
Az új mentőgépjármű előtt a Sárvári Mentőállomás dolgozói, valamint az első sorban 
Kondora István és Ágh Péter, a második sorban Dr. Lórántffy Mária és Dr. Csató Gábor

Új mentőautót adtak át a Sárvári Mentőállomáson május 
28-án. Az Országos Mentőszolgálat fejlesztését a Magyar 
Kormány prioritásként kezeli, melynek számos eleme van. 
A mentőautó-beszerzések, a mentőállomás-felújítások,  
a mentéstechnikai eszközök beszerzései folyamatosak.  
A 2019-2020-as ciklusban több mint 200 darab mentőautó 
cseréje és azok mentéstechnikai eszközökkel történő felsze-
relése valósult meg közel 10 milliárd forintból. A beszerzésből 
egy gépjármű Sárvárra került.

A Sárvári Mentőállomáson 
tartott átadóünnepségen részt 
vett Ágh Péter országgyűlési 
képviselő, Dr. Csató Gábor, az 
Országos Mentőszolgálat fő-
igazgatója, Dr. Lórántffy Mária, 
az  OMSZ Nyugat- dunántúl i 
Regionális Mentőszervezetének 

régióigazgatója és Kondora 
István, Sárvár polgármestere.  
A kormányzati forrásból beszer-
zett új Mercedes-Benz Sprinter 
t ípusú mentőautó átadóján 
megjelenteket, köztük az állo-
más dolgozóit, Kondora István 
polgármester köszöntötte. 

– Szimbolikus és példaértékű 
dolog, hogy most egy világszín-
vonalú gépjárművet kapott Sár-
vár, amelyre nagyon büszke le-
het minden mentő és a város is.  
A Covid-fertőzés közepette na-
ponta tapasztaltuk, hogy milyen 
fontos, hogy itt vannak a mentő-
dolgozók, és működtetni tudják 
ezt a világon is szinte egyedülálló 
rendszert. A nap 24 órájában 
számíthatunk a mentőkre, és ez 
nagyban hozzájárul a biztonságér-
zetünkhöz. Nagyon örülök, hogy 
most egy újabb eszközzel lett 
gazdagabb a munkájuk – mondta 
Kondora István polgármester.

Folytatás a 4. oldalon

ÚJ MENTŐAUTÓT kaptak 
a Sárvári Mentőállomás dolgozói

Eldobhattuk
a szájmaszkot
Megvan az ötmilliomodik 
beoltott magyar állampol-
gár is – jelentette be Orbán 
Viktor miniszterelnök a Fa-
cebook-oldalán közzétett 
videóüzenetében május  
22-én. Az ezt követő napon új 
járványügyi szabályok léptek 
életbe, ismét visszakaptunk 
egy részt a régi életünkből. 

A kijárási tilalom megszűnt. 
Ezzel párhuzamosan a múlté az 
este 11 órás zárási kötelezettség 
is az üzletek, a vendéglátó üzle-
tek és a szabadidős létesítmé-
nyek esetében is. A települések 
belterületén nem kötelező a 
maszkviselés, s a 10 ezer fő feletti 
településeken sem szabályoz-
hatják külön a polgármesterek 
a közterületi maszkhasználatot. 
A közterületen megszűnt a 
másfél méteres távolságtartási 
szabály is, valamint az egyéni- 
és csapatsportolásra vonatkozó 
valamennyi korlátozás. Minden 
olyan helyen továbbra is köte-
lező a maszk használata, ahol 
védettek és nem védettek zárt 
térben találkozhatnak, így a 
tömegközlekedés során és az 
üzletekben történő vásárláskor 
is kötelező a maszk használata.  
A 16-18 éves korosztály felügye-
let nélkül is járhat például étte-
rembe, moziba, ha rendelkezik 
védettségi igazolvánnyal.

Lakodalomban legfeljebb 
200 fő vehet részt, más családi 
esemény vagy magánrendez-
vény esetén pedig az 50 fős 
létszámkorlát érvényes. 

Folytatás a 2. oldalon

VIRÁGOSÍTSUK együtt Sárvárt!
A sárvári önkormányzat idén is meghirdette a „Virágos Sárvárért” 
környezetszépítő versenyt! A pályázatokat a viragositas2021@
sarvar.hu e-mail címre vagy a Sárvár Lendületben Facebook- 
oldalra üzenetben várják azoktól az ingatlantulajdonosoktól, akik 
szeretnének a versenyben részt venni. A jelentkezőknek fotókat 
kell küldeniük az udvarukról, erkélyükről. Idén két kategóriában 
oszt díjakat a zsűri, amely július 15-ig várja a jelentkezéseket, és 
ismét lesz közönségszavazás is.

A verseny felhívása a 6. oldalon olvasható 

ÚJABB FEJLESZTÉSEK a tó körül   
Folytatódik a Csónakázó-tó körüli szabadidő- és pihenőpark 
fejlesztése. Az új KRESZ-park, a sportpályák, a nordic walking 
útvonalak, a napozó- és pihenőpadok, a fotópont, a térfigyelő 
kamerarendszer, az esőbeállók, a családi és mozgássérültek részére 
készülő parkolóhelyek, az e-autó töltőpont és az e-bike töltőpont 
mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az aktív kikapcsolódásra, 
illetve pihenésre vágyó sárváriaknak és a turistáknak igazi élményt 
adjon a Csónakázó-tó és környéke.

Folytatás a 3. oldalon
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Május 22-én tartották a 
csényei gyepűtiprást, ame-
lyen Dr. Máhr Tivadar al-
polgármester is részt vett 
Králl Csaba polgármester 
meghívására.

A gyepűtiprást ebben az évben 
már 27. alkalommal szervezték 
meg a faluban a szőlősgazdák. 
A gyepűtiprás hagyománya az 
egykori szőlőbirtokosok tavaszi ta-
lálkozóján alapszik, amikor közösen 
megállapították a birtokhatárokat, 
azaz kitaposták, kicövekelték a 

gyepűt. Ezt a régi szokást tartják 
életben Csényében is, úgy, hogy 
közben megkóstolják a helyi gaz-
dák egymás borát, megnézik, hogy 
milyen termés várható. 2004-ben 
a gyepűtiprás hagyományának 
10. évfordulójára egy kopjafát is 
állítottak Csényében.  – Köszönöm 
a meghívást, bízom abban, hogy 
a szőlősgazdák még sokáig éltetik 
ezt a hagyományt! Kívánom, hogy 
idén is legyen bőséges a termés, 
teljenek meg a hordók ősszel 
finom nedűvel! – írta közösségi 
oldalán Dr. MáhrTivadar.

CSÉNYEI gyepűtiprás 

Eldobhattuk a szájmaszkot

Kérdéseikkel, észrevételeikkel Szabó Zoltánt
megkereshetik ezen időtartamban

telefonon, a 06 95 323 555-ös telefonszámon,
e-mailben, a szabo.zoltan@sarvar.hu címen

és Messenger-üzenetben!

ONLINE ÉS TELEFONOS FOGADÓÓRA

SZABÓ ZOLTÁN 
SÁRVÁR ALPOLGÁRMESTERE

2021. JÚNIUS 9-ÉN (SZERDÁN) 
9–10 ÓRÁIG FOGADÓÓRÁT TART.

Újabb honfitársunk tehette le az állampolgársági esküt a 
sárvári városházán Kondora István polgármester és Kovács-
né Németh Júlia, az önkormányzati hivatal állampolgársági 
ügyekért felelős munkatársa előtt.  

A járványügyi szabályokat be-
tartva, egy Kárpátaljáról, a mun-
kácsi járásból érkezett hölgy tett 
állampolgársági esküt. – Büszke 
vagyok arra, hogy Sárváron az 
elmúlt hét évben közel 120-an 
tehettek már állampolgársági 
esküt, és ezzel is megerősíthették 
Magyarországhoz, a hazájukhoz 

való tartozásukat. Tizenegy éve 
fogadta el elsöprő többség-
gel az állampolgársági törvény 
módosítását az országgyűlés, 
amely lehetővé tette a külhoni 
magyarság számára, hogy közjogi 
értelemben is a magyar nemzet 
részévé váljon – mondta Kondora 
István.

