyomtatvanyok weboldalon, a Sárvár - Szociális ellátás
nyomtatványai menüpont alatt
érhető el.
A fűtéstámogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem a 102.600 forintot,
egyedülálló esetén a 112.860
forintot nem haladja meg. Ettől
eltérően abban az esetben, ha
a kérelmező és a házastársa
nyugdíjas (öregségi nyugdíjban,
rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülnek),
vagy ha a kérelmező egyedül
neveli a gyermekét, vagy szervátültetésen átesett, a jövedelemhatár 123.120 forint.
Az egyedül élő nyugdíjasok
(öregségi nyugdíjban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs
ellátásban részesülők), illetve a
szervátültetésen átesett egyedül
élő kérelmezők 135.432 forintot
meg nem haladó jövedelem

esetén jogosultak a támogatásra.
Egyedi fűtési mód esetén csak a
három vagy több kiskorú gyermeket nevelő családok, továbbá
a nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részesíthetők fűtéstámogatásban.
A kérelemhez az alábbi
iratokat kell benyújtani:
1. A családban élők jövedelmének igazolását a jövedelem
típusának megfelelő irattal (a
hírlapból kivágható munkáltatói
jövedelemigazolással, bankszámlakivonattal, nyugdíjas
esetén a 2019. évi nyugellátás
havi összegéről szóló, a MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG
által kiállított tájékoztatóval
[zöld értesítő] és a nyugellátás
postai feladóvevényével vagy
bankszámlakivonattal).
Az igazolásnak a kérelem
benyújtását megelőző havi jövedelmet kell tartalmaznia.
2. A lakáshasználat jogcímét
igazoló iratot, amennyiben a
kérelmező nem a lakás tulajdonosa, vagy nem rendelkezik a
lakás tekintetében haszonélvezeti joggal (pl. bérleti szerződést).
3. TÁVHŐS fűtési mód esetén:
a lakásban igénybevett távhőszolgáltatás díjáról a kérelmező
nevére kiállított, 4 hónapnál nem
régebbi TÁVHŐ-számlát. Egyedi
fűtés esetén: a lakásban igénybevett a kérelmező nevére kiállított,
4 hónapnál nem régebbi gáz-,
áram-, vagy vízszámlát.
4. A 18. életévüket betöltött,
nappali tagozaton tanuló családtag esetén iskolalátogatási
igazolást.
A kitöltött kérelem a
szükséges mellékletekkel együtt postai úton vagy
e-mailben (a hatosag@sarvar.
hu e-mail címre) is benyújtható.
Személyes ügyfélfogadásra
a fent megadott telefonszámok valamelyikén, előre
egyeztetett időpontban van
lehetőség az alábbi ügyfélfogadási időpontokban:
hétfőn és pénteken 8 és 12
óra között, kedden 13 és 16
óra között, míg szerdán 8
és 12 óra, valamint 13 és 16
óra között. Csütörtökön az
ügyfélfogadás szünetel.
Sárvári Közös
Önkormányzati Hivatal

FT

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda

9600 Sárvár, Várkerület u. 2., levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., telefonszámok: (06 95)523-106, 523-129, 523-130, 523-133

Fűtéstámogatás megállapítása iránti kérelem
B e n y ú j t h a t ó a tárgyév szeptember 1-től a tárgyévet követő év március 31-ig

1. SZEMÉLYI ADATOK

✃

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
neve:

születési neve:
születési helye,
ideje:

anyja neve:

TAJ:
állampolgársága:

Jelölje X jellel, ahol életvitelszerűen él!

□ belföldi lakóhelye:
□ belföldi
tartózkodási helye:
□ levelezési címe:

telefonszám:

____________________

1.2. Az ellátás megállapítása során figyelembe vett személyek adatai

(egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók (házastárs, élettárs, gyermekek)/településszintű lakóhellyel
rendelkező kérelmező esetén a vele életvitelszerűen együtt élő családtagjai)

Rokonsági fok

sorszám

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

a kérelmező házastársa/élettársa

18 évesnél fiatalabb gyermek(ek)
20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező gyermek(ek)
23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermek(ek)
25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel
nem rendelkező, felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermek(ek)
Fogyatékos vér szerinti, örökbe
fogadott, illetve nevelt gyermek(ek)*

* Fogyatékos gyermekként kell figyelembe venni korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos gyermeket, amennyiben ez
az állapota a 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

2. JÖVEDELMI ADATOK
2.1. A kérelmező és az 1.2. pontban feltüntetett személyek jövedelme

- havi rendszeres jövedelem (Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja) esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme
- nem havi rendszerességgel járó és vállalkozásból származó megszerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt
szerzett jövedelem (Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja) egyhavi átlaga
Amennyiben nem volt jövedelme, a megfelelő rovatban ezt a tényt 0 Ft feltüntetésével, vagy kihúzással jelölje!

A jövedelem típusa

✃

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
által folyósított támogatás
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

1.1.

A kérelmező és az 1.2. táblázat sorszámai szerinti személy havi jövedelme (forint)

3. KÉRELEM

KÉRELEM
3. KÉRELEM
A 2020. november 1-jétől 2021.3.
március
31-éig tartó fűtési időszakban kérem
A 2020. november 1-jétől 2021.
március
31-éig
A fűtési
2020. fűtéstámogatás
időszakban
november 1-jétől
kérem
2021. márciusa 31-éig tartóAfűtési
2020.időszakban
november 1
2020. év ______________________________
hónaptól
havi
5000tartó
Ft összegű
megállapítását
2020.
év
______________________________
hónaptól
2020.
havi
év
5000
______________________________
Ft
összegű
fűtéstámogatás
megállapítását
hónaptól
2020.
havi
a
év
5000
______________________
Ft
összegű
fűtéstámog
_____ Sárvár, ____________________________közter. neve _________ közter. jellege ___ hsz./hrsz. ____ ép. ____ lph. ____ em. ____ajtó
_____ Sárvár, ____________________________közter.
_____neve
_________
____________________________közter.
___ hsz./hrsz. ____
_____
ép.
neve
Sárvár,
____
_________
lph.
____________________________k
____
közter.
em. ____ajtó
jellege ___ hsz./hrsz.
alatti
�Sárvár,
lakásra
/ � közter.
házra jellege
vonatkozóan.
alatti
� lakásra / � házra vonatkozóan.
alatti
� lakásra / � házra vonatkozóan.alatti

✃

4. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI ADATOK
4. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEKRE
VONATKOZÓ
JOGOSULTSÁGI
TOVÁBBI
FELTÉTELEKRE
ADATOK VONATKOZÓ
4. JOGOSULTSÁGI
TOVÁB
FE
ÉS NYILATKOZATOK,
RENDELKEZÉS A4.
TÁMOGATÁS
FOLYÓSÍTÁSÁRÓL
ÉS NYILATKOZATOK,
RENDELKEZÉS
ÉS
A
NYILATKOZATOK,
TÁMOGATÁS
FOLYÓSÍTÁSÁRÓL
RENDELKEZÉS
ÉS
A
NYILATKOZATOK,
TÁMOGATÁS
FOLY
R
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy
4.1. A kérelmező által lakott, a 3. pontban
megjelölt
ház/lakás használatának
a jogcíme: Alulírott
(A megfelelőtkérelmező
’X’ jellel jelölje!)
Alulírott
kérelmező
kijelentem, hogy
kijelentem, hogy
Alu

Egyedi fűtés (gáz, fa, szén)

Egyedi fűtés (gáz, fa, szén)

TÁVHŐ

kérem folyósítani a fűtéstámogatást megállapító határozat véglegessé válását követő 5 napon belül.
kérem folyósítani a fűtéstámogatást megállapító határozat
kérem folyósítani
véglegesséaválását
fűtéstámogatást
követő 5 napon
megállapító
belül. határozat
kérem folyósítani
véglegessé aválását
fűtéstámogatást
követő 5 napo
me
4.6. A 3. pontban megjelölt lakás a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe bekapcsolt: � igen � nem
4.6. A 3. pontban megjelölt lakás a távhő-szolgáltató
4.6.fűtési
A 3. rendszerébe
pontban megjelölt
bekapcsolt:
lakás �
a távhő-szolgáltató
igen � nem 4.6.
fűtési
A 3.rendszerébe
pontban megjelölt
bekapcsolt:
lakás�aigen
távhő�
4.7.
�A
a Sárvári Városgondnokság, Városüzemeltetési
és Közszolgáltató
4.7. fűtéstámogatás folyósítását havi rendszerességgel
4.7.
4.7.
Közhasznú
Nonprofit Kft.-hez
mint távhő-szolgáltatóhoz
utalással
kérem,Városgondnokság,
legkésőbb a tárgyhónap
24. napjáig.
�A fűtéstámogatás
folyósítását
havi rendszerességgel
�A fűtéstámogatás
a Sárvári
folyósítását
havi rendszerességgel
Városüzemeltetési
�A fűtéstámogatás
a ésSárvári
Közszolgáltató
Városgondnokság,
folyósítását havi V
Közhasznú Nonprofit Kft.-hez mint távhő-szolgáltatóhoz
Közhasznú
utalással
Nonprofit
kérem,Kft.-hez
legkésőbb
minta tárgyhónap
távhő-szolgáltatóhoz
24. Közhasznú
napjáig.
utalással
Nonprofit
kérem,Kft.-hez
legkésőbb
mint
a tárgyh
távhő

TÁVHŐ

TÁVHŐ
TÁVHŐ

Egyedi
fűtés
(gáz,
szén)
Egyedi
fűtés
(gáz,
fa,fa,
szén)