Szépkorú köszöntése

Újabb ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜTÉTEL
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A pandémia harmadik hullámának lecsengésével ismét Sárvár egy 
szépkorú polgárát köszönthette Kondora István polgármester május 
27-én. Gergyesy Józsefné, leánykori nevén Pados Magdolna, 1931. május 
31-én született Simaságon. Családja körében fogadta a városvezető 
köszöntését, aki még hosszú, egészségben és boldogságban eltöltött 
éveket kívánt a 90. születésnapját ünneplő Magdolna néninek.

Folytatás az 1. oldalról
A lakodalomban, családi ese-

ményen vagy magánrendezvé-
nyen a válogatott lemezbemuta-
tás vagy élő előadás útján nyújtott 
zeneszolgáltatás megengedett, és 
nem kell védettségi igazolvány. 

A  zenés, táncos rendezvény 
helyszínén, életkorra való tekintet 
nélkül kizárólag koronavírus ellen 
védett személy tartózkodhat. 
Kulturális eseményen, sportren-
dezvényen csak a koronavírus 
ellen védett személy, valamint a 
felügyelete alatt lévő tizennyol-
cadik életévét be nem töltött 
személy vehet részt.  

A  sportrendezvénynek, a  kul-
turális eseménynek, a  családi 
eseménynek vagy magánrendez-
vénynek, valamint zenés, táncos 
rendezvénynek nem minősülő 
egyéb rendezvényt, ha 500 főnél 

kevesebb résztvevője van, akkor 
bárki látogathatja. Ha a szabad-
ban tartott egyéb rendezvényen 
ötszáz fő vagy ennél több személy 
van jelen, azon kizárólag a  ko-
ronavírus ellen védett személy, 
valamint a  felügyelete alatt lévő 
tizennyolcadik életévét be nem 
töltött személy vehet részt. Zárt 
térben tartott egyéb rendezvé-
nyen csak a koronavírus ellen 
védett személy, valamint a fel-
ügyelete alatt lévő tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy 
vehet részt.  

A gyülekezési jogról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó gyűlésen, 
ha ötszáz főnél kevesebben van-
nak jelen, azon a koronavírus ellen 
nem védett személy is részt vehet. 

A szabályok betartása egészsé-
günk védelme érdekében mind-
annyiunk számára fontos. -fr-
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Folytatás az 1. oldalról
A Csónak ázó -tó  mel let t i 

szabad idő- és pihenőpark fej-
lesztésének második ütemét 
jelentette be Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő, Kondora István, 
Sárvár polgármestere és Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester. Sárváron 
a gyógyhely részét képező Csó-
nakázó-tavak körüli park nagyon 
népszerű a sárváriak körében, 
és turisztikai szempontból is je-
lentős vonzerővel bír. Az elmúlt 
hónapokban három pályázatnak 
köszönhetően számos új attrakci-
óval bővült ez a terület, és most a 
Magyar Turisztikai Ügynökséggel 
konzorciumban tovább fejlődhet.

 Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő a város vezetőivel együtt egy 
újabb több elemből álló projektről 
számolt be, amelyre közel 300 mil-
lió forint kormányzati támogatást 
nyert a sárvári önkormányzat. 

– Az elmúlt időszakban számos 
közösségi tér tudott megújulni 
Sárváron, mert az önkormányzat 
ki tudta használni a rendelkezésre 
álló kormányzati forrásokat. Így 

tudott megépülni a Sárvár Aréna, 
a ZeneHáza, így jött létre a Hild 
park, a Posta tér. A következő 
nagy fejlesztési helyszín, amelyre a 
pályázatokat ki lehetett használni, 
az a Csónakázó-tó 
melletti népszerű 
közösségi terület 
lett. A fejleszté-
seknek már most 
óriási sikere van, 
kormányzati tá-
mogatások bevo-
násával elkészült 
a futókör, a játszó-
tér, a kerékpár út 
és  megúju l t  a 
kézilabdapálya.  
A tervünk az, hogy 
ezeket a fejleszté-
seket a sárváriak érdekében foly-
tatni tudjuk, hogy egy igazi családi 
övezet tudjon itt létrejönni. Ennek 
érdekében komoly forrásokat tud-

tunk Sárvár számára biztosítani, 
amelyből például meg tud újulni 
a KRESZ-park. A célunk az, hogy 
a Csónakázó-tó melletti szabad-
időpark valóban a város zöld 

szíve legyen – mondta 
Ágh Péter országgyűlési 
képviselő.

Újabb kormányzati 
támogatásnak köszön-
hetően megújul még a 
Csónakázó-tó melletti 
kosárlabdapálya, egy 
lábteniszpálya és egy új 
teqballpálya kerül kiala-
kításra, nordic walking 
útvonalak készülnek, 
megújulnak az esőbe-
állók, újabb napozó- és 
pihenőpadok, okospad 
kerülnek kihelyezésre. 

Sárvár felirattal fotópont, térfi-
gyelő kamerarendszer, családi 
és mozgássérült parkolók, e-autó 
töltőpont és e-bike töltőpont 
készül.

Kondora István polgármester 
is örömének adott hangot, hogy 
egy újabb pályázat által tovább 
fejlődhet a tó melletti szabadidő-

park. – A Csónaká-
zó-tó körüli terület 
fejlesztésére más-
fél évvel ezelőtt 
nyertük el az első 
pályázatot, és azt 
követően ez már 
a negyedik olyan 
pályázati nyere-
mény, amellyel 
nagyrészt be is 
tudjuk fejezni a tó 
közvetlen környé-
kének fejleszté-
sét. A teniszpálya 
most  k imarad, 

mert ennek a korszerűsítése ön-
magában is jelentős forrást igé-
nyel. De számos olyan kényelmi és 
aktív funkcióval bővül a park, ame-
lyeket a gyerekektől a fiatalokon 
keresztül a felnőttekig, mindenki 
tud használni, így például a sport-
pályákat, a sétálóutakat – szólt 
Kondora István, aki hozzátette, ez 
a beruházás mindenkinek készül, 
aki szeretné a szabadban eltölteni 
a szabadidejét. 

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester 
szerint az építkezések mellett 
olyan „lágy elemek” is készülnek, 
amelyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy még jobban érezzük ma-
gunkat ebben a környezetben.

– Napjainkban egyre divato-
sabb a slow mozgalom, amely a 
tudatosabb, minőségibb életre 

ösztönöz mindenkit. A Csóna-
kázó-tó körüli szabadidőpark 
nagyon alkalmas arra, hogy egy 
kicsit lelassítsuk az életünket, és 
csak magunkra, a szeretteinkre 
figyeljünk. Ehhez hozzájárulnak 
a szép utcabútorok, a napozópa-
dok, a most készülő Sárvár felirat, 
amely bízom abban, hogy a he-
lyieknek is kedvelt helye lesz, és a 
lokálpatriotizmust is erősíti majd. 
Remélem, hogy a szabadidőpark-
ban folyó építkezések a következő 
évtized egyik legmeghatározóbb 
szabadidős fejlesztésévé válhat-
nak – húzta alá Dr. Máhr Tivadar.

A Csónakázó-tó körül zajló újabb 
fejlesztések hamarosan kezdőd-
nek, és a tervek szerint szeptember 
végére el is készülnek. -fr-

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

ÚJABB FEJLESZTÉSEK a Csónakázó-tó melletti szabadidőparkban 

Kondora István 
és Ágh Péter a 
Csónakázó-tó 
körüli szabad-
időpark egyik 
f e j l e s z t e n d ő 
helyszínén,  a 
KRESZ-parkban

Sétálóutak, KRESZ-park, megújuló sportpályák és parkolók a tó körül

Napozó- és pihenőpadok, okospad, fotópont, megújuló esőbeállók, 
térfigyelő kamerarendszer az újabb fejlesztések elemei
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Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Mentőállomáson tar-

tott átadóünnepségen Ágh Péter 
országgyűlési képviselő méltatta 
a mentődolgozók pandémia ide-
jén végzett kitartó és áldozatos 
munkáját. 