� tulajdonos, �
haszonélvező,
albérlő,
� főbérlő,
� önkormányzati
bérlakás
bérlője,
� egyéb:
4.1.
A kérelmező�által
lakott,
a 3. pontban
megjelölt
4.1.
ház/lakás
A kérelmező
használatának
által
lakott,
a ________________________________________
jogcíme:
a 3. pontban
(A megfelelőt
megjelölt’X’
4.1.
ház/lakás
jellel
A kérelmező
jelölje!)
használatának
által lakott,
a jogcíme:
a 3. pontba
(A
� tulajdonos, � haszonélvező, � albérlő, � főbérlő, �
� önkormányzati
tulajdonos, � haszonélvező,
bérlakás bérlője,
� albérlő,
� egyéb:
� főbérlő,
________________________________________
��önkormányzati
tulajdonos, � bérlakás
haszonélvező,
bérlője,
��
albérlő,
egyéb:�__________
főbérlő, �
4.2. A 3. pontban megjelölt lakás/ház egyedi fűtési móddal (a távhő-szolgáltató fűtési rendszerébe be nem kapcsolt, egyedi, vagy
egyedileg
fűtésilakás/ház
móddal, pl.
gáz, fa,
szén)
rendelkezik:
�megjelölt
igen � nem
4.2. A 3.szabályozható
pontban megjelölt
egyedi
fűtési
4.2.
móddal
A 3. pontban
(a távhő-szolgáltató
lakás/ház
fűtési rendszerébe
egyedi fűtési
be4.2.
móddal
nem
A kapcsolt,
3. (a
pontban
távhő-szolgáltató
egyedi,
megjelölt
vagylakás/ház
fűtési rends
egy
egyedileg szabályozható fűtési móddal, pl. gáz, fa, szén)
egyedileg
rendelkezik:
szabályozható
� igenfűtési
� nem
móddal, pl. gáz, fa, szén)
egyedileg
rendelkezik:
szabályozható
� igen fűtési
� nem
móddal, pl
4.3. � Az 1.2. pontban közölt adatok alapján családomban három, vagy több kiskorú gyermeket nevelek.
4.3. � Az 1.2. pontban közölt adatok alapján családomban
4.3. � Azhárom,
1.2. pontban
vagy több
közölt
kiskorú
adatok
gyermeket
alapján családomban
nevelek.
4.3. � Az
három,
1.2. pontban
vagy több
közölt
kiskorú
adatok
gyerme
alap
4.4. � Kérelmezőként az alábbi nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülök (pl. öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, hozzátartozói
baleseti
nyugellátás, mezőgazdasági
járadék,
korhatár
előtti
ellátás,
szolgálati
járandóság,
rokkantsági
ellátás,
ellátás,
4.4. � Kérelmezőként
az alábbi nyugdíj
vagy
nyugdíjszerű
4.4.
� Kérelmezőként
ellátásban
részesülök
az alábbi
(pl.
nyugdíj
öregségi
vagy
nyugdíj,
nyugdíjszerű
4.4.
özvegyi
� rehabilitációs
Kérelmezőként
nyugdíj,
ellátásban
hozzátartozói
részesülök
az alábbi
(pl.nyugdíj
öregségv
bányászok
egészségkárosodási
járadéka,járadék,
a rokkantsági
járadék,
rehabilitációs
járadék,
hadigondozottak
és nemzeti
pénzbeli
baleseti nyugellátás,
mezőgazdasági
korhatár
baleseti
előttinyugellátás,
ellátás,
szolgálati
mezőgazdasági
járandóság,
járadék,
rokkantsági
korhatár
baleseti
ellátás,
előttigondozottak
rehabilitációs
nyugellátás,
ellátás, szolgálati
mezőgazdasági
ellátás,
járandóság,
járad
rok
ellátásai,
házastársi
pótlék, házastárs
utána járó
jövedelempótlék,
rokkantsági járadék,
rendszeres
szociális
központi
szociális
bányászok
egészségkárosodási
járadéka,
rokkantsági
bányászok
járadék,egészségkárosodási
rehabilitációs
járadék,
járadéka,
hadigondozottak
a rokkantsági
ésbányászok
nemzeti
járadék,gondozottak
rehabilitációs
egészségkárosodási
pénzbeli
járadék,
járadéka,
hadigond
a
segély,
vakok
személyi járadéka,
átmenetiután
járadék,
járadék).
ellátásai,
házastársi
pótlék, házastárs
járó egészségkárosodási
jövedelempótlék,
ellátásai, házastársi
rokkantsági
pótlék,járadék,
házastárs
rendszeres
után járószociális
jövedelempótlék,
ellátásai,
járadék,
házastársi
központi
rokkantsági
pótlék,
szociális
járadék,
házastárs
rendszer
után
segély, vakokfeltüntetni
személyi járadéka,
átmeneti járadék,
egészségkárosodási
segély,
vakok személyi
járadék).
járadéka,részesül!)
átmeneti járadék, egészségkárosodási
segély, vakok személyi
járadék).
járadéka, átmeneti já
(Szíveskedjék
annak a nyugdíjszerű
ellátásnak
a megnevezését,
amelyben
(Szíveskedjék feltüntetni annak a nyugdíjszerű ellátásnak
(Szíveskedjék
a megnevezését,
feltüntetni
amelyben
annak arészesül!)
nyugdíjszerű ellátásnak
(Szíveskedjék
a megnevezését,
feltüntetni
amelyben
annak részesül!)
a nyugdíjsz
4.5. A fűtéstámogatás folyósítását egyösszegben a részemre
4.5. A fűtéstámogatás folyósítását egyösszegben a részemre
4.5. A fűtéstámogatás folyósítását egyösszegben a részemre
4.5. A fűtéstámogatás folyósítását egyössz
� a _____________________________–_______________________________–___________________________számú
� a _____________________________–_______________________________–___________________________számú
� a _____________________________–_______________________________–___________
� a _____________________________
_______________________________________________ nevén _______________________________________ elnevezésű
_______________________________________________
_______________________________________________
nevén _______________________________________
_________________________________
nevén
elnevezésű
________________________
pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt belföldi pénzforgalmi számla javára,
pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt belföldi pénzforgalmi
pénzforgalmi
számla szolgáltatónál
javára,
kezelt belföldi pénzforgalmi
pénzforgalmi
számla javára,
szolgáltatónál kezelt belfö
vagy
vagy
vagy
� _____________________ város/község _____________________________ közter. neve _____________ közter. jellege
� _____________________ város/község _____________________________
� _____________________
közter.
város/község
neve _____________
_____________________________
� közter.
_____________________
jellege
közter.
város/közsé
neve __
_____ hsz./hrsz. __ ép. __ lph. ____ em. ____. ajtó alatti címre postai kifizetéssel
_____ hsz./hrsz. __ ép. __ lph. ____ em. ____. ajtó alatti
_____címre
hsz./hrsz.
postai
__kifizetéssel
ép. __ lph. ____ em. ____. ajtó alatti
_____
címre
hsz./hrsz.
postai__
kifizetéssel
ép. __ lph. ____ em.

5. EGYÉB NYILATKOZATOK

✃

5.1. Tudomásul veszem, hogy a szociális hatáskört 5.
gyakorló
szervNYILATKOZATOK
– az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti
a kérelemben
közölt jövedelmi adatok
EGYÉB
5. EGYÉB
NYILATKOZATOK
5. EG
valódiságát,
továbbá
köteles
vagyok
a feltüntetett
adatokban
bekövetkezett
változást
15a szociális
naponútján
belül
az Tudomásul
5.1. Tudomásul
veszem,
hogy
a szociális
hatáskört
gyakorló
5.1. Tudomásul
szerv – az
veszem,
állami
hogy
adóhatóság
hatáskört
– bejelenteni
ellenőrizheti
gyakorló
5.1.
aeljáró
kérelemben
szervhatóságnak.
– azveszem,
állami
közöltadóhatóság
hogy
jövedelmi
a szociális
adatok
útjánhatáskört
– ellenőrizh
gya
5.2.
Kérelmező:
Felelősségem
tudatában
kijelentem,
hogy abekövetkezett
családomban
élő közeli
hozzátartozóként
feltüntetett
személyek
életvitelszerűen
az
valódiságát,
továbbá
köteles vagyok
a feltüntetett
adatokban
valódiságát,
továbbá köteles
változást
vagyok
15 napon
a feltüntetett
belül bejelenteni
adatokban
valódiságát,
az bekövetkezett
eljáró
továbbá
hatóságnak.
változást
köteles
vagyok
15 napon
a feltüntetett
belül bejelenten
adato
enyémmel
megegyező
lakcímen élnek.
5.2. Kérelmező:
Felelősségem
tudatában kijelentem,5.2.
hogy
Kérelmező:
a családomban
Felelősségem
élő közeli
tudatában
hozzátartozóként
kijelentem,5.2.
feltüntetett
hogyKérelmező:
a családomban
személyek
Felelősségem
élő
életvitelszerűen
közeli
tudatában
hozzátartozóként
az kijelentem,fe
5.3.
Alulírottak
nyilatkozunk,
hogyélnek.
a kérelemben közöltenyémmel
adatok a valóságnak
enyémmel
megegyező
lakcímen
megegyezőmegfelelnek.
lakcímen élnek.
enyémmel megegyező lakcímen élnek.
5.4.
jövedelmen
kívül megfelelnek.
más rendszeres
jövedelemmel
vagy
a kérelem
benyújtását
megelőző
12
5.3.Alulírottak
Alulírottaknyilatkozunk,
nyilatkozunk,hogy
hogya akérelemben
kérelembenfeltüntetett
közölt
5.3.adatok
Alulírottak
a valóságnak
nyilatkozunk,
hogy a kérelemben
közölt
5.3.
adatok
Alulírottak
a valóságnak
nyilatkozunk,
megfelelnek.
hogy a kérelemben
közöl
hónap
alatt nem rendszeres
vagyhogy
vállalkozásból
származó
nem
rendelkeztem.
5.4. Alulírottak
nyilatkozunk,
a kérelemben
feltüntetett
5.4.jövedelemmel
Alulírottak
jövedelmen
nyilatkozunk,
kívül
más hogy
rendszeres
a kérelemben
jövedelemmel
feltüntetett
5.4.
vagy
Alulírottak
jövedelmen
a kérelem
nyilatkozunk,
benyújtását
kívül más rendszeres
megelőző
hogy a kérelemben
12
jövedelemmel
feltün
5.5.
� Alulírottak
nyilatkozunk,
a www.sarvarvaros.hu/nyomtatvanyok
a Sárvár - származó
Szociális
ellátás
menüpont
alatt
hónap
alatt nem rendszeres
vagyhogy
vállalkozásból
származó
hónap
jövedelemmel
alatt nem rendszeres
nem weboldalon,
rendelkeztem.
vagy vállalkozásból
hónap
jövedelemmel
alattnyomtatványai
nem rendszeres
nem rendelkeztem.
vagy vállalkozásból
szárma
közzétett
adatvédelemmel
kapcsolatos
tájékoztatásban
foglaltakat
megismertük
ésweboldalon,
tudomásul
5.5. � Alulírottak
nyilatkozunk,
hogy
a www.sarvarvaros.hu/nyomtatvanyok
5.5. � Alulírottak
nyilatkozunk,
hogyvettük.
aa Sárvár
www.sarvarvaros.hu/nyomtatvanyok
- Szociális
5.5. �
ellátás
Alulírottak
nyomtatványai
nyilatkozunk,
weboldalon,
menüpont
hogyaalatt
aSárvár
www.sarvarva
- Szociá
5.6.
� Alulírott
kérelmező nyilatkozom
továbbá, hogyközzétett
afoglaltakat
kérelemre
indult eljárásban
hozott, atájékoztatásban
kérelemnek teljes
mértékben
helyt adóéshatározat
elleni
közzétett
adatvédelemmel
kapcsolatos tájékoztatásban
adatvédelemmel
megismertük
és
kapcsolatos
tudomásul
vettük.
közzétett
foglaltakat
adatvédelemmel
megismertük
kapcsolatos
tudomásul
tájékoztatásban
vettük.
f
fellebbezési
jogomról
lemondok.
5.6. � Alulírott
kérelmező
nyilatkozom továbbá, hogy
5.6.a �
kérelemre
Alulírottindult
kérelmező
eljárásban
nyilatkozom
hozott, atovábbá,
kérelemnek
hogy5.6.
teljes
a kérelemre
�mértékben
Alulírott
indult
kérelmező
helyt
eljárásban
adó határozat
nyilatkozom
hozott,elleni
a továbbá,
kérelemnek
hogy
te
fellebbezési dokumentumok:
jogomról lemondok.
fellebbezési jogomról lemondok.
fellebbezési jogomról lemondok.
Csatolandó
előző
havi jövedelemigazolás
(munkáltató által kiállított
igazolás, nyugdíjfolyósító
tájékoztatója és nyugdíjszelvény
vagy bankszámlakivonat)
Csatolandó
dokumentumok:
Csatolandó
dokumentumok:
Csatolandó
dokumentumok:
lakáshasználat
jogcímét igazoló(munkáltató
okirat (ha nem
kérelmező
tulajdonát
vagy haszonélvezetét
képezi
támogatással
érintett
lakás)
előző havi jövedelemigazolás
általakiállított
előzőigazolás,
havi
jövedelemigazolás
nyugdíjfolyósító
(munkáltató
tájékoztatója
által
ésanyugdíjszelvény
kiállított
előző
igazolás,
havi
vagy
jövedelemigazolás
nyugdíjfolyósító
bankszámlakivonat)
tájékoztatója
(munkáltató által
és nyugdíjs
kiállíto
TÁVHŐS
fűtési jogcímét
mód esetén:
a lakásban
igénybevett
távhő-szolgáltatás
díjáról
a kérelmező
nevére
4 hónapnál
nem
lakáshasználat
igazoló
okirat (ha
nem a kérelmező
lakáshasználat
tulajdonát
jogcímét
vagy
haszonélvezetét
igazoló
okirat (ha
képezi
nemaakiállított,
támogatással
kérelmező
lakáshasználat
tulajdonát
érintettjogcímét
lakás)
vagy régebbi
haszonélvezetét
igazolóTÁVHŐokirat (ha
képezi
nema atámog
kére
számla,
TÁVHŐS fűtési mód esetén: a lakásban igénybevett
TÁVHŐS
távhő-szolgáltatás
fűtési móddíjáról
esetén:a akérelmező
lakásban nevére
igénybevett
kiállított,
TÁVHŐS
távhő-szolgáltatás
4 hónapnál
fűtési mód
nem
díjáról
esetén:
régebbi
a kérelmező
a lakásban
TÁVHŐ-nevére
igénybevett
kiállí
egyedi
fűtés esetén: a lakásban igénybevett a kérelmező
nevére kiállított, 4 hónapnál nem régebbi gáz, áram-,
vagy vízszámla.
számla,
számla,
számla,
Aegyedi
18. életévüket
betöltött,
nappaliigénybevett
tagozaton tanuló
családtag
esetén
iskolalátogatási
fűtés esetén:
a lakásban
a kérelmező
egyedi
nevére
fűtés
kiállított,
esetén:
a4lakásban
hónapnáligazolás.
igénybevett
nem régebbi
a kérelmező
gáz, áram-,
egyedi
nevére
vagy
fűtés
vízszámla.
kiállított,
esetén:4ahónapnál
lakásban nem
igénybevett
régebbiagáz,
kérelmez
áram
A 18. életévüket betöltött, nappali tagozaton tanuló családtag
A 18. életévüket
esetén iskolalátogatási
betöltött, nappaliigazolás.
tagozaton tanuló családtag
A 18. életévüket
esetén iskolalátogatási
betöltött, nappali
igazolás.
tagozaton tanuló csa
____________________, _______. _____________________________
________________________________
____________________, _______. _____________________________
____________________, _______. _____________________________
____________________,
_______. ________________
a kérelmező aláírása
________________________________
a kérelmező aláírása
________________________________
_____________________________________
_______________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
________________________________
_______________________________
__
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
a kérelmező
a kérelmező
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása
a kérelmező
aa kérelmező
kérelmező
nagykorú
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása
aláírása
a akék
________________________________
_____________________________________
_______________________________
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása
________________________________
_____________________________________
________________________________
_____________________________________
________________________________
_______________________________
__
a kérelmező nagykorú közeli hozzátartozójának aláírása