– A mentőknek a pandémia 
alatt óriási kihívásoknak kellett 
megfelelniük. Sikerrel vették az 
akadályokat. A sárvári emberek 
biztonságáért, a sárvári embe-
rek ellátásért napi 24 órában 
mindent megtettek, amiért nem 
lehetünk elég hálásak. A mentők 
fejlesztése továbbra is fontos fela-
datunk, hiszen minden helyzetre 
készen kell állniuk. Ezt szolgálja 
a most forgalomba helyezett 
új Mercedes-típusú mentau-
tó is. Ne felejtsük el azt, hogy 

a Gyurcsány-kormány 
alatt voltak olyan évek, 
amikor országosan sem 
szereztek be új men-
tőautókat! – mondta 
Ágh Péter.

D r  C s a t ó  G á b o r 
főigazgató átadóbe-
szédében arról szólt, 
hogy az Országos Men-
tőszolgálat fejlesztését 
a kormány prioritásként 
kezeli. – Nagyon szépen 
fejlődünk, az elmúlt 
évtizedben több mint 
ezer autót vásároltunk 
kormányzati forrásból. 
Ide Sárvárra is az egyik legutolsó 
tenderünk gépjárműve érkezett, 
amelynek keretében 82 járművet 
szereztünk be. Ennek fele eset 

– rohamkocsinak beállítható, a 
másik fele mentőgépkocsiként 
használható. Ezzel most már ott 
tartunk, hogy öt év alatt van az 
átlagéletkora a futó autóinknak, 
és hét évnél idősebb tartalékban 
sincs – szólt Dr. Csató Gábor.

Az OMSZ főigazgatója arról 
is beszélt, hogy folyamatosan 
nő a mentődolgozók bére. Az 
elmúlt időszakban ágazati bér-
emelésben részesültek, és az 
orvosbéremelés is érvényesült 
a mentőknél. Jövő januárban 
30%-os béremelést kapnak az 
ápolók és a gépkocsivezetők a 
mentőtisztekkel együtt.

– Nagyon sokat dolgoztak a 
bajtársaink a pandémia idején, 
és nagyon büszke is vagyok rá-
juk. Aktívan hozzájárultak ahhoz, 

hogy ma itt állhatunk, és így 
áll az ország akár egészségileg, 
akár gazdaságilag. A bajtársaink 
a napi mentési feladataik mellett 
1,2 millió mintavételben és több 
mint 200 ezer koronavírus-fertő-
zött vagy -gyanús szállításában 
nyújtottak segítséget. A járvány 
lecsengésével megérdemlik a 
pihenést, és jár nekik a köszönet 
és a hála ezért a helytállásért – 
húzta alá Dr. Csató Gábor.

Az új mentőautót Ágh Péter 
országgyűlési képviselő adta 
át jelképesen Dr. Csató Gábor 
főigazgatónak és Szabó Zol-
tánnak, a Sárvári Mentőállomás 
vezetőjének. Majd a jelen lévők 
megtekinthették az új autót és a 
felszerelését. 

-fr-

Az új mentőautót Ágh Péter országgyűlési képviselő adta át jelképesen Dr. Csató 
Gábor főigazgatónak és Szabó Zoltánnak, a Sárvári Mentőállomás vezetőjének

A Csónakázó-tó körüli fu-
tókör elkészült, már május 
29-én tesztelhették is a fu-
tók. Dr. Máhr Tivadar alpol-
gármester Haraszti Zsolt és 
Nyizsnyánszky István futó-
társakkal próbálta ki az 1022 
méteres új futópályát múlt 
szombaton reggel. 

– Fantasztikus érzés ezen a 
gumiborítású pályán futni ebben 
a gyönyörű természeti környezet-
ben. Köszönet érte Ágh Péter or-
szággyűlési képviselőnknek, hogy 
az Országos Futópálya-építési 
Program keretében elkészülhetett 
ez a futókör. Nagy öröm számom-
ra, hogy épül – szépül a Csóna-

kázó – tó körüli szabadidőpark. 
Kész az új kerékpárút, a játszótér 
és a kézilabdapálya is. De nem 

állunk meg, annak köszönhetően, 
hogy kiemelt turisztikai övezet 
lettünk, folytatódnak a fejlesztések 

a tónál – szólt Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester. 

Haraszti Zsolt testnevelőtanár, 
a Sárvári Kinizsi Sportegyesület 
elnöke aktív futó és a helyi futókö-
zösség egyik szervezője. – Nagyon 
kellemes a környezet, és nagyon 
jó a pálya talaja, akinek voltak 
achilles - problémái, az értékelni 
fogja, hogy végre nem kemény 
felületen kell futni. Végig van 
világítás, így este és ősszel, télen 
munka után is használható a pálya 
– mondta Haraszti Zsolt.

A futók mindenkit arra bíztat-
nak, hogy kezdjen el mozogni, 
futni, akár csak egy kellemes 
sétával is érdemes elindítani az 
aktív életet. -fr-

ÚJ MENTŐAUTÓT kaptak a Sárvári Mentőállomás dolgozói

D r .  M á h r 
T i v a d a r 
a l p o l g á r -
mester Ha-
raszti Zsolt 
é s  N y i z s -
n y á n s z k y 
Ist ván fu-
tókkal pró-
bálta kis az 
új futókört 
(Fotó: MM)

BIRTOKBAVETTÉK A FUTÓK az új futópályát

Vocelka Invest Kft.
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574
Tel.: 06-95/320-671

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, 
jogi és műszaki háttérrel vállalja cégünk 
Társasházak kezelését.
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Napközis táborok a Sárvári 
Fürdőben és a Kalandparkban

www.sarvarfurdo.hu

Kalóztábor 
6-10 éves gyermekeknek. Fürdőzés, vizes játékok, izgalmas programok.

Időpontok: július 12-16., július 19-23., augusztus 2-6., augusztus 16-19.
Ára: 22 900 Ft/fő/ hét (napi 2 étkezéssel) 

Gézengúz tábor 
8-12 éves kis Gézengúzoknak. Kötélpályázás, fürdőzés, íjászat, 
fa- és falmászás, valamint sok-sok izgalmas program.

Időpontok: július 5-9., július 26-30., augusztus 9-13., augusztus 16-19.
Ára: 24 900 Ft/fő/ hét (napi 2 étkezéssel)

Úszótábor
Napi két úszásoktatás, barkácsolás, vidám fürdőzés, kalandparkozás.

Időpontok: június 28 – július 2., július 12-16., augusztus 9-13.
Ára: 24 900 Ft/fő/ hét (napi 2 étkezéssel)

Story Camp – Sátortábor Sárváron 
10-14 éves gyermekeknek. Táborozás földön, vízben, levegőben. 
Helyszín a Sárvári Kalandpark és a fürdő.

Időpontok: július 18-24., augusztus 1-7.

Ára: 39 900 Ft/fő/ hét (szállás sátrakban, napi 4 étkezés, programok)

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

SZÉP-kártyával 

is fizethető!

Születés fája ültetése
A Születés Ünnepe rendezvénysorozat keretében 

Sárváron, az Arborétumban ismét elültetjük a Szüle-
tés fáját. Az idén két fát is ültetünk.

Tavaly – a világjárvány miatt – elmaradt a 2019-ben született 
gyermekek ünnepsége. Az ő fájuk ültetésére 2021. június 7-én 
(hétfőn) 10 órakor kerül sor.

A 2020-ban született gyerme-
keket és szüleiket 2021. június  
11-én (pénteken) 10 órakor vár-
juk a sárvári Arborétumban!

Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Nyitva a CSALÁDI FÜRDŐ és a KALANDPARK is!
Már kinyitott a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő családi fedett 
részlege és a kalandpark is. A pünkösdi és a gyermeknapi hétvégén 
is sok család kereste fel a létesítményt. 