a akérelmező
kérelmezőnagykorú
nagykorúközeli
közelihozzátartozójának
hozzátartozójánakaláírása
aláírása

a kérelmező
aa kérelmező
kérelmező
nagykorú
nagykorú
nagykorú
közeli
közeli
közeli
hozzátartozójának
hozzátartozójának
hozzátartozójának
aláírása
aláírása
aláírása

a aké
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Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

 nem

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________
Kelt: ___________________________

Kelt: ___________________________

__________________________________________
Munkáltató/Megbízó cégszerű aláírása

 fennáll, kezdete: ____________________

nem áll fenn, megszűnés dátuma: ____________________

 igen, _________________ Ft-ot
A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

egyéb letiltást vonnak:

 fennáll, kezdete: ____________________

 nem

A nevezett jogviszonya ezen igazolás kiállításának a napján:

 igen, _________________ Ft-ot

__________________________________________
Munkáltató/Megbízó cégszerű aláírása

 nem

 nem

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot

egyéb letiltást vonnak:

gyermektartásdíjat vonnak:  igen, _________________ Ft-ot

ÖSSZESEN:

Nettó érték (forint)

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

munkaviszony

munkaviszony

munkaviszony

közfoglalkoztatási jogviszony

munkaviszony

Jogcím

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

A nevezett – munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak,
magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmaradó – fenti táblázatban feltüntetett nettó munkabéréből

egyéb:

egyéb:

ÖSSZESEN:

egyéb:

SZÉP-kártya

egyéb:

munkaviszony

SZÉP-kártya

Erzsébet utalvány

egyéb:

munkaviszony

Erzsébet utalvány

költségtérítés
(kivéve a munkáltatótól a munkába járás
esetén kapott költségtérítést)

egyéb:

munkaviszony

költségtérítés
(kivéve a munkáltatótól a munkába járás
esetén kapott költségtérítést)

Jövedelemtípus

közfoglalkoztatási bér

munkabér

egyéb:

közfoglalkoztatási jogviszony

közfoglalkoztatási bér

Nettó érték (forint)

egyéb:

munkaviszony

Jogcím

munkabér

Jövedelemtípus

(A nem kitöltött rovatok kihúzandók!)

az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

hónapban

az alábbi típusú és értékű, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti nettó jövedelmet szerezte.

év.
____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n

hónapban

____________________________________________ munkáltatónál az alábbi jogcíme(ke)n

év.

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

Alulírott igazolom, hogy ______________________________ (név)

(szül. hely, idő: _____________________________, anyja neve : _____________________)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)

J ö v e d e l e m i g a z o l á s – M un k a v á l l a l ó e s e t é n k i t ö l t e n d ő!
(Benyújtandó a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájába!)

✃
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2020. augusztus 28.

Szent László
Szent László
Plébánia
Szent László és

Szent Miklós
Plébánia
● Szent László és Szent Miklós
Plébániák hírei: 2020. augusztus
28.–szeptember 11.
● Azok a hittanos gyermekek és
középiskolába vagy egyetemre járó
fiatalok, akik tiszta lélekkel szeretnék
kezdeni az új tanévet, a Szent László-templomban augusztus 28-án,
pénteken 9 és 10.30 óra között
végezzék el szentgyónásukat. A
Sári templomban ugyanezen a
napon 17.00 és 18.30 óra között
lehet gyónni.
● A katolikus iskola tanévnyitó
Veni Sancte szentmiséjét augusztus 30-án, vasárnap tartjuk a Szent
László-templomban, az alsótagozatosok számára a 9 órás diákmisén,
a felsősöknek a 19 órakor kezdődő
szentmisén.
● A Gárdonyiba és a Nádasdyba
járó hittanosok számára szeptember
6-án, vasárnap a 9 órás diákmisén
lesz a tanévnyitó Veni Sancte a
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Szent László-nagytemplomban.
A Sári templomhoz tartozó gárdonyis és nádasdys diákok számára
szeptember 6-án, vasárnap a 10 órás
misén lesz a tanévnyitó Veni Sancte.
Szeretettel kérjük a jó szülőket,
hogy gyermekeikkel együtt jöjjenek
ezen a vasárnapon is a szentmisére!
A tavasszal elsőáldozó és bérmálkozó 3. és 8. osztályosok feltétlenül a
szüleikkel együtt jöjjenek, mert ekkor
tudatom a bérmálással és elsőáldozással kapcsolatos tudnivalókat.
● Felhívjuk az állami iskolákba
beiratkozott 1. osztályos gyermekek szüleinek a figyelmét, hogy
a kereszteléskor tett ígéretüknek
megfelelően kérjék gyermekeik
számára a katolikus hitoktatást!
● Csütörtökönként az esti szentmise előtt mindkét templomban
rózsafüzért imádkozunk a lelkipásztorkodó papságért és új papi
és szerzetesi hivatásokért.
● Vasárnaponként 15.30 órakor
litániát imádkozunk a családokért a
kertvárosi kápolnában.
● Az új tanévvel újra indulnak a
gitáros szentmisék mindkét templomban.
● Tisztelettel kérjük azokat a
katolikusokat, akik ebben az esztendőben még nem rendezték

egyházközségi hozzájárulásukat,
tegyék meg a plébánia hivatalok
ügyfélfogadási idejében. A közteherviselés legyen lelkiismeretbeli
kötelességünk.
● Szeptember 8-án, kedden
Kisboldogasszony ünnepén a Szent
László-templomban 8 órakor és 19
órakor, a Sári templomban 18.30
órakor lesznek ünnepi szentmisék.
● Szeptember 13-án, vasárnap lesz a járvány miatt elmaradt
országos gyűjtés a Szentföldön
nyomorgatott körülmények között
élő keresztény testvéreink számára.

Evangélikus
Egyházközség
● Szeptember 6-án, vasárnap
9.30-kor kezdődő istentiszteletünkön az úrvacsora közösségébe
hívjuk gyülekezetünk tagjait.
● Szeptember 3-án 18 órakor
megkezdi próbáit gyülekezetünk
énekkara, a Kortárs Keresztény Kórus. Az új munkaévben is szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat csütörtök esténként a gyülekezeti termünkben tartandó kóruspróbákra.
● Nőegyletünk szeptemberi
alkalmára 8-án, kedden 18 órakor ke-

rül sor, amelyre várjuk a csatlakozni
kívánó asszonytestvéreket.
● Tanévnyitó istentiszteletünket
családi alkalom keretében szeptember 13-án 9.30-kor tartjuk templomunkban. Erre az alkalomra minden
hittanos gyermeket családjával
együtt szeretettel várunk. Az istentisztelet után rövid tájékoztatóra is
sor kerül a hitoktatásról, illetve az
előttünk álló munkaév gyerekeknek
szóló programjairól.
● 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.
● Szeptember 6-án, vasárnap
10 órai kezdettel tanévnyitó istentiszteletet tartunk.
● Szeptembertől minden páros
héten szerda este hat órától bibliaórára várunk minden érdeklődőt.
● Gyülekezetünk a Sárvári Református Egyházközség Facebookoldalon is elérhető. Telefonos elérhetőség: 95/830067, 30/6786645.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.
A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 10. KÉRDÉSE

u A koronavírus-járványt követő gazdasági válság kezelésére Soros György új tervvel állt elő. Ebben azt javasolja, hogy az Európai Unió tagországai vegyenek fel
hatalmas kölcsönöket (örökkötvények), amelyek után
generációkon keresztül, örökre kamatot kellene fizetni.
A szakértők szerint ez adósrabszolgaságba taszítaná
a nemzeteket.
Ön elutasítja Soros György tervét, mely beláthatatlanul
hosszú időre eladósítaná hazánkat?

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

MK_koronavirus_konzultacio_188x270mm.indd 4

2020. 08. 17. 15:30
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ELBÚCSÚZTATTÁK Lakatos József képzőművészt
A március közepén elhunyt Lakatos József sárvári képzőművész temetésére a járványveszély
miatt csak szűk családi körben kerülhetett sor. Műteremlakásában most nyílt alkalom a búcsúztatásra és a kiállításra. A család által szervezett összejövetelen többen megemlékeztek
a festőről és életútjáról.

Lakatos József 1938-ban született Sárváron, az általános iskolában Majthényi Károly szobrászművész volt a tanítója. A
helyi gimnáziumban érettségizett,
majd az Egri Pedagógiai Főiskola
rajz szakán végezett 1959-ben.

1965-ig Mosonmagyaróváron,
1972-ig Győrben, 1981-ig Nyíregyházán lakott és tevékenykedett. Ezután költözött vissza Sárvárra, ahol élete végéig alkotott.
A búcsúztatóra a családtagok,
barátok, ismerősök mellett vendé-

A belépés díjtalan,
adományokat köszönettel fogadunk.

geket hívtak azokból a városokból
is, ahol korábban tevékenykedett.
A megemlékezésen közreműködött Szilágyi-Varga Diána énekkel,
Horváth Istvánné szavalattal.
A műterem kiállításon pedig
levetítették a Sárvári Televízió mű-

vésszel készült riportfilmjét. A búcsúztatón szólhattak a jelenlévők
is egy-egy gondolatot. Beszédet
Lakatos Bendegúz, Lakatos József
fia mondott. – Apánk távozása egy
hatalmas, mély kutat hozott létre,
de ebben a kútban látszanak a
csillagok is – fogalmazott visszaemlékezésében.
Az eltelt időben két fia és lánya
a művész hagyatékának feldolgozását is megkezdte. A hatvan
darab nagyméretű festmény és
fa dombormű mellett számos,
eddig általuk sem ismert rajz és
vázlat is előkerült. Lakatos József
műveiben az ősi, több ezer éves
hagyományt hordozó szimbólumokat dolgozta fel, művészete
a múlt kötelékeinek újra fonását
tűzte ki célul.
Lakatos József családja szeretné, hogy a jelenleg a sárvári
önkormányzat és a Magyar Alkotóművészek Egyesületének közös
tulajdonában álló ingatlan emlékés alkotóház legyen, ahol a művész
alkotásai is láthatóak lennének.
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Sárvár
Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat:
6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

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

Sárvár
Tinódi u. 32.
Hétfő–péntek:
7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00

ÜZLETEK

Vasárnap: ZÁRVA

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

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

SUZUKI Castrum

2020. augusztus 28.
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Minden ami autó!