A fokozatos nyitás keretében először a gyógyászati részleg nyitott ki 
a fürdőn, ahova előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség bejutni.  
A fitnessterem és a bowling-pálya megnyitása volt a következő lépés.  
A vendégek rendelkezésére áll már a fedett gyógyfürdő rész és a szaunavilág, 
valamint a fedett családi fürdő, az uszoda, a retro medence és a kalandpark 
is várja a látogatókat. A szabadtéri strand az időjárástól függően nyit ki.

Számos újdonsággal várják a vendégeket, így ki lehet próbálni a Polarisol 
orvostechnikai polarizáltfény-terápiás készüléket, a túlnyomásos oxigén-
terápiát és az Infraslim X újgenerációs kombinált fitnessgépet is.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyermekek!
A következő tanévre szeretettel várjuk Sárvár művészeti iskolájába a fia-

talokat. A járványügyi helyzet miatt egyszerűen el lehet érni intézményünk 
előzetes jelentkezési lapját a www.zeneiskolasarvar.hu honlapunkon. 

A leendő általános iskolai 1. osztályosok számára zeneiskolai szolfézs 
előképző osztályt indítunk heti 2x45 percben. Itt megtanulják a zenei ala-
pokat, előkészítve a hangszeres tanulmányokhoz szükséges kottaolvasást. 
(Szolfézs előképzőben hangszeroktatás nincsen, de ha mindenképpen 
választana hangszert, előkészítő hangszerként a furulyát javasoljuk.)

A hangszeres tanulmányokat az általános iskola 2. osztályától ajánljuk. 
Ennek időtartama heti 2x30 perc, amelyhez kötelező a szolfézs tantárgy 
heti 2x45 percben. (Ezt heti egy alkalommal, összevontan tartjuk meg.)

Választható hangszerek: szolfézs előképző (lásd fentebb), zongora, 
hegedű, gordonka, trombita, kürt, harsona, tuba, furulya, fuvola, klarinét, 
szaxofon, ütőhangszer.

Az alábbi hangszereket a zeneiskola biztosítja tanulóinak: hegedű, 
gordonka, trombita, harsona, tuba, kürt, fuvola, klarinét, szaxofon.

Csoportos művészeti képzéseinkre is várjuk a jelentkezőket: 
• képzőművészet,
• színjáték,
• néptánc tanszakokra.

Érdeklődni a 95/320-117 telefonszámon, valamint az igazgato@
zeneiskolasarvar.hu email címen lehet.  Intézményünk weblap címe: 
www.zeneiskolasarvar.hu

Személyes beiratkozási konzultációt tervezünk 2021. június 14–15-én 
14–17 óra között a zeneiskolában. (Sárvár, Várkerület utca 31.)
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A Trianoni békeszerződés 
napjának évfordulóján Sár-
vár Város Önkormányzata 
és a Nádasdy Kulturális Köz-
pont megemlékezést tart 
a Hild parkban, az Ország-
zászló előtti téren. Ünnepi 
beszédet mond Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester.

1920. június 4-én a versailles-i 
Nagy Trianon palotában íratták 
alá Magyarországgal az első vi-
lágháborút lezáró szerződést. Az 
aláírt okmány máig meghatároz-
za nemcsak a magyar, hanem a 
környező országok történelmét, 
politikáját, közgondolkodását. A 
Magyar Országgyűlés 2010-ben 
törvényben mondta ki, hogy jú-
nius 4-ét a Nemzeti Összetartozás 
Napjává nyilvánítja. 

A törvényben az Országgyűlés 
hitet tett amellett, hogy a békedik-
tátum által felvetett kérdések csak 
demokratikus úton, az országok 
és közösségeik, illetve az egyének 
szuverenitásának tiszteletben 

tartása mellett oldhatók meg. 
Az Országgyűlés ugyanakkor ki-
nyilvánította, hogy a magyarság 
minden tagja és közössége része 
az egységes magyar nemzetnek 
függetlenül attól, mely állam 
fennhatósága alatt él. 

Sárvár Város Önkormányza-
ta egy évtizedre visszatekintő 
hagyománynak megfelelve a 
Nemzeti Összetartozás Napján 
megemlékezést tart, melyre várja 
a polgárokat 2021. június 4-én 
17 órára a Hild parkban a sárvári 
Országzászlóhoz.

Ünnepi beszédet mond Dr. 
Máhr Tivadar, Sárvár alpolgár-
mestere.

Közreműködik a Sárvári Nép-
tánckör Egyesület, művészeti 
vezető: Hámori Balázs, illetve Ódor 
Viktória és Takács-Reichardt Gabri-
ella, a Nádasdy Kulturális Központ 
munkatársai.

Az Országzászlónál őrt állnak a 
Sárvári Hagyományőrző és Íjász 
Egyesület, illetve a Nádasdy Fe-
renc Bandérium tagjai.

Sárvár Város Önkormányzata idén is meghirdeti 
a „VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT” környezetszépítő versenyt!

Az önkormányzat szeretné támogatni és ösztönözni a város polgárait arra, 
hogy szép, gondozott és virágos környezetet alakítsanak ki lakóhelyükön.

A versenyen díjazzuk a zsűri által legvirágosabbnak választott
 házakat és a legvirágosabbnak választott erkélyeket!

A Sárvár Lendületben Facebook-oldalon pedig közönségszavazást is indítunk!
Minden pályázó legfeljebb 4 db fotóval és egy legfeljebb 

100 szavas bemutatkozó szöveggel vehet részt a versenyen. 
Olyan udvarokról, előkertekről, erkélyekről várunk fotókat, 

amelyek a közterületről, az utcáról is láthatóak.  
A bemutatkozó szövegben feltétlenül tüntessék fel:

• a pályázaton részt vevő ingatlan címét    • a tulajdonos nevét és telefonszámát.

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján június 4-én

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

Az utcakertek, előkertek, homlokzatok, erkélyek virágosítását, esztétikus és harmonikus 
megjelenését a hagyományokhoz híven értékes díjakkal jutalmazzuk.

A pályázatokat a viragositas2021@sarvar.hu e-mail címre vagy 
a Sárvár Lendületben Facebook-oldalra üzenetben várjuk! A beküldés határideje: 2021. július 15. 

A beérkezett pályázatokról minden esetben visszaigazolást küldünk! 
Ha ezt 48 órán belül nem kapja meg, akkor kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, írjon a megadott címek valamelyikére!

Már több százezer virágot elültettünk! Nagyon szeretjük Sárvár virágos tereit és utcáit! 
Büszkék vagyunk gyönyörű városunkra! Virágosítsunk együtt! 

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

VÁRJUK 
JELENTKEZÉSÉT!

JELENTKEZZEN MOST!
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NYÁRI PROGRAMOK a Nádasdy-várban
Sárvár város önkormányzata a járványügyi intézkedések 
enyhítéséről szóló legújabb kormányrendeletet figyelembe 
véve egyeztetést tartott a városházán a nyári sárvári rendez-
vények szervezőivel. Az egyeztetésen a programok szervezőit 
tájékoztatták az érvényes szabályokról, melyekre figyelniük 
kell a tervezés és a lebonyolítás során.

A 2021. május 21-én kiadott 
kormányrendelet több pontban 
is módosította, illetve enyhítette 
azokat az intézkedéseket, me-
lyeket korábban bevezettek. A 
korábbi korlátozások célja a jár-
vány terjedésének a lassítása volt, 
a most megjelent szabályozás 
azonban már a fokozatos nyitás 
elve alapján készült. A találkozón 
az új rendeletet, valamint annak 
jogi környezetét tekintette át 
Kondora István polgármester,  

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, 
dr. Szijártó Valéria címzetes fője-
gyző a Nádasdy Kulturális Központ 
vezetőjével, Takács Zoltán Bálinttal 
és a nyári programok szervezőivel. 

Az új jogszabály alapján nyil-
vánvalóvá vált, hogy a biztonság 
mindennél előrébb való. Meg-
egyezés született arról, hogy idén 
a nyári rendezvényeket, kulturális 
programokat, fesztiválokat és 
koncerteket a Nádasdy-vár falain 
belül szervezik meg. 

Fontos, hogy a résztvevők ne 
csak jól, hanem biztonságban is 
érezzék magukat. A szabályok 
betartása ezért mindannyiunk 
érdeke, függetlenül attól, hogy 
megkaptuk az oltást vagy nem. 
Idén a vár minden rendezvényére 
a kormány határozatának megfe-
lelően védettségi igazolvánnyal 
lehet belépni. A nyári rendezvé-
nyeket érintő döntésekről Takács 
Zoltán adott tájékoztatást.

Az intézményvezető elmondta, 
hogy a döntések meghozatalakor 
a legfontosabb szempont az 
egészség védelme volt. Minden 
politikai megfontolást felülír 
családtagjaink, barátaink és is-
merőseink életének a védelme. 
Függetlenül attól, hogy ki mit 
gondol arról, hogy indult és ter-
jedt el a járvány, mindannyiunk-
nak fontos, hogy biztonságban 
tudjuk magunkat. Függetlenül 
attól, hogy ki milyen szempontok 
szerint fogadja el vagy utasítja el 
a vírus elleni oltást, mindannyi-
unknak fontos a másik életének 
és egészségének a védelme. Nem 

utasíthatjuk el ezért a szabályok 
betartását. 

Idén nyáron saját és mások vé-
delmének érdekében a kormány 
által hozott intézkedéseknek 
megfelelően Sárvár önkormány-
zata, intézményei és civil szer-
vezetei kulturális programjaikat 
a Nádasdy-vár területén a sza-
bályoknak megfelelően tartják 
meg. A legfontosabb, hogy min-
den rendezvény védettségi és 
a személyazonosságot igazoló 
okmánnyal látogatható. A Nádas-
dy-várban megrendezésre kerülő 
események esetében nem az 500 
fős létszámkorlátot kell figye-
lembe venni, hanem a vár belső, 
illetve külső udvarára vonatkozó 
katasztrófavédelmi létszámot al-
kalmazzák, ami jóval meghaladja 
a rendelet által meghatározott 
plafont. Ehhez azonban védett-
ségi igazolvány szükséges. 

A járványügyi szabályok betartá-
sával lehetősége nyílik minden sár-
várinak és Sárvárra érkező turistának 
a kulturált és önfeledt szórakozásra 
az idén nyáron is! TRG
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GYEREKJUNIÁLIS
a Nádasdy-várban

2021. JÚNIUS 6. Vasárnap

A PROGRAM
10:00    A kényes királylány 
     A Pódium Színpad gyermekelőadása
14:00 - 19:00  Játékpark és interaktív kiállítás a várudvaron 
14:00    Charley és a Csokigyáros. Interaktív játék
15:00    Bubó Doktor
     Mesejáték Pódium Színház előadásában
16:00    Bűvészműsor és közös játék a várudvaron
18:00    A Varnyú Country gyermekelőadása
20:00    Mispro Produkciós Iroda: Dalok Szárnyán

A BELÉPÉS DÍJTALAN.

A rendezvényen a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők, felnőttek 
és a velük lévő 18 év alatti gyerekek, fiatalok vehetnek részt.

Médiatámogató:  Sárvári Média Nonprofit Kft.
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják. 
A rendezvényen fénykép- és videófelvételek készülnek. I sarvarvar.hu



Szent László

Szent László és

● Június 6-án, Úrnapján a 10 
órás nagymisén járulnak első 
szentáldozáshoz a Kertvárosban 
lakó 3. osztályosok a Sári temp-
lomban. 

● Június 13-án, vasárnap a 9 
órás diákmisén ünneplik elsőáldo-
zásukat a Nádasdy iskolába járó 3. 
osztályosok a Szent László-temp-
lomban. Imádkozzunk minden 
elsőáldozóért és családjaikért.

● A katolikus iskola alsó tagoza-
tának június 12-én, szombaton 19 
órakor, a felső tagozatnak június 
13-án, vasárnap 11 órakor lesz a 
tanév végi hálaadó Te Deum a 
Szent László-templomban. Tanév 
végi szentgyónásukat iskolai ke-
retben végzik el.

● A Nádasdy és Gárdonyi 
iskolákba járó diákok tanév végi 
szentgyónása június 19-én, szom-
baton 9–10 óra között lesz a Szent 
László-templomban. A tanév végi 
hálaadó Te Deumot június 20-án, 

vasárnap a 9 órás diákmisén tart-
juk. Szeretettel várjuk a diákokat és 
szüleiket minden iskolából.

● Június 20-án, vasárnap a 11 
órás nagymisén 140 fiatalt bérmál 
a nagytemplomban Dr. Székely 
János megyéspüspök Úr. Imád-
kozzunk értük és családjaikért!

● Csütörtökönként az esti 
szentmise előtt mindkét temp-
lomban rózsafüzért imádkozunk.

● Június 13-án, vasárnap a 10 
órás nagymisén lesz a Sári temp-
lomhoz tartozó hittanos diákok 
tanév végi hálaadása. Szeretettel 
várjuk a gyermekeket és szüle-
iket. Köszönjük meg Istennek a 
tanévben kapott kegyelmeket. 
Tanév végi szentgyónást június 
11-én, pénteken 15.30 és 16.30 
óra között végezhetnek Sáriban.

● Júniusi vasárnapokon a jövő 
évben elsőáldozáshoz és bérmá-
láshoz járuló hittanosok szüleik 
kíséretében iratkozzanak fel a 
szentmisék végén. Bérmáláshoz 
a 8. osztályosok járulnak. 

● Június 13-án, vasárnap Pá-
duai Szent Antal ünnepe lesz, 
melyre június 5-től minden esti 
szentmise után kilenceddel ké-
szültünk. 

● Minden hónap 25-én, a Szent 
László-templom Prágai Kis Jézus 
szobránál boldogabb családokért 
és kallódó gyermekek megtérésé-
ért imádkozunk.

● Nagyon köszönjük a Kedves 
Szülőknek, hogy a városban szep-
temberben kiscsoportot kezdő 
sárvári óvodásoknak közel felét 
a Katolikus óvodába íratták. Kö-
szönjük a bizalmat és a szeretetet.

● A hittanos gyermekek tanév-
záróját családi istentisztelet kere-
tében Rábapatyon június 13-án 
11 órakor, Sárváron pedig június 
13-án 15 órakor tartjuk. Ez utób-
bit kézműves foglalkozásokkal 
és sportversenyekkel színesített 
családi délután követ a sárvári 
parókia udvarán.

● Gyülekezetünk csoportjai a 
nyári időszakban nem tartanak 
alkalmakat. A Nőegylet utolsó 
gyűlésére a munkaévben június 
8-án, kedden 17 órától kerül sor 
Sárváron, a Férfikör záró alkalmát 
pedig június 18-án, pénteken 17 

órakor tartjuk meg Rábapatyon. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

● Gyülekezetünk énekkara 
június végéig csütörtökönként 18 
órától várja az énekelni vágyókat, 
július és augusztus hónapokban 
a próbák szünetelnek.

● Gyülekezetünk az idei nyá-
ron is napközis hittantábort 
szervez, melynek időpontja július 
5–9, helyszíne pedig a rábapatyi 
templom és gyülekezeti ház lesz. 
Jelentkezési lapot a hitoktatóktól, 
illetve a lelkészi hivatalban kér-
hetnek. A jelentkezés határideje 
június 15-e.

● Egyházközségünk főbb hí-
reiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen is 
tájékozódhatnak.

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

● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
95/830-067. Egyházközségünk a 
Sárvári Református Egyházközség 
Facebook-oldalon is elérhető.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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Németh Mihály szobrász-
művész szellemi és tárgyi 
hagyatékát őrzi a Nádas-
dy-vár. A Nádasdy Kultu-
rális Központ emlékszobát 
alakított ki Németh Mihály 
sárvári szobrász volt műte-
remlakásának tárgyaiból. 

A Nádasdy-várban kialakított 
új helyiség mellett a város dísz-
polgárának szobrait őrzi a vár 
bástyájában létrehozott kiállítóhely 
is, amelyben a művész Sárvárnak 
adományozott műveit helyezték el. 
Kondor János, a kulturális központ 
igazgatóhelyettese elmondta, az új 
emlékszobában azt a hangulatot 
szeretnék megidézni, amely Né-
meth Mihály műtermét jellemezte. 

– Maga a hely is szimbolikus, 
hiszen Miska bácsi évtizedekig 
szinte napi vendég volt a Nádas-
dy-várban. Ezért kötelességünk 
az ő szellemi és tárgyi hagyatékát 
őrizni és bemutatni. Németh Mi-
hály része volt annak a szellemi 
műhelynek, amely a várban, a mű-
velődési központban működött. 
Parázs vitákban vett részt, és fi-
gyelemmel kísérte a kulturális ese-
ményeket, folyamatokat, amelyek 
zajlottak Sárváron – emlékezett 
Kondor János, a Nádasdy Kultu-
rális Központ igazgatóhelyettese. 

A 93 éves korában elhunyt mű-
vész nemcsak szobrokat alkotott, 
hanem fotózott és verseket is írt. 

– Attól is különleges ez az em-
lékszoba, mert olyan tárgyakat és 

bútorokat is be tudunk mutatni, 
amelyek Németh Mihály halála 
után kerültek ide, miután a csa-
lád értékesítette a házát. Ekkor 
megvásároltunk több berende-
zési tárgyat, köztük Miska bácsi 
íróasztalát is, amely mindvégig 
a műtermének volt az egyik 
tartozéka. Az emlékszobában 
megpróbáltuk kicsit megidézni 
ennek a műteremnek a hangu-
latát. Akik majd megnézik, úgy 
látják, nagyon zsúfolt. Ez volt rá 
a jellemző, a műtermében is sok 

mindennel körbevette magát 
– mesélt a művelődési központ 
egyik volt irodahelyiségéből 
kialakított emlékhelyről Kondor 
János. Hozzátéve, hogy láthatóak 
kisplasztikák és kisebb szobrok 
mellett a művész kis könyvtárá-
nak a kötetei is.

A Németh Mihály hagyatéka-
iból berendezett emlékszoba a 
Nádasdy Kulturális Központ nyit-
vatartási idejében bejelentkezés 
alapján látogatható.

p-ás

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

CSOPORT

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

@amicsirkenk.gallus

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

 

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:

HŰTŐRAKTÁROS – targonca jogosítvánnyal 
hétfőtől péntekig többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ 
villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

ÉLŐÁLLAT FÜGGESZTŐ – kiemelt bérezéssel! 
hétfőtől péntekig egy műszakos munkarend, munkakezdés: 4:00

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS 
hétfőtől péntekig állandó délelőttös munkarend, 5:40-től 

alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is!

ÜZEMI TAKARÍTÓ 
hétfőtől péntekig állandó éjszakás munkarendben

Megtaláljuk a legmegfelelőbb feladatkört Önnek, ha megváltozott munkaképességű 
munkavállalóként jelentkezik hozzánk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe.

Munkavégzés helye: Sárvár- Rábasömjén

 9600 Sárvár, Hunyadi u. 9/a 

(Kisipari üzletsor)  20/477-4500 

 lakihome.hu  info@lakihome.hu 

 / @lakihomestudio

FELMÉRÉS | TERVEZÉS | KIVITELEZÉS

bútorok készítése

nyílászárók 
árnyékolástechnika

beltéri ajtóOTTHONFELÚJÍTÁS 2021

M I B E N  T U D U N K  S E G Í T E N I  Ö N N E K ?

Szállást keresünk saját állományú
hazai munkavállalóinknak hosszú távra

Sárváron vagy a környéken.
Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.

Telefon: 06-70/ 938-8711

Németh Mihály emlékszo-
bájában Kondor János 
igazgatóhelyettes

NÉMETH MIHÁLY emlékszobája a várban

92021. június 4.SÁRVÁRI    HÍRLAP



A biztonságos használat 
és a kulturált együttlét 
érdekében a Sárvári Vá-
rosgondnokság a játszótéri 
házirendre figyelmeztető 
táblákat helyezett ki a vá-
ros játszóterein. Sárváron 
összesen 13 játszótér, va-
lamint 2 kültéri fitneszpark 
van, valamennyinél kihe-
lyezték a figyelemfelhívó 
táblákat.

A házirend szabályait Pintér 
László, a Sárvári Városgondnokság 
ügyvezető igazgatója ismertette. 
Kiemelte, hogy a játékszabályokat 
a gyerekeknek és a felnőtteknek is 
be kell tartaniuk.

– A játszótér a sötétedésig 
használható, utána megkérjük a 
kedves látogatókat, hogy hagyják 

el a játszóteret a balesetek meg-
előzése érdekében. A játszótéren 
található játszóeszközök gyer-
mekek számára készültek. A ron-
gálások megelőzése érdekében 
kérjük, hogy a játszótéri játékokat, 
tényleg csak gyerekek használják. 
A bébihinta 3 éves korig, a többi 
hinta 14 éves korig használható. A 
játszótereken felügyelet nincsen, 
tehát mindenki a saját felelőssé-
gére használhatja. Az a szabály, 
hogy 10 éves kor alatt minden-
képpen kell egy felnőtt kísérőnek 
lennie a gyermekekkel – sorolta 
Pintér László.

A játszótér területén szigorúan 
tilos a dohányzás, az alkoholfo-
gyasztás, a droghasználat, tilos 
továbbá kutyát vagy bármilyen ál-
latot bevinni, és tilos a szemetelés 
is. A játszótérre belépő személyek 

jelenlétükkel elfogadják a 
házirend szabályait.

A játszóterek állapo-
ta kapcsán az igazgató 
felidézte, idén teljesen 
megújult a Csónakázó-tó-
nál lévő játszótér, a régi 
játszóeszközök egy ré-
sze pedig felújítás után 
új helyre került. 
Kettőt áthelyez-
tek a Gárdonyi 
iskolával szem-
beni játszótér-
hez, kettőt pe-
dig a Nádasdy 
étterem melletti 
játszótérhez.

Az igazgató 
hozzátette, sze-

retnék, hogyha sokáig 
tudnák használni a gye-
rekek mind az új, mind a 
felújított játszóeszközö-
ket. Leszögezte, hogy a 
rendbontókkal szemben 
a polgárőrség és a rend-
őrség felszólítással élhet.

– A rongálások meg-
előzése érdekében az 
is szerepel a házirend-
ben, hogy az okozott 
kárért mindenki anyagi 
felelősséggel tartozik. 
Reméljük, azért erre nem 
lesz szükség, az a célunk, 
hogy ezt megelőzzük. 
Mindenképpen azt sze-
retnénk, hogy a látoga-
tók rendeltetésszerűen 
és balesetmentesen 
használják a játszóte-

reket – zárta gondolatait Pintér 
László.

Az üzemeltető azt kéri a látoga-
tóktól, hogy bármilyen problémát 
vagy bajt észlelnek, kérjenek se-
gítséget. A táblákon feltüntetésre 
kerültek a segélyhívó számok, 
valamint a városgondokság elér-
hetősége is. sii

Minden sárvári játszótéren táblák figyelmeztetnek a házirendre

A JÁTSZÓTEREK VÉDELME közös érdekünk

2 napos felvásárlást tart
a
Június 10. (csütörtök) és június 11. (péntek) 10–14 óra

BASSIANA HOTEL – Sárvár, Várkerület 29-2.

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, 
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés, 

ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu
+36 30 267 59 27

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar

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

Nyári játszóház 
A Sárvári Gondozási és 

Gyermekjóléti Központ 2021. 
július 5-től július 9-ig nyári 
játszóházat szervez Sárváron 
élő alsó tagozatos gyerme-
kek számára. 

Jelentkezni 2021. június  
15-ig lehet a Sárvári Gondo-
zási és Gyermekjóléti Köz-
pontban, Sárvár, Nádasdy út 
26. szám alatt, munkanapo-
kon 8 és 15 óra között.

Érdeklődni a 95/320-148, 
95/326-011, 95/320-149 te-
lefonszámon lehet.
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AMIT KÉRÜNK:

• CNC esztergályos/marós/programozó végzettség
• Minimum 1–3 éves tapasztalat
• Három műszakos munkarend vállalása
• Gyors, pontos, önálló munkavégzés
• Német nyelvismeret (előny)
• Műszaki végzettség

 
• A munkafolyamatra vonatkozó 
 technológiák ismerete
• Munkakörben szerzett tapasztalat
• Forgácsolási ismeretek
• Műszaki rajzolvasási készség
• Megbízhatóság, önállóság, kreativitás

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött és vevőspecifikus termékek 
fejlesztője és gyártója már több mint 35 év óta fontos partnere számos nemzetközi elektronikai és autóipari nagyvállalatnak.

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük küldje írásos önéletrajzát az alábbi címre:
Provertha Zrt. – 9600 Sárvár, Kemény István u. 5. E-mail: h-hr@provertha.com Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509

Gépbeállító munkakörbe Raktáros munkakörbe
AMIT KÉRÜNK:

• Raktári munkakörben szerzett tapasztalat
• Targoncakezelői vizsga
• Három műszakos munkarend vállalása
• Számítógépes alapismeretek
• Német nyelvismeret (előny)
• Csapatmunka

A Provertha E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet

AMIT KÉRÜNK:
•  Hasonló munkakörben, egyedi gyártásban szerzett tapasztalat
•  Középfokú műszaki végzettség
•  Számítógépes alapismeret
•  Rugalmasság, terhelhetőség
•  Precíz, pontos munkavégzés
•  2 műszakos munkarend vállalása

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek, kábelkonfekciók, 
műanyag fröccsöntött és vevőspeci� kus termékekfejlesztője és gyártója már több mint 35 év óta fontos partnere 

számos nemzetközi elektronikai és autóipari nagyvállalatnak.

Németh Andrea  Provertha E.C. Zrt.  Sárvár Kemény I. u. 5.  •  95/520-509  
 e-mail: andrea.nemeth@provertha.com

CNC MARÓS KÖSZÖRŰS 

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK! 

munkakörökbe várjuk jelentkezésüket! 
AMIT KÍNÁLUNK: 
•  Hosszú távú,  biztos munkalehetőség
•  Önálló és felelősségteljes munkavégzés 
  egy dinamikus, motivált csapatban.
•  Tiszta, rendezett környezet
•  Évi  bruttó 144.372 Ft készpénzkifi zetési juttatás
•  40%-os műszakpótlék elszámolás

•  – Munkábajárás költségtérítése:  
        – bérlettérítés 100%
        – saját gépkocsi használat a törvényileg 

         maximált mértékben
•  Egyéb prémium és bónuszlehetőségek

ELŐNYT JELENT:   
•  Német nyelvismeret

+3630 474 3068 +3620 488 3645

facebook: klimaszerelessarvaron

Az államilagtámogatott lakásfelújításiprogrambansegítünk Önnek,tervezéstől a kivitelezésig!

Hívjon bizalommal!

Épületklíma szerelés
forgalmazás 
javítás • tisztítás
Hőszivattyú 
telepítés
Ózongenerátor 
Autóklíma töltés
Épületfal-födém 
(tégla vagy beton) 
furat készítés 
(52-152mm átmérőig)

Castrum Ferreum Kft.

112021. június 4.SÁRVÁRI    HÍRLAP



SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

Minden ami autó!

Ne koptassa a télit!

12.500 Ft/db-tólNyári gumi 
akció

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

» 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 «

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Soproni sör 0,5 l  .........................234 Ft/db  468 Ft/l
Arany Fácán Sör 0,5 l ..................190 Ft/db  380 Ft/l
Heineken sör 0,5 l  .......................309 Ft/db  618 Ft/l
Steffl  sör 0,5 l  .............................229 Ft/db  458 Ft/l
Miller sör 0,33 l  ......................... 295 Ft/db 885 Ft/l
Cannabis energiaital 0,33 l  ........ 890 Ft/db 2670 Ft/l
Royal sör 0,5 l  ........................... 165 Ft/db 330 Ft/l
Nber Energiaital 0,25 l  ............... 270 Ft/db 1080 Ft/l
Tutti juice 0,25 l  ......................... 195 Ft/db  780 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  ............ 350 Ft/db  700 Ft/l

Új Termékeink: Tutti Juice • Nber Energiaital 
• Hell Coffee Coconut/Double Espresso 

• Hell Gamer Drink PVP/NOVA/ARCADE-Regenera

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
Vasárnap: ZÁRVA

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

ÜZLETEK

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

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

Velünk és Veletek lesz 
igazán teljes ez a NYÁR!

Semmi flanc, csak az ÍZ!

Tudjátok, 
ha június, akkor 

GŐZERŐVEL INDUL 
A PLATÁN NYÁR!

A Zeneterasz egy kicsit még 
várat magára, de addig is lesz
új 

 és egy 
kitűnő olasz kávéval 
bővül a kínálatunk!

Irány a PLATÁN, mert tudjátok...

Nyári finomságok étlapja,
Bolondító fagylaltkelyhek,

fröccskoktélok, 

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

Most:-10% a munkadíjból 
(Részletek az üzletben.)

Az Igazinak
Gyönyörű eljegyzési gyűrűk

Most: –5%

Újra hódít a gyöngy 
Igazgyöngy ékszerek

Most: –10%

Nyárra ajánljuk:
színes UNIQUE bőrkarkötők
Most: –10%

Tel.: 06 30 974-6655 
www.ekszerszalon.com •  ZOÉ Ékszer

Sárvár, 
Batthyány u. 34/3. 

(volt Borudvar)
Sárvár, Batthyány u. 23. 

(főutca)
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KÖZÉPMEZŐNYBEN a Rábasömjén

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. június 4. és 19. között BAJNOK LETT A SÁRVÁR FC

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Június 10-én és 17-én, 
csütörtökön 17 órakor

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu

5% ÁFA-val
értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu

5% ÁFA-val

A Vas megyei III. osztályú labdarúgó bajnokság Sárvári cso-
portjában a bajnokság kezdete óta őrzi a középmezőnyben 
elfoglalt helyét a Rábasömjéni TC együttese. A bajnoki szezon 
itt is a hajrájába érkezett. 

A 15 csapatos küzdelem 27. 
fordulójában a Nemeskocs láto-
gatott Rábasömjénbe és győzött 
1–3-ra, majd idegenben a Mesteri 
ellen 1–1-et játszottak a sömjé-
niek. Az együttes utolsó találko-
zójára június 6-án kerül sor hazai 
pályán a Bő SK ellen.

A rábasömjéni focicsapat az 
egész szezon során a bajnokság 
középmezőnyében tudott marad-
ni, pedig az együttes felkészülését 
és játékát nehezítette a korona-
vírus-helyzet. Jól szerepeltek a 
jobb csapatok ellen, de pontokat 
vesztettek a tabellán hátrébb ta-
nyázó csapatoktól. Így történt ez a 
Nemeskocs elleni meccsen is, ahol 
a Rábasömjén az egy az egy elleni 
küzdelmeket vesztette el. 

– Ősszel igen jó szezonunk volt, 
stabilan a 6–7. helyen álltunk. 
Aztán a koronavírus-helyzet a mi 
csapatunkat is érintette, elma-
radtak az edzések is, és tavasszal 
hullámvölgybe kerültünk. A felső-
házi csapatokkal szemben jól tud-

tunk játszani, de képesek voltunk 
bárkitől kikapni is. A bajnokság 
végére a továbbra is a 6–8. helyet 
szeretnénk megtartani – mondta 
el Vincze Gyula, a Rábasömjéni 
TC elnöke. Hozzátéve, hogy 2–3 
éve stabil a csapat játékoskerete. 
Néhány labdarúgójuk a felsőbb 
osztályba is el tudott igazolni.

Rábasömjén összetartó kö-
zössége számos civil szervezetet 
működtet, ezek egyike a focicsa-
pat, amely rendszeres találkozási 
alkalmat is ad a helyieknek és a 
Sárvár környéki települések szá-
mára is. A rábasömjéni sportklub 
fél évtizede alakult újra, és játszik a 
bajnokságban. Mára kialakult stabil 
játékosgárdája és szurkolói köre is. 

– Nekünk nagyon fontosak 
a nézők, akik idegenbe is elkí-
sérnek bennünket. Most, hogy 
újra látogathatók a meccsek, a 
mérkőzés után – megköszönve 
a szurkolóink támogatását – őket 
is megvendégeljük – számolt be 
Vincze Gyula.  p-ás

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor: Június 5., 12. 19. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Június 4. (péntek) 19.00: A Szomszéd Vár / turisztikai magazin
Június 11. (péntek) 19.00: Kvantum / tudományos magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Vas megye bajnoka lett a 2020/21-es labdarúgó bajnokság-
ban a Sárvár FC felnőtt labdarúgócsapata.

 A Rábapaty elleni 4:0-s győze-
lemmel május 22-én bebiztosí-
tották bajnoki címüket sárváriak, 
és ezt követően léptek pályára 
a Büki TK ellen pünkösdhétfőn. 
A Bük elleni mérkőzésen végig 
mezőfölényben játszott a Sár-
vár. Marsai Máté, Szabó Roland, 
Csákvári Zsolt és Horváth Kevin 
góljaival 4:0-s győzelmet ara-
tott a Sárvár FC a Büki TK ellen.  

A bajnokságot idegenben zárták 
a sárváriak a Körmend ellen, és  
2:1-es vereséget szenvedtek el a 
tét nélküli mérkőzésen idegen-
ben. Lapzártánk után a Zanati 
KSE-Haladás VSE ellen lépett 
pályára a Sárvár FC a Halmosi 
Zoltán Vas Megye Kupa keretében 
a Király Sportlétesítményben. 
Következő lapszámunkban érté-
keljük a győztes szezont.
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NEGYEDIKEK LETTEK
kézilabdázóink
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Sárvár | Celldömölk
Egyéni nyelvoktatás rugalmas idôbeosztásban!

Fe
lnő

ttk
ép

zé
si n

yil
vá

nta
rtá

si s
zá

m:
 00

50
9-

20
09

 • I
nté

zm
én

y a
kk

red
itá

ció
s l

ajs
tro

ms
zá

m:
 AL

-2
70

6

Használd ki a nyarat,
gyere akár intenzíven!
Betervezett nyaralás nem akadály!

Nyelvvizsgára, érettségire,
külföldi munkára felkészítés!

TINIK   SZÜLEI
FIGYELEM!
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Lejátszotta a szezon utolsó 
mérkőzését a Sárvárfürdő 
Kinizsi. A kézis lányoknak 
idegenben is sikerült le-
győzniük a Student Com-
fort Szombathely csapatát, 
így 6 meccsből álló győ-
zelmi sorozattal zárták le 
az évet, és a bajnokság 4. 
helyén végeztek.

A 22., egyben utolsó fordulóban 
18–35-re győzte le idegenben 
a Sárvárfürdő Kinizsi a Student 
Comfort SKFT csapatát. Az első 
negyed órában még fej fej mellett 
haladt a két gárda, de végül maga-
biztosan nyertek a kinizsis lányok.

– Picit megleptek bennünket 
a szombathelyi lányok, egy em-
berfogással kezdtek, kiléptek az 
irányítónkra, Barcza Rebekára. Ez 
egy picit megzavarta a csapatot, 
idő kellett, amíg fölpörögtünk, de 
az első félidőben már vezettünk, a 
második félidőben pedig valóban 
igazi örömjátékot mutattak be 
a lányok az utolsó mérkőzésen 
– összegezte a meccset Csonka 
László szakosztályvezető.

A Sárvár 22 lejátszott mérkőzés-
ből 15-öt nyert meg. A Komárom 
VSE, a Büki TK és a Pénzügyőr SE 
U22 mögött, a 4. helyen zárta 
a 2020/21-es NB II-es női kézi-
labda-bajnokság észak-nyugati 
csoportját.

– Az elvárásoknak megfelelően 
a középmezőny élén végeztünk. 
Más esetben a negyedik hely 
kérdésekre ad okot, de ebben a 
bajnokságban nem gondolko-
dunk ezen. Kevés olyan mérkőzés 
volt, ahol egész csapattal tudtunk 

kiállni. A csapatmunkát emelném 
ki, az volt fontos számunkra – ér-
tékelte a bajnoki szezont Pupp 
Adél edző.

A Kinizsi a tavasz elején kisebb 
hullámvölgybe került, de az utób-
bi hetekben sikerült talpra állniuk, 
zsinórban 6 győzelmet szereztek a 
lányok, ezzel a lendülettel mehet-
nek el a nyári szünetre.

– A hullámvasút tetejére akkor 
kerültünk volna, hogyha sikerül 
a bronzérmet megszerezni. Egy 
picit hiányérzetem van nekem, de 
a kitűzött célt, az első öt helyezést 
sikerült viszonylag simán hozni. 
A Komárom mindenképpen erő-
sebb csapat volt mint mi, tehát 

ellenük nem sok esélyünk volt 
egyik mérkőzésen sem. Azokkal 
szemben, akik ellen esetleg győz-
hettünk volna, viszont soha nem 
tudtunk teljes csapattal kiállni, 
mindig hiányzott egy-egy fontos 
kulcsember, de ilyen a sport – fo-
galmazott Csonka László.

A játékosok nevében Jenőfi 
Katalin értékelte az idei évet.

– Nagyon furcsa volt ez a sze-
zon. Az ősz folyamán nagyon 
sokszor el is lettek halasztva a mér-
kőzéseink, nehéz volt felpörögni, 
felkészülni a mérkőzésekre, de mi 
mindent megtettünk. Örülünk, 
hogy a negyedik helyet megsze-
reztük. Szerettünk volna persze 
előbbre végezni, de ez most így 
alakult – mondta a rutinos játékos.

A felnőtt csapat május végén 
megtartotta utolsó edzéseit. Egy 
bankettet még tartanak, majd 
nyári szünetre mennek, és augusz-
tusban találkoznak újra.

sii 

A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es, 4 . helyezett kézilabdacsapata

 
 
 
 
 

 
 
 
A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari 
beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, 
Zala- és Veszprém megye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, 
mintegy 400 alkalmazottal. 
 
Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe, a munka 
jellegéből adódóan elsősorban férfi munkatársakat keresünk  
BETANÍTOTT MUNKÁS 
 
pozícióba 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelentkezés munkaidőben  
(08:00 - 16:00 h)  
a megadott telefonszámokon, 
vagy az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:  
 
Cím: Seton Hungary Kft. 

9545 Jánosháza, Jókai u. 4. 
Tel.:  +36 95 450 794 
Fax:  +36 95 551 900 
Mobil: +36 20 355 0250 
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com 

Amit kínálunk  

• Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények 

• Alapbéren felüli juttatások 

o 40%-os délutános műszakpótlék (18-22 h) 

o Béren kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás, 
negyedéves Jelenléti és éves Karácsonyi bónusz)   

o Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás  

• 2 műszakos munkarend (de. 06-14 h, illetve du. 14-22 h)  

• Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén 
kifizetésre kerülnek 

• Ingyenes céges buszjárat biztosítása  

• Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű 
szerződéssel 

• Kiváló csapat, családias, támogató légkör 

 

Feltételek 

• min. általános iskolai végzettség 
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LAKÁSOK
ELADÓK!

MEGKEZDTÜK
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK 

(44-70 m2-ig)

ÉRTÉKESÍTÉSÉT!

+36 30 3204 128 • www.krisztinalakopark.hu
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