» 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.

Szombathely, Körmendi út 98. Tel.: 94/506-891, 30/945-2944 www.suzukicastrum.hu

több
mint
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2020. augusztus 28. és szeptember 12. között
MÁJUS
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: Augusztus 29., szeptember
5. és 12.
1. 19.00
P és 23.00.
(szombat) 19.00. Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00),

Szo
Pénteki Mozaik: Augusztus 28. (péntek) 19:00 2.
Üzleti
negyed /gazdasági
V hétfő–csütörtök 19.40.
magazin. Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és3.
19.40,
4.

H

5.

K

6.

Sze

7.

Cs

8.

P

9.

Szo

10. V
11. H
12. K
13. Sze
14. Cs
15. P

Vállalatunk – az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladék16. Szo
gazdálkodási Nonprofit Kft. – 260 nyugatmagyarországi településen kezeli több
17. V
mint 287ezer főnyi lakosság és az itt működő cégek hulladékát.
Modern létesítmé18. H
nyeink, munkafolyamataink fejlődnek, ezért
19. K

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS
20. Sze
kollégát keresünk Sárváron történő munkavégzésre.
21. Cs

Várjuk a jelentkezését, ha rendelkezik középfokú iskolai
és felhasz22. végzettséggel
P
nálói szintű számítástechnikai ismeretekkel. A pályázat
előnyt jelent
23.elbírálásánál
Szo
ügyfélszolgálati területen szerzett tapasztalat.
24. V
Kollégáink számára az alábbiakat biztosítjuk:
25.
• teljes munkaidős, bejelentett foglalkoztatás,
26.
• egyműszakos munkarend, ütemezhető szabadság,
27.
• ﬁx havibér, cafeteria,
28.
• hosszú távú, biztos munkalehetőség,
29.
• határozatlan idejű munkaszerződés,
• képzési igény támogatása,
30.
• azonnali kezdés, gyors és egyszerű felvételi folyamat,
31.
• munkába járás támogatása.

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V

A szakmai önéletrajzokat és a motivációs leveleket
az stkh@stkh.hu e-mailcímre várjuk!
STKH – Teret adunk az egészséges környezetnek…

Éves szelektív naptár 2020 Sárvár

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
Szennyeződésmentes,
vegyes csomago
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási hulladék
azon utcákban, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
1.
K
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális hull
1. KHÉTFŐI napon történik.

SZEPTEMBER
SZEPTEMBER

HÉTFŐI naponHÉTFŐI
történik. napon történik.
2. Sze
2. Sze
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
3. Cs
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
azon utcákban, ahol
a kommunális
hulladékhulladék
gyűjtése
3. Cs
Szennyeződésmentes,
vegyes csomago
4. PKEDDI napon történik.
azon utcákban,
ahol a kommunális hulladék gyűjtése
4. 5. PSzo
KEDDI naponazon
történik.utcákban, ahol a kommunális hull
Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
KEDDI
napon
történik.
5. 6. Szo
Vazon utcákban, ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
Szennyeződésmentes,
vegyes csomagolási
hulladék
PÉNTEKI
napon
történik.
azon
utcákban,
ahol
a
kommunális
hulladék
gyűjtése
6. 7. VHCSÜTÖRTÖKI vagy
Szennyeződésmentes, vegyes csomago
CSÜTÖRTÖKI vagy
napon történik. által
a PÉNTEKI
közszolgáltató
7. 8. HKNövényi eredetű hulladék
azon
utcákban,azon
ahol autcákból
kommunális hull
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
9. Sze
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
CSÜTÖRTÖKI
vagy
PÉNTEKI
napon történ
8. Kahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
10. Cs
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből,
azon
utcákból
vagy PÉNTEKI napon történik.
9. 11. Sze
P
ahol a kommunális
hulladék
szállítása KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgált
Növényi eredetűvagy
hulladék
a közszolgáltató
által
PÉNTEKIrendszeresített
napon
történik.
Szo
10.12. Cs
zsákból,
vagy edényből,
rendszeresített zsákból, vagy edényből, azon utcákból

11.13. PVahol a kommunális
ahol
a kommunális
hulladék
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
naponszállítása KE
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által
Htörténik.
12.14. Szo

napon
rendszeresítettvagy
zsákból,PÉNTEKI
vagy edényből,
azontörténik.
utcákból

15. KÜveg gyűjtés azon
ahol szállítása
a kommunális
aholutcákban,
a kommunális hulladék
HÉTFŐI napon

13. V

hulladék gyűjtésetörténik.
HÉTFŐINövényi
napon történik.
eredetű hulladék a közszolgált
16. Sze
14. HÜveg gyűjtés azon
utcákban,
ahol
kommunális
Üveg gyűjtés rendszeresített
azon utcákban,aahol
azsákból,
kommunálisvagy edényből,
17. Cs

KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
gyűjtése
HÉTFŐI
napon történik.
15.18. KPhulladék gyűjtésehulladék
ahol
a kommunális
hulladék szállítása H
napon történik.

Üveg gyűjtés történik.
azon utcákban, ahol a kommunális
hulladék
gyűjtése
KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI
V
Üveg
gyűjtés
azonigény
utcákban,
17.20. Cs
Az építési törmelék gyűjtés
és az
egyedi
szerintiahol a ko
napon
történik.
21. Hlomtalanítás határozatlan ideig szünetel.
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI
napon történik
18. P
22. K
Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény
gyűjtés
azon utcákban,
ahol a ko
19.23. Szo
Sze
István utca 1.Üveg
elé kihelyezett
konténerben
10-16 óra
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy
a
korona
vírus
miatt
2020.
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI
v
között
20.24. VCs
Szo
16.19. Sze

március 16-tól a személyes ügyfélfogadás valamennyi

történik.
21.25. HPügyfélszolgálati irodánkbannapon
bizonytalan
ideig szünetel.

Tájékoztatjuk
ügyfeleinket, hogy1m3/háztartá
22. Kaz alábbi elérhetőségeken:
Építési
törmelék maximum
ugyfelszolgalat@stkh.hu;
95/200Bejelentéseiket e-mailben, postai úton és telefonon is fogadjuk
26. Szo
27. V

személyesIstván
ügyfélszolgálatunk
ismét
utca 1. elé kihelyezett konténerb

240, 9401 Sopron Pf. 101.
23. Sze

Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy személyes
ügyfélszolgálatunk
28. HTovábbi tájékoztatásért
kérjük
keressék
felfigyelmüket,
a www.stkh.hu
működik.
Felhívjuk
24.29. Cs
ismét működik.között
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyintézés során
Khonlapunkat.

hogy
az ügyintézés
a szájmaszk
viselése kötelező. során a szájmaszk
viselése
Nyitva tartás: kötelező.
kedd:
10:00-17:00, csütörtök95/200-240
08:00-14:00
Sárvár ügyfélszolgálat
telefonszám:
Szo
Sárvár,tartás:
Szatmár utcakedd:
45.
telefonszám:
Telefonoscímünk:
ügyfélfogadás:
hétfő,
szerda,
Nyitva
10:00-17:00,
95/200-240
Telefonos
ügyfélfogadás:
csütörtökcsütörtök
08:00-14:00;
kedd 10:00-17:00
V
08:00-14:00.
Címünk: Sárvár,
hétfő, szerda, csütörtök 08:00-14:00; kedd 10:00-17:00
Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy személyes
H
Szatmár utca
45., telefonszám:
95/200Kommunális
és Telefonos
zöldhulladékos
zsákjainkat
már
ismét
működik.
Felhívjuk
figyelmüket,
hogy
240.
ügyfélfogadás:
hétfő,
K
megvásárolhatják a sárvári
Viola
Illatszer
üzletben
a
a
szájmaszk
viselése
kötelező.
szerda, csütörtök
08:00-14:00;
kedd
Sze
Hunyadi
utca 1. szám
alatt.
Nyitva tartás: kedd: 10:00-17:00, csütörtök 08
10:00-17:00

25.30. PSze
26.
27.
28.
29.
30.

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

szeptember 3-án és 10-ém,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Együttműködésüket köszönjük: STKH
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SPORTHÍREK
Már első idei előkészületi mérkőzését sikerrel játszotta le a
Sárvárfürdő Kinizsi női kézilabdacsapata. NB II-es felnőtt együttesünk Nagykanizsán lépett pályára
és 28–24-es győzelmet aratott, a
szintén NB II-ben szereplő Tungsram ellen. Ifjúsági csapatunk is
megmérkőzött a Nagykanizsa
korosztályos csapatával, és magabiztosan 31–21-re győzött.
A második előkészületi mérkőzést
augusztus 17-én a Zalaegerszeg
ellen játszották. A sárvári lányok
37–25-ös győzelmet arattak a
Sárvár Arénában. Az ifi csapat
pedig 31–27-re győzött.
Az NB II őszi szezonjának első
mérkőzését szeptember 13-án
játssza a Sárvárfürdő Kinizsi a
Győri Audi ETO KC U22-es csapata ellen idegenben.

* * *
A Sárvár FC a Magyar Kupa 3.
megyei fordulójában idegenben
a Táplán SE-t 4–1-re győzte le
Nagy, Potyi, Csákvári és Szabó
góljaival. Ezzel a Sárvár csapata a
Magyar Kupa országos főtáblájára
jutott.
A Vas megyei 1. osztályú labdarúgó-bajnokság 1. fordulójában
augusztus 16-án a Sárvár FC a
Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE
ellen játszott idegenben, és
3–0-ra győzött. A 2. fordulóban
a sárváriak az Egyházasrádóc
SE csapatát fogadták, és 6–0-s
győzelmet arattak. A Sárvár FC
sikeréhez Horváth Kevin három
góllal, Fider Ádám, Tóth Márkó
és Csákvári Zsolt egy-egy góllal
járult hozzá. A folytatást a tabella
éléről várja a Sárvár FC.

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

2020. augusztus 28.

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

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 28.
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Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)
Tel.: 06 30 974 6655
Nyitvatartás: H.-P.: 9.00–17.00,
SZO.: 9.00–12.00

www.ekszerszalon.com •

ZOÉ Ékszer

2000-2020

20.

ÖNÖK NÉLKÜL NEM SIKERÜLT VOLNA!
Ünnepeljük
együtt a

születésnapunkat!

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

TINÓDI „ŐSZI HÍRMORZSÁK”
Költse el nálunk étkezési utalványát!
Hideg- és melegtálakra
megrendelést felveszünk!
Ingyenes kiszállítás Sárváron!

KÖSZÖNJÜK VÁSÁRLÓINK BIZALMÁT ÉS KITARTÁSÁT!
Kiszállításkor is fizethet bankkártyával / SZÉPkártyával! Kérjük, megrendeléskor jelezze!

A mi ajándékunk, hogy elindulnak a

KÖSZÖNJÜK AKCIÓK %
MINDEN HÓNAPBAN MÁS-MÁS AKCIÓ!

Örömmel értesítjük kedves Vendégeinket, hogy
csapatunk új CHEF-JE, SZABÓ BALÁZS
az eddigi házias, finom ételeket kreativitásával
felturbózza!
Szeptember közepétől

ÚJ ÉTLAPPAL várjuk ÖNÖKET!
Figyelje Facebook-oldalunkat!

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!

BlueControl 1.5
lencse
16 980 Ft helyett

10 000 Ft
Óvja szemét

a digitális eszközök okozta
káros sugaraktól!
Részletek az üzletben!

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685
gyorvarioptika@varsat.net
gyorvari_optika gyorvarioptika.hu

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS
COMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS

