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IRÁNY A SÁRVÁRI STRANDFÜRDŐ!

ADÓVISSZATÉRÍTÉS
a családosoknak
Magyarország az egyetlen
ország az EU-ban, ahol több
vakcina áll rendelkezésre,
mint ahányan oltásra jelentkeztek – mondta Orbán Viktor
miniszterelnök a június 10-i
Kormányinfón.

Kondora István polgármester, Kántás
Zoltán fürdőigazgató, Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester, valamint Zelles Zsolt
stratégiai igazgató a
strandon
Már teljes kapacitással üzemel a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, kinyitott a strand is, és egy új Spa Shop is megkezdte
működését a fürdőn. Nyitás előtti bejárást tartott a fürdőben
Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester Kántás Zoltán fürdőigazgatóval, valamint Zelles Zsolt
stratégiai igazgatóval.
Megérkezett a strandidő és
vele együtt a Sárvári Gyógy- és
Wellnesfürdő strandja is kinyitott június 11-én, így most már
minden attrakció üzemel a létesítményben.
– A szezonális strandfürdő megnyitásával lezárult az a folyamat,
amely május elején a gyógyászati
részleg nyitásával kezdődött meg.
Nagyon örülünk, hogy végre itt
tarthatunk, és rendkívül nagy várakozással tekintünk az idei strandsze-

zonra. A lehető legrugalmasabban,
de a járványügyi szabályok maximális betartásával tudjuk fogadni
a vendégeket – mondta Kántás
Zoltán igazgató. A legfontosabb
szabály, hogy a fürdőt védettségi
igazolvány birtokában lehet látogatni és olyan kiskorú gyermekeknek, akiknek a szülei védettségi
igazolvánnyal rendelkeznek, létszámkorlát nincs a fürdőn.
A sárvári fürdőt körbejárva
elégedetten állapította meg

Kondora István polgármester
is, hogy minden készen áll a
strandon arra, hogy vendégek
ezreit fogadja a következő hónapokban.
– Azok az attrakciók, amiket a
városban és a fürdőn az elmúlt
két évtizedben fejlesztettünk,
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy
lendületet vegyen a sárvári turizmus. A pandémiás időszakban is
a tíz legnépszerűbb vendégfogadó település között voltunk,
és mindent megtettünk azért,
hogy az érdeklődést fenntartsuk
a város iránt. Remélem, hogy az
idén is sokan választják nyaralásuk
célpontjául Sárvárt – húzta alá
Kondora István.
Folytatás az 5. oldalon

Hangsúlyozta: a járvány harmadik hullámát legyűrtük, mert
az új fertőzöttek száma egyre
gyorsabb ütemben csökken,
és alacsony a pozitív tesztek
aránya. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy engedélyezik a 12–16 év közöttiek
oltását, a szülőké lesz a döntés
ebben az ügyben. A tömeges
helyett áttérünk a készenléti
oltási rendre. Két operatív törzs
jön létre, az egyik a társadalmi
élet, a másik a gazdaság újraindításával foglalkozik. Tíznapos
rendkívüli, fizetett szabadságot
kapnak azok, akik részt vettek a
védekezésben. A miniszterelnök arról is szólt, hogy nemzeti
konzultáció indul, amelyben a
gazdasági intézkedések fognak
dominálni, így vállalják, hogy
egy vagy több lépésben 200
ezer forintra emelik a minimálbért, ehhez valószínűleg
adókedvezményt kell adniuk a
kis- és középvállalkozásoknak.
A gyermeket nevelő szülők a
2021-ben befizetett személyi
jövedelemadójukat visszakaphatják 2022-ben, az átlagbér
adószintjéig.

ELINDULT a nyári programkavalkád!

SZURKOLÓI TERASZ a Sárvár Arénánál!

A mazsorettek fesztiváljával indult a nyári rendezvényszezon
Sárváron, majd a gyemekjuniálison is sok sárvári család mulatta
együtt az időt. Június 19-én, szombaton 21 órától a Balkan Fanatik
koncertezik a vár udvarán. Az est hangulatát előzenekarként a
Born Jovi Tribute zenekar készíti elő 19 órától. Aztán a Szentivánéji
programokra várják az érdeklődőket, köztük Deák Bill Gyula koncertjére is. Majd július 2-a és 4-e között már a Sörexpressz gurul
be a vár udvarára sok-sok koncertet hozva magával.
Részletes programok a 12-13. oldalon

Elkezdődött a Labdarúgó Európa Bajnokság, és ezzel együtt kinyitott a Sárvár Aréna szurkolói terasza. A Törökország–Olaszország
nyitómeccset a Sárvár Aréna teraszán nézhették már meg az érdeklődök óriási kivetítőn. A nehezen induló játék végül az olaszok
3:0-s győzelmét hozta. A szurkolás mellől a sör és a pop corn sem
hiányozhat. A tavalyi évben már nagy sikerrel zajlottak szabadtéri
vetítések a Sárvár Aréna parkolójában, most pedig a Labdarúgó
Európa Bajnokság ideje alatt lehet szabadtéren követni a mérkőzéseket, együtt szurkolhatunk a magyar válogatottnak is.
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ÚJABB ÁLLAMPOLGÁRSÁGI eskütételek

Újabb honfitársaink tehették le az állampolgársági esküt a
sárvári városházán Kondora István polgármester és Jakits –
Szabó Zsuzsanna, az önkormányzati hivatal állampolgársági
ügyekért felelős munkatársa előtt május 31-én.

A járványügyi szabályokat betartva, egy Kárpátaljáról érkezett
hölgy, Profoncsik Diána és egy
erdélyi felmenőkkel rendelkező,
német állampolgárságú hölgy,
Feigi Ilona tett állampolgársági
esküt, akinek régi vágya teljesült
ezzel.
Feigi Ilona – leánykori nevén
Tasnadi Ilona – szülei visszahonosítottak, édesanyja itt él Sárváron, a Hegyközségben. Ilona
Németországban lakik férjével,
támaszával, de rendszeresen
járnak haza az édesanyjához.
Nagyon örültek, hogy most végre letehette az állampolgársági
esküt, mivel az elmúlt évben az

eskü többször meghiúsult a kialakult pandémiás helyzet miatt.
Legutóbb éppen édesanyja 80.
születésnapjára volt kitűzve az
időpont, amit szintén halasztani
kellett. Most végre sikerült Ilonának hazajönnie Németországból,
és elérkezett számára a várva
várt nagy nap. Rettenetesen
izgulva, végtelen nagy örömmel,
édesanyja és férje jelenlétében
könnyes szemmel tette le az
állampolgársági esküt. Ilona a
ceremónia után az alábbiakat
mondta: „A múlt: az történelem.
A jövő: rejtelem. A jelen: adomány, áldás, ajándék. Élvezzük
ki minden pillanatát!”

felújítás szervezője Burka Zoltán
helytörténeti kutató elmondta,
hogy a befejezéshez felajánlásokat

még továbbra is várnak a Sárvári
Városszépítő Egyesület OTP számlaszámára: 11747037-20006417.

Helyén a KERESZT
A helyére került a felújított
Tizenháromvárosi kereszt.
Tavaly adománygyűjtéssel
indult civil kezdeményezés a közösségi kereszt
megmentéséért.
A cél az volt, hogy az 1846ban felállított közösségi kereszt
felújítása a 175. évforduló évében,
idén elkészülhessen. Az öt-tízezer
forintos felajánlásokból összejött a

munkák megkezdéséhez elegendő összeg. A kivitelezés az alap és
a munkaterület megtisztításával
kezdődött el, majd a keresztet Vasvárra szállították, ahol elvégezték
a restaurálást. A pénzadományok
mellett a városban több iparos is
jelezte segítségét. Így készülhetett
el a kereszt fogadására alkalmas
új betonalap is, amelyre most
emelték vissza az eredeti állapotában helyreállított feszületet. A

KLÍMASTRATÉGIA és tettek Sárváron
Vas megye is tenni szeretne a klímaváltozás ellen. Öt éve
született meg a Vas Megyei Éghajlatváltozási Platform, amely
a közelmúltban videokonferencián vitatta meg teendőit.
Az ötéves munkát értékelve a vasi városok, köztük Sárvár
is bemutatták saját klímaváltozással kapcsolatos terveiket,
amelyek beépítésre kerülnek az új megyei tervek közé.
Sár vár önkormányzata az
üvegházhatás és a környezetszennyezés csökkentése érdekében kitiltotta a tehergépkocsikat
a belvárosból, korszerűsítette a
városi közvilágítást, ezzel 50%kal csökkent az energia felhasználása. Számos intézménynek
megtörtént az energetikai korszerűsítése.
A klímaváltozás okozta csapadékos időjárás ellen védekezve
a település több pontján folyik
az esővíz-elvezetés hosszú távú
megoldása. A szén-dioxid-kibo-

csátás csökkentése érdekében
pedig nagy figyelmet fordít az
önkormányzat a zöld területek
gondozására és növelésére.
Sárvár az elsők között alakította
ki az országban a klímastratégiáját,
melyet már tovább is fejlesztett,
és például szolgált a megyében.
A Vas megyei Éghajlatváltozási
Platform tagjai figyelemmel kísérik
az itteni történéseket.
– A konferencia során a klímaváltozás lehetséges hatásairól, a
hazai éghajlati változásokról és
a jövőbeni várható éghajlatról is

hallhattak előadásokat, valamint
megismerhették a klímavédelmet
érintő jogi és szabályozási hátteret
– mondta el dr. Kondora Bálint, a
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.
A konferencia résztvevői és
előadói is egyetértettek abban: jelentőségteljes pont a klímastratégia kidolgozása, hiszen mind a hivatali szerveknek, mind a szakmai
szervezeteknek és a lakosságnak is
együttesen kell tennie azért, hogy
a változó éghajlati nehézségekkel

megfelelően tudjanak szembenézni Vas megyében is.
A következő időszak jelentős
feladata lesz a klímastratégiákat
a hétköznapi életbe is bevezetni,
hogy az egyének is felelősséggel
tartoznak környezetükért. Az
Európai Bizottsághoz kapcsolódó
brüsszeli központú Polgármesterek Szövetségének tagjaként Sárvár hatvanezer euróra pályázik a
város klímastratégiájának további
megvalósítására.
p-ás
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ÚJ BUSZOK álltak forgalomba megyénkben
A Volánbusz Zrt. beszerzésének köszönhetően három új csuklós autóbusz
érkezett Vas megyébe. Az
új, MAN Lion’s City GL A23
típusú csuklós járművek
Sárváron és környékén állnak forgalomba, átadásukra június 8-án került sor a
Sárvár Aréna parkolójában
egy sajtótájékoztató keretében.
A sajtótájékoztatón Ágh Péter
országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester és
dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz
Zrt. elnök-vezérigazgatója vett
részt. A bemutatón elhangzott,
a három autóbusz annak a 204
darabos flottának a tagja, amelynek megvásárlásáról még tavaly
decemberben kötött megállapodást a Volánbusz Zrt. és a Volán
Buszpark Kft. a nyertes ajánlatot
benyújtó MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft.-vel. Az új, magas komfortfokozatú járművekkel

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester és
Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója az új buszok előtt

vekkel elsőként Vas megyében
találkozhatnak az utasok.
– Választókerületünkben több
városba: Celldömölkre, Csepregre,
Bükre, Sárvárra, Vépre, valamint
több kistelepülésre is minőségi
körülmények között juthatunk
el a Volán új buszai révén. Közös
célunk továbbra is az, hogy legyen szó volánról, vasútról, vagy
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Tel.:
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+36
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+36
20355
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355
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E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com
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hrjanoshaza@setonautoleather.com
E-mail:
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com
hrjanoshaza@setonautoleather.com

országszerte találkozhatnak majd
az utasok a helyközi elővárosi
vonalakon.
A 20,8 milliárd forint plusz áfa
értékben vásárolt 204 darab új,
csuklós autóbusz több ütemben,
várhatóan augusztus végéig
folyamatosan érkezik és kezdi
meg szolgálatát a Volánbusz
kötelekében. A korszerű jármű-

rendszerrel, valamint utasszámlálóval szerelték fel.
Kondora István elmondta, az
elmúlt években lezajlott fejlesztéseknek, beszerzéseknek köszönhetően Sárvár és térsége
még intenzívebben tud kapcsolódni a közösségi közlekedéshez.
A polgármester példaként a vasútállomás felújítását, az InterCity
vonatok közlekedését és a Volánbusz mostani beszerzését, a járműállomány frissítését említette.
Kondora István reményét fejezte
ki, hogy az új csuklós autóbuszokat sokan igénybe veszik majd,
csökkentve ezzel az autóval közlekedők számát.
– Ilyen nagyságrendű csuklósbusz-beszerzésre nem volt példa
az elmúlt 15 évben a Volánbusznál – mondta el Pafféri Zoltán, a
társaság elnök-vezérigazgatója.
Hozzátette: A Volánbusz 2018-ban
indult jármű-fiatalítási programja
keretében eddig 866 új és újszerű autóbusz állt forgalomba.
A társaság 2021-ben 1665 busz
beszerzésére indít közbeszerzési
eljárást, amelyekből – az eljárások
sikere esetén – várhatóan közel
700 meg is érkezik az év végéig.
A fennmaradó állomány 2022-ben
áll majd az utasok szolgálatába.
A jármű-fiatalítási program eredményeként a jövő év végéig a vállalat teljes autóbusz-állományának
40 százaléka megújul.
sii
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PEDAGÓGUSNAPI KITÜNTETÉSEKET adtak át a városházán
Sárvár Város Önkormányzata 2021. évi pedagógusnapi ünnepségét a városházán tartotta. Kondora István polgármester
ünnepi beszédében köszönetet mondott a pedagógusoknak
a koronavírus-járvány alatt bevezetett digitális oktatásban
való helytállásukért, hogy a rendkívüli helyzetben, a virtuális
térben is tudtak egyszerre tanítani és nevelni.

Az önkormányzati okleveleket
Kondora István polgármester és
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
adta át.
Sárvár Város Önkormányzata a „KANIZSAI ORSOLYA
ÉRDEMÉREM” kitüntetést
adományozta:
Fehér Sándorné, a Sárvári
Csicsergő Óvoda óvodapedagógusának óvodapedagógusként, vezető-helyettesként,
hagyományőrző pedagógusként
nagy hivatástudattal végzett,
kiemelkedő szakmai munkájának
elismeréseként.
Nagy Istvánnénak, a Sárvári
Vármelléki Óvoda óvodapedagógus/fejlesztőpedagógusának nyugdíjba vonulása
alkalmából, a négy évtizeden át
végzett magas színvonalú nevelő-fejlesztő munkájának, valamint
a fejlesztőpedagógusi feladatok
lelkiismeretes ellátásának elismeréseként.
Biró Ágnesnek, a Sárvári
Vármelléki Óvoda intézmény-

vezető-helyettesének a Sárvári Vármelléki Óvoda Szatmár
utcai telephelyének óvodavezető-helyetteseként rendkívül
hatékonyan ellátott példaértékű,
elkötelezett munkája elismeréseként és a hosszú évek óta
magas színvonalon és hivatástudattal végzett nevelő-fejlesztő
munkájáért.
Sárvár Város Önkormányzata a „GÁRDONYI GÉZA
ÉRDEMÉREM” kitüntetést
adományozta:
Martonicz Ferencnek, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános
Iskola tanárának az iskolában
tartósan magas színvonalon végzett pedagógiai munkájáért, a
gyermekközösségek kialakítása és
fejlesztése érdekében tett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.
Nagyné Dankovics Krisztinának, a Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola tanítójának
kiemelkedő pedagógiai tevékenysége, hivatástudattal, igényességgel, következetességgel végzett

Éjszakai medencetakarító kollégát
keresünk a sárvári fürdőre
21:40–06:00 közötti folyamatos munkavégzésre
hosszútávra, stabil, családbarát munkahelyre.
Jelentkezését az allas@sarvarfurdo.hu email címen várjuk!

oktató-nevelő munkájának elismeréséért.
Nagyné Molnár Rózsának, a
Szent László Katolikus Általános Iskola tanítójának lelkiismeretes, megbízható és szeretetteljes
katolikus tanítói munkájáért, a

dajkájának közalkalmazottként,
nevelés-oktatást segítő munkatársként nagy hivatástudattal
végzett kiemelkedő szakmai
tevékenységéért.
Fliegler-Bencze Mónikának,
a Sárvári Nádasdy Tamás Álta-

munkatársait és az iskolavezetést
egyaránt nagyban segítő pedagógusi munkájáért.
Németh Andreának, a Vas
Megyei Szakképzési Centrum
Sárvári Tinódi Gimnázium
matematika-fizika szakos középiskolai tanárának példaértékű pedagógusi hivatástudattal
végzett matematikatanári, ill.
közép- és emelt szintű érettségi
vizsgára felkészítő magas színvonalú munkájáért, eredményes
osztályfőnöki és közösségformáló
tevékenységéért.
Takácsné Horváth Ágnesnek, a Vas Megyei Szakképzési
Centrum Sárvári Turisztikai
Technikum középiskolai tanárának, oktatójának 30 éves
pedagógusi pályája, az iskolai
innovációkban kezdeményező,
aktív szerepvállalása, sikeres
pályázati koordinátori tevékenysége, pályaválasztási felelősként,
az iskolai honlap szerkesztőjeként
végzett elkötelezett munkája, a
pénzügyi és vállalkozói ismeretekhez kapcsolódó tanulmányi
versenyeken diákjaival elért eredményei elismeréseként.

lános Iskola iskolatitkárának
a pedagógusokkal, tanulókkal
és szüleikkel való példaértékű
együttműködése, az intézmény
adminisztrációs feladatainak
magas színvonalon, lelkesen,
becsületesen végzett munkája
elismeréséül.
Szabados Endrének, a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános Iskola gondnokának három évtizeden keresztül végzett becsületes,
lelkiismeretes, szorgalmas munkája, a munkatársaival, szülőkkel,
tanulókkal való példaértékű magatartása elismeréséül.

Sárvár Város Önkormányzata a „KÖZSZOLGÁLATI
ÉRDEMÉREM” kitüntetést
adományozta:
Kovács Ernőnének, a Sárvári Csicsergő Óvoda óvodai

Sárvár Város Önkormányzata
a „SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉLETMŰ-DÍJA” kitüntetést adományozta:
Lakatné Mester Évának, a
Vas Megyei Szakképzési Centrum Barabás György Műszaki
Szakképző Iskola igazgatójának több évtizedes kimagasló, precíz, innovatív szakmai
tevékenységéért, Sárvár közoktatásában, a szakképzésben
végzett kimagasló oktató-nevelő
munkájáért, pedagógiai elhivatottságáért.
Lakat Attilának, a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános Iskola igazgatójának kiemelkedő
nevelő-oktató munkája, valamint
elhivatott intézményvezetői tevékenysége elismeréséül.
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Irány a SÁRVÁRI STRANDFÜRDŐ!
Dr. Máhr Tivadar, Kondora István, Kovács
Anita és Kántás Zoltán az új spa shopban

Folytatás az 1. oldalról
Június 11-én nemcsak a strandot nyitották meg, hanem a
fürdő előterében lévő Spa Shop
– Vízből szívből üzletet is. Az
új boltban prémium kézműves
termékek, a sárvári gyógyvízből
készült szappanok és minőségi
natúr kozmetikumok, a fürdő csokoládéja, amit a Harrer csokigyár
egyedileg a sárvári fürdőnek
talált ki, továbbá vitaminok, ásvá-

nyi anyagok, étrendkiegészítők,
gyógynövénykivonatok, teák,
illóolajok, szaunaolajok széles
választéka is megtalálható a Dr.
Herz jóvoltából. A boltban Sárvár
Kártyával kedvezményesen lehet
vásárolni.
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester elismerően nyilatkozott az új
spa shopról, amely szerinte a helyi
identitást is erősíti a helyi, kézműves termékeknek teret biztosítva.

– Szerencsére az oltásnak és az
oltási kedvnek, továbbá annak,
hogy a magyar emberek készek
voltak a járványügyi szabályok
betartására, most már teljesen
kinyithattuk a fürdőt. A sárvári önkormányzat és a fürdő is megtett
mindent a vendégek fogadása
érdekében. Új helyre költöztettük
a TDM irodát, amely így nemcsak
információs pont, hanem vendégfogadó és vendégmarasztaló hely

is lett rengeteg új szolgáltatással.
Sárváriként nem szabad elfelejtenünk, hogy az az 1,8 milliárd
forint, amelyet a Magyar Kormány
a fürdő hitelkiváltásához a rendelkezésünkre bocsátott, az nagyon
fontos volt a fürdő újranyitásához,
és a fürdő további fejlesztéséhez
is, hiszen készen állnak a következő tíz év fejlesztési tervei is –
mondta el Dr. Máhr Tivadar.
-fr-

Úszásoktatás és úszóedzések
a Sárvári Fürdőben
Kedves Szülők és Gyerekek!
Szeretettel várunk minden sportolni vágyó óvodást,
iskolást és felnőttet, kezdő, középhaladó és haladó
úszócsoportjainkba vagy egyéni és
kiscsoportos oktatásra.
Érdeklődni és időpontot foglalni
a +36 95 523 661 telefonszámon vagy
az uszoiskola@sarvarfurdo.hu email címen lehet.

sárvárfürdő

ÚJ

RENAULT
ARKANA
sokoldalúnak
születünk

Új Renault Arkana napok június 15–19.
Bevezető ajánlatok és tesztvezetés
Renault modellek akár 0% THM Renault Crédit finanszírozással,
5 év vagy 100 000 km garanciával
Referencia THM: 0-3% 48 hónapos futamidő mellett
A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 06. 15. és 2021. 06. 19. között, új Renault (kivéve ZOE, TRAFIC szgk. és MEGANE R.S.) személygépjárművekre megkötött szerződésekre érvényes. A finanszírozás keretében zárt és nyílt végű
pénzügyi lízing vehető igénybe, forintalapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 50%, futamidő: 24 – 48 hónap, a finanszírozás minimum összege: 600 000 Ft. A minimum
0% THM egy átlag 6 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve, a maximum 3% THM érték egy átlag 10 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve érvényes, meghatározására az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok alapján
3 000 000 Ft finanszírozott összeg, 48 hónapos futamidő és minimum 50% kezdőbefizetés figyelembevételével került sor, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére
teljeskörű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek
a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu
honlapon. Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, személygépjárművekre, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi eléréséig. A garancia részletes feltételeit
a Renault Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek,
és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel a renault.hu weboldalt vagy hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. Renault Arkana
E-TECH HYBRID 145 vegyes fogyasztás l/100km: 4,9 – 5,1; CO2-kibocsátás g/km: 111 – 116. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP
vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az időjárási viszonyok,
továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató
jellegűek. A képek illusztrációk.

A Renault ajánlásával

Dealer
Neve Kft.
Autó Baumgartner
Kft.
Város, Utca 12., Tel.: 0036 123 456 789
9700 Szombathely, Csaba u. 7. • Tel.: 94/508-511 • www.autobaumgartner.hu
www.dealer webcím.hu

renault.hu
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A MAGYAR HŐSÖKRE emlékeztek
A Szent László-templom falán található
emléktáblán Kondora István és Dr. Máhr
Tivadar helyezett el koszorút (Fotó: TRG)

A magyar hősök emlékünnepét hagyományosan május
utolsó vasárnapján tartják. Sárváron az ünnepségre május
30-án, vasárnap az elsőáldozási szentmisét követően került
sor a Szent László-templom falán található emléktábla megkoszorúzásával.

A magyar hősök emlékünnepén azokra a magyar katonákra
és civilekre emlékeznek, akik az
életüket áldozták Magyarországért. Az elesett magyar hősök
emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták
törvénybe. Városunkban május
30-án vasárnap, az elsőáldozási
szentmisét követően került sor
a Szent László-templom falán
található emléktábla megkoszorúzására. A koszorúzáson részt vett
Kondora István polgármester, Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester és
Wimmer Roland városi plébános.
A megemlékezésen Wimmer
Roland városi plébános közös
imával emlékezett meg az elhunyt
hősökről. A Nádasdy Ferenc Ban-

dérium tagjai is tiszteletüket tették
az elmúlt évszázadok hősi halottai
előtt. Az emléktáblánál Kondora
István és Dr. Máhr Tivadar helyezte
el a város nevében az emlékezet
koszorúját. A bandérium tagjai az
I. világháborús emlékműnél rótták
le kegyeletüket.
A megemlékezést követően
Dr. Máhr Tivadar elmondta, hogy
napjainkban a hős fogalma átértékelődött, tágabb értelmet nyert.
Nemcsak a katonákra és a háborúk
áldozataira gondolunk a szó hallatán, hanem napjaink hőseire is, akik
áldozatos munkával tesznek értünk.
Hőseinkről nemcsak az emléknapjukon kell megemlékeznünk,
hanem hétköznapokban is jussanak eszünkbe! 
TRG

TRIANON után is van feladatunk
A nemzeti összetartozás
napján, június 4-én a Hild
parkban, az Országzászlónál emlékezett Sárvár
Város Önkormányzata és
a Nádasdy Kulturális Központ. Ünnepi beszédet
mondott Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester.
Az alpolgármester arra emlékeztetett, hogy 101 éve iratták alá
Magyarországgal történelmünk
talán legmegalázóbb, legigazságtalanabb diktátumát Trianonban.
„Trianon után is van feladatunk,
ami küldetéssé válik és valójában
nem változott az évezred alatt: A
velünk és körülöttünk élő népekkel biztonságossá és naggyá tenni

a Kárpát-medencét, megőrizni
keresztény gyökereinket. Megteremteni az egybetartozó, de
elszakított országrészek lelki, szellemi összekapcsolását. Egy nemzeti, magyar jövő tovább élését.
Üdvözölni az erdélyi vendéget,
segíteni kárpátaljai testvéreink
honosítását, ápolni a vajdasági
kapcsolatokat, átnézni a sógorokhoz, meginni egy kupica pálinkát
felvidéki barátainkkal.
Küzdelmeink és teljesítményünk feljogosítanak bennünket
arra, hogy tovább írjuk történelmünket. Tudjuk, hogy igazunk van
és ehhez erő is adatik.
Adatik nekünk sárváriaknak
is erő? Igen, adatott és adatik.
A mögöttem álló emlékmű is

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

5%
5%

ÁFA-val
ÁFA-val

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
értékálló
APARTMANLAKÁSOK
a fürdő
közelében,
akár üzemeltetéssel is ELADÓK
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

Az Országzászlónál Kondora István, Dr. Máhr Tivadar, Szabó Zoltán
és dr. Szijártó Valéria helyezte el az emlékezés koszorúját (Fotó: MM)
üzen és emlékeztet. Legyen ez
hitvallásunk is: ami szétszakadt,
azt egybeforr, ami földbe hullt, az
felépül, ami lehetetlennek tűnik,
egyszer csak lehetséges lesz. Így
épülünk mi is, így épül városunk.
Együtt a lelki, szellemi erő, együtt
a tenniakarás, együtt egy kimondhatatlan „sárvári” érzés.
Ha erőt gyűjtünk, így lesz a
mai nap mégiscsak reményteli –
talán pozitív – nap. Mi kell még?
Mi vagyunk azok, akikre vártunk.
Munkára fel!” – mondta ünnepi
beszédében Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester.
A megemlékezésen közreműködött Takács – Reichardt

Gabriella, Ódor Viktória, a Sárvári
Néptánckör Kulturális Egyesület
és a Nádasdy Ferenc Bandérium.
A sárvári önkormányzat nevében
Kondora István polgármester, Dr.
Máhr Tivadar és Szabó Zoltán
alpolgármesterek, valamint dr.
Szijártó Valéria címzetes főjegyző,
a Vas Megyei Közgyűlés képviseletében dr. Kondora Bálint alelnök,
a Nádasdy Kulturális Központ
nevében Takács Zoltán Bálint igazgató, a Sárvári Díszítőművész Kör
nevében Bíró László koszorúzott,
majd a Sárvári Hagyományőrző
és Íjász Egyesület tagjai helyezték
el az emlékezés koszorúját az
Országzászlónál. 
-fr-
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KOMOLYABBAN VESZIK a szabályokat az emberek
Sárváron az elmúlt egy év alatt csökkent a tűzesetek száma.
A kedvező statisztika vonatkozik a kültéri és a beltéri ingatlanokat, lakásokat érintő tűzesetekre egyaránt. A katasztrófavédelem szakmai felvilágosító, megelőzést segítő munkája mellett
a pozitív változás a lakosság felelősségteljes hozzáállásának is
köszönhető. A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség elmúlt
időszakát Kovács Levente kirendeltségvezető értékelte.
– Ebben az időszakban csökkent a tűzesetek száma. Örvendetes, hogy jelentősen csökkent a
szabadtéri és a lakóingatlanokban
keletkezett tűzesetek száma is.
Annak a hatósági munkának és
lakossági tájékoztatásnak is megvan az eredménye, amit tettünk.
Ennek hatására az emberek is
komolyabban veszik a szabályokat – jelentette ki Kovács Levente
kirendeltségvezető.
Ezzel kapcsolatban emlékeztetett, 2021. január 1-től Magyarország teljes területén tilos
a kerti növényi hulladékégetés,
a jogszabályból kikerült az a rész,
amely önkormányzati engedélyhez köti, vagyis a helyhatóságnak
nincs lehetősége ilyen rendelet

meghozatalára. Ezek a szabályok
a világjárvány miatt különleges
jogrend visszavonásával lépnek
életbe.
Az elmúlt évben szerencsére
extrém szárazságmentes volt az
időjárás is, ami szintén segítette
a munkájukat. Azonban a műszaki mentések száma jelentősen
növekedett. Egyre több az olyan
közlekedési baleset, amelynél tűzoltói beavatkozásra is szükség van.
A katasztrófavédelem feladatai
közé tartozik a természeti csapások elleni védekezés. E szempontból is nyugalmasabb volt 2020,
hiszen nem voltak árvizek sem.
Továbbá a téli időszak havazás
miatti beavatkozásai is elmaradtak. – Viszont a pandémia miatt

A pandémia miatt
akadtak feladataink, többek közt a
kórházparancsnoki
rendszerrel kapcsolatban – fejtette ki
Kovács Levente

akadtak feladataink, többek közt
a kórházparancsnoki rendszerrel
kapcsolatban – fejtette ki Kovács
Levente.
A sárvári kirendeltség működési
területén van a megyében lévő
veszélyes üzemek kétharmada. A
SÁGA üzemében a közelmúltban
keletkezett tűz is jelezte, hogy
fontos feladatuk az iparbiztonság. – Ez komoly munkát ró ránk,
a hatósági felügyelet ezekben a
veszélyes üzemekben jelentős. Továbbá maguk az üzemek is sokat

tesznek a balesetek és üzemzavarok megelőzéséért – tájékoztatott
a kirendeltségvezető.
– Az elmúlt évben befejeződött
a sárvári tűzoltólaktanya belső
felújítása is, amelyet a sárvári
önkormányzat több mint tízmillió
forinttal támogatott – számolt
be a várossal való eredményes
együttműködésről a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője, Kovács Levente tűzoltó
alezredes.
p-ás

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!

JELENTKEZZEN MOST!
Sárvár Város Önkormányzata idén is meghirdeti
a „VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT” környezetszépítő versenyt!
Az önkormányzat szeretné támogatni és ösztönözni a város polgárait arra,
hogy szép, gondozott és virágos környezetet alakítsanak ki lakóhelyükön.

A versenyen díjazzuk a 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.
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!
A zsűri elnöke Dr. Máhr Tivadar, Sárvár Város Alpolgármestere. A zsűri tagjai: Bokorné Csonka Judit, a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület elnöke, Kondor János, a Nádasdy 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.

VÁRJUK
JELENTKEZÉSÉT!
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Szent László
Szent László Plébánia
Szent
Miklós
Szent László
és
Plébánia
● Június 19-én, szombaton
9–10 óra között várjuk az állami
iskolákba járó hittanosokat és szüleiket tanév végi szentgyónásuk
elvégzésére.
● Június 20-án, vasárnap a 9
órás diákmisén tartjuk az állami
iskolákba járó hittanos diákok
tanévzáró Te Deumát. Szeretettel
várjuk a diákokat és szüleiket közös hálaadásra.
● Június 20-án, vasárnap a 11
órás diákmisén lesz közel 140 fiatal
bérmálása a nagytemplomban.
Dr. Székely János püspök atya és
Császár István helynök úr fognak
bérmálni. Imádkozzunk a bérmálkozókért és családjaikért.
● Június 20-án, vasárnap 9.30
órakor a Hegyi kálvária kápolnában is lesz szentmise.
● Június 27-én, vasárnap a
Szent László-templom egész
napos szentségimádási napja
lesz. A szentségkitételi szentmi-

SÁRVÁRI HÍRLAP
sét 11 órakor, a szentségeltételi
szentmisét 19 órakor tartjuk. Ez
a nap Szent László király ünnepe,
templomunk és városunk védőszentjének emlékezete.
● Június 29-én, kedden Szent
Péter és Szent Pál főapostolok
ünnepén a Szent László-templomban 8 és 19 órakor, a Sári
templomban 18.30 órakor lesznek
ünnepi szentmisék. Ez az ünnep
katolikus keresztény önazonosságunk napja: katolikus vagyok,
katolikus maradok, az apostolok
szent hitétől soha el nem szakadok.
● Július 2-án, pénteken Sarlós
Boldogasszony ünnepe lesz.
● Évközi 14. vasárnapon,
július 4-én a szentmiséken „Péter fillér” címén a világegyház
javára gyűjtjük a szentmisék
perselyadományait. Ferenc pápa
karitatív szolgálatát segítjük
adományainkkal.
● Július 6-án, kedden a Sári
templom egész napos szentség
imádási napja lesz. 10 órakor
szentségkitételi, 18.30 órakor
szentségeltételi szentmisét imádkozunk. 15 órakor közös szentórára várjuk a Híveket.

● A nyári hónapokban is tanúságot téve örömmel jöjjünk
családunkkal együtt a vasárnapi
szentmisékre. A hittanos gyermekeket különös figyelemmel
is várjuk.
● A lélekben elmélyedni vágyókat hétköznaponként is, és vasárnaponként is szeretettel várjuk
mindkét templomban a templomi
közösségbe szentmisére.
● A júliusi vasárnapi misék
végén a 2. osztályosok jelentkezzenek a jövő tanévi elsőáldozásra,
a 7. osztályosok pedig a következő
bérmálásra mindkét templomban
szüleikkel együtt.
● Minden hónap 25-én, a Szent
László-templom Prágai Kis Jézus
szobránál boldogabb családokért
és kallódó gyermekek megtéréséért imádkozunk.
● Plébániai közösségünk ebben az esztendőben augusztus
2–6. között buszos zarándoklatot
szervez Magyarországi kegyhelyekre. Pécs és Szeged környékére.
Jelentkezni a plébániákon lehet.

Evangélikus
Egyházközség

● Gyülekezetünk Férfiköre
a munkaévet a június 18-án,
pénteken 17 órakor kezdődő
gyűlésével zárja Rábapatyon. Az
alkalomhoz szeretetvendégség
kapcsolódik.
Gyülekezetünk énekkara június
végéig csütörtökönként 18 órától
várja az énekelni vágyókat, július
és augusztus hónapokban a próbák szünetelnek.
Gyülekezetünk az idei nyáron
is napközis hittantábort szervez,
melynek időpontja július 5–9.,
helyszíne pedig a rábapatyi templom és gyülekezeti ház lesz.
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.
● Lelkészi Hivatal elérhetősége:
95/830-067. Egyházközségünk a
Sárvári Református Egyházközség
Facebook-oldalon is elérhető.
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A SZÜLETÉST ÜNNEPELTÉK két napon át Sárváron
A születés ünnepe rendezvénysorozat keretében
ismét elültették a születés
fáját az arborétumban. A
Sárvári Járási Hivatal Nép
egészségügyi Osztálya az
idén két faültetést is szervezett, miután tavaly – a
világjárvány miatt – elmaradt a 2019-ben született
gyermekek ünnepsége.
A 2019-ben született gyermekek számára június 7-én, a
2020-ban születettek számára
június 11-én tartották a faültetést.
A családokat Kondora István polgármester és Dr. Wächter Walter
megyei tisztifőorvos köszöntötte.

– Különleges volt számomra a mai születés fája
ünnep, hiszen Bíborka
unokámat tarthattam a
karomon. Alig egy évvel
ezelőtt örömmel számoltam be Bíborka születéséről, most pedig a kicsi
almácskáját akaszthattuk
fel a születés fájára nővérével, Szofival – nyilatkozta a június 11-i ünnepség
után Kondora István.
A 2019-ben született
gyermekek számára egy
szeldeltlevelű bükk került
elültetésre az apukák közreműködésével. A fára 114 gyermek: 65 fiú
és 49 lány neve került fel.

Kondora István polgármester köszöntötte a családokat karján 2020-ban született unokájával, Bíborkával

A polgármester kiemelte, az önkormányzat minden korosztályra
figyel. A sárvári intézmények szép
állapotban vannak, és hamarosan
a bölcsőde bővítése is befejeződik, ahol minden gyermek
számára lesz hely.

– Az ünnepség nekem nagyon
tetszett, én már nagyon régóta
vártam – mondta Nagy-Takács
Ágnes, aki első gyermekével,
Boldizsárral vett részt a faültetésen. – Mi már nagyon régóta
készültünk, hogy őt befogadjuk

Nagy-Takács Ágnes első gyermekével, Boldizsárral akasztotta fel a
kisfiú nevét tartalmazó körte alakú szimbólumot a születés fájára

a családba, ő az első, és minden
szerelem az övé – mondta a boldog édesanya.
A 2020-ban született gyermekek fája a madárberkenye lett,
erre 119 gyermek: 55 lány és
54 fiú alma, illetve körte alakú
szimbóluma került fel. Két ikerpár
is részt vett a rendezvényen, Németh Zsuzsanna két gyermekével,
Bercel Mórral és Bertold Örssel
érkezett az ünnepségre.
– Csodálatos dolog, meglepetésként ért minket, van velük
dolog bőven, de leírhatatlan az
öröm – mondta az ikres anyuka.
Ágh Péter országgyűlési képviselő az ünnepségeken nem
tudott részt venni, de kilátogatott
az arborétumba, és megnézte a
napokban elültetett két születés
fáját.
– A születés fájának ültetése
Sárvár egyik legszebb hagyománya, melyre mindig itt az arbo-

rétumban kerül sor. Mivel a mi
második kisfiúnk is a pandémia
alatt jött világra, személyes tapasztalatból tudom, hogy ebben
az időszakban milyen komoly
kihívással kellett szembenézni.
Emiatt engedjék meg, hogy kifejezzem köszönetemet minden
hősiesen helytálló anyukának, a
mellettük álló apukáknak és a segítő nagyszülőknek. Közös célunk,
hogy Magyarországon és szűkebb
környezetünkben is olyan körülményeket teremtsünk, amelyek
segítik a családokat. Isten hozott
minden kisbabát, jó egészséget,
sok örömet kívánok mindenkinek!
– mondta Ágh Péter.
Azok a családok, akik nem tudtak részt venni az idei faültetéseken, az arborétum portáján még
egy hónapig átvehetik a gyermekük nevével ellátott jelképeket, és
felakaszthatják a születés fájára.
sii

SZÉKÁCS ZOLTÁN kiállítása a várban
Közel fél év után fogadhat
újra látogatókat a sárvári
galéria a Nádasdy-várban.
A Nádasdy Kulturális Központban újra kinyílt a város kortárs kiállítótere, a
Galeria Arcis. Június 6-án
nyílt meg Székács Zoltán
festőművész kiállítása.
A falakon függő képeken vakolatokra emlékeztető felületekbe
vésett karcolatok sajátos üzeneteket hordoznak, az ősi kultúrák
totemisztikus szín- és formavilágát
idézik. Felületi színkontrasztok,

Kondor János igazgatóhelyettes nyitotta meg Székács Zoltán kiállítását

egy-egy nehezen betűzhető felirat.
Székács Zoltán munkáiban a felület anyagszerűsége és plasztikus
megmunkálása dominál, képeiben
keverednek a figuratív és absztrakt
elemek. Jelenkori történelmi foltok
a termekben. A művész 1979-ben
diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskolán. 1989-ig a Budapesti
Porcelángyár tervező műtermének
művészeti vezetőjeként dolgozott,
1990-től fest.
Székács Zoltán kiállítása június
29-ig tekinthető meg a Galeria
Arcisban.
p-ás
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Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Minden ami autó!

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
» 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 «

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

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

Sárvár, Tinódi u. 32.

ÜZLETEK

Hétfő–péntek: 7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

Soproni sör 0,5 l .........................234 Ft/db
Arany Fácán Sör 0,5 l ..................190 Ft/db
Heineken sör 0,5 l .......................309 Ft/db
Steffl sör 0,5 l .............................229 Ft/db
Miller sör 0,33 l ......................... 295 Ft/db
Cannabis energiaital 0,33 l ........ 890 Ft/db
Royal sör 0,5 l ........................... 165 Ft/db
Nber Energiaital 0,25 l ............... 270 Ft/db
Tutti juice 0,25 l ......................... 195 Ft/db
Monster energiaital 0,5 l ............ 350 Ft/db

468 Ft/l
380 Ft/l
618 Ft/l
458 Ft/l
885 Ft/l
2670 Ft/l
330 Ft/l
1080 Ft/l
780 Ft/l
700 Ft/l

Új Termékeink: Tutti Juice • Nber Energiaital
• Hell Coffee Coconut/Double Espresso
• Hell Gamer Drink PVP/NOVA/ARCADE-Regenera
www.pontittuzletek.hu • www.facebook.com/pontittuzletek

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

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

LEGYEN
A MUNKATÁRSUNK!
Legyen
a munkatársunk!

2 és 3 műszakos
keresünk
A Provertha E. C. munkavállalókat
Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet
Várjuk jelentkezésüket!
Gépbeállító munkakörbe
Raktáros munkakörbe
AMIT KÍNÁLUNK:
AMIT KÉRÜNK:
••Rugalmas
műszakbeosztás
CNC esztergályos/marós/programozó végzettség • A munkafolyamatra vonatkozó
••Hosszú
biztos
munkalehetőség technológiák ismerete
Minimumtávú,
1–3 éves
tapasztalat
• Munkakörben szerzett tapasztalat
•
Három
műszakos
munkarend
• Könnyű fizikai munka vállalása
• Forgácsolási ismeretek
• Gyors, pontos, önálló munkavégzés
••Tiszta,
rendezett(előny)
környezet
• Műszaki rajzolvasási készség
Német nyelvismeret
• Megbízhatóság,
önállóság,havi
kreativitás
Műszaki végzettség
••Alapbéren
felül 20% elérhető teljesítménybónusz
juttatás
szinten

• Évi bruttó 144.372 Ft készpénz kifizetési juttatás
AMIT KÉRÜNK:
• 40%-os műszakpótlék elszámolás
• Raktári munkakörben szerzett tapasztalat
••Munkábajárás
költségtérítése:
Targoncakezelői vizsga
• Három
műszakos munkarend
– bérlettérítés
100%vállalása
• Számítógépes alapismeretek
– saját gépkocsi használat a törvényileg maximált mértékben
• Német nyelvismeret (előny)
••Egyéb
prémium és bónuszlehetőségek
Csapatmunka

Provertha
E.C. Zrt.
Kemény
I. u.címre:
5.
Ha Németh
felkeltettük Andrea,
az érdeklődését,
kérjük küldje
írásosSárvár,
önéletrajzát
az alábbi
Provertha Telefon:
Zrt. – 9600
Kemény István
u. 5. E-mail:
h-hr@provertha.com
Németh Andrea, Személyügy • Tel.: 95/520-509
06Sárvár,
95/520-509,
06/95
520-500
• E-mail: andrea.nemeth@provertha.com

SÁRVÁRI HÍRLAP

2021. június 18.

11

MAZSORETTEK nyitották a szabadtéri rendezvényszezont
Június első szombatján a Nádasdy-várban a 12. Sárvári
Országos Mazsorett Fesztivállal kezdődött a város nyári
fesztiválszezonja. Az esemény a Sárvári Koncertfúvószenekar
programcsalogatójával indult, majd Kondora István polgármester nyitotta meg az eseményt.
Ezután Sárvár, Debrecen és
Hajdúböszörmény mazsorett
csoportjai léptek színpadra. A
produkciókat rangos zsűri minősítette, amelynek egyik
tagja Szabó Ferenc volt. A
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke
országosan is meghatározó
jelentőségűnek nevezte a
sárvári fesztivált. – A szakma
számára ez egy újranyitás.
Másfél év alatt beszorultak a csoportok, zenekarok
az internet világába. Nagy
öröm, hogy közönség előtt
mutathatják be koreográfiáikat az együttesek. A fúvószenekarok is végre újra
tapasztalhatják az együtt
zenélés valós élményét. Nagyon vártuk ezt a pillanatot!
– jelentette ki az elnök.
Zsűritag volt dr. Tóthné Rozsályi
Judit is. A Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség alelnöke
szintén a sárvári fesztivál országos
szezonindító jelentőségét méltatta. - Végre ismét bemutatkozhattak a mazsorettek a közönségnek.

Ez az itthoni újraindulás első
fesztiválja. A színpadon könnyed
játéknak látszik a pár perces produkció, de hogy milyen kemény

gulatot kölcsönöztek korábban
a várudvarnak, a Hild parknak,
a Posta térnek az ide szervezett
események. A pandémia miatt
elmaradt rendezvények hiánya is
megviselte a lelkeket, nem csak
a járvány.
– Minden szervezőnek azt
üzentem, hogy meg kell rendezni a nyári programokat, ha a

Szükség van a nyári programokra, hogy az emberek itt is találkozhassanak és élvezzék egymás társaságát – fogalmazott
Kondora István, Sárvár polgármestere megnyitójában

munka van e mögött, azt csak az
oktatók és a mazsorettek tudják
igazán – mondta az alelnök.
Kondora István polgármester
Sárvár szabadtéri szezonindítójának nevezte a fesztivált. Az idei
fesztiválszezon reményeiről azt
mondta: nagyon kellemes han-

járványügyi korlátozások miatt
néhány elemet el is kell hagyni.
Cél, hogy ne múljon el a fesztiválos életérzés. Szükség van a nyári
programokra, hogy az emberek
itt is találkozhassanak és élvezzék
egymás társaságát – fogalmazott
Sárvár polgármestere.

Csikós Györgyné, a Sárvár Városi
Mazsorett Együttes nívódíjas művészeti vezetője úgy jellemezte
a június eleji eseményt, hogy az
egyfajta örömünnep volt a Nádasdy-várban.
– Az együttesnek másfél éve
nem volt fellépése, ezért csodálatos volt a visszatérés mind a
fellépők, mind a közönség, mind
a szervezésben nekem segítők számára – mondta a
nívódíjas művészeti vezető,
aki az eredményeket is sorolta. A Mosoly Díj mellett,
amit a Rózsaszín Párduc
Csoport érdemelt ki, négy
arany és egy kiemelt arany
oklevelet kaptak a sárváriak a rangos zsűri döntése
értelmében. Mórocz Lucia
a Tamburmajor Díjat, Csikós Györgyné Sárvár Város Különdíját érdemelte
ki pedagógiai munkájáért.
– Méltán lehettünk büszkék
az elismerésre és a programra. Fantasztikus show volt
élőzenével, amelyet a Sárvári Koncertfúvószenekar szolgáltatott az
egyes produkciókhoz. A napra pedig a Kanona Band helyi mazsorett
csoportokkal közös szórakoztató
műsora tette fel a koronát – zárta
beszámolóját Csikós Györgyné.
Pogács Mónika

Természet(l)esen Sárváron
A Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesületünk 2007
májusában alakult lelkes civilek összefogásával. Tagjaink között
elismert szakemberek vannak a környezetvédelem különböző
területeiről. Programjainkat úgy alakítjuk ki, hogy fő célkitűzéseink a környezettudatos magatartásforma és a természetvédelem köré csoportosuljanak. A szemléletformálással kapcsolatos
tevékenységünket a hazai jogszabályokkal, technikai fejlesztésekkel, pedagógiai eredményekkel folyamatosan fejlesztjük.
Júniustól a sárvári médiában
megjelenő Természet(l)esen
Sárváron című rovatunkban
a következő témák ban fogunk cikkeket megjelentetni:
hulladékgazdálkodás, komposztálási praktikák, állatvédelem otthonunkban, lokális
problémák és megoldások,
helyi védett értékek, velünk
élnek (állatok és növények és

élőhelyük), természetjárás,
környezeti nevelés.
Büszkék vagyunk a tevé kenységeinkre: a madárodúk
kihelyezésére és karbantartására a várparkban, a Sárváron
fészkelő gólyák gyűrűzésére, a
Környezetvédelmi és az Autómentes nap megszervezésére,
a Vadkert körúti békamentésre,
kerékpáros és buszos kirándu-

lásainkra, az illegális hulladéklerakók feltérképezésére és
felszámolására, a faültetésekre
városunk közterületein.
Bővebb bemutatkozásunk a
www.zoldsarvar.hu oldalun-

kon és a Facebook-profilunkon
olvasható. Kérem, látogassanak
el oda is!
A következő cikkünk Sárvár
helyi jelentőségű védett értékeiről fog szólni.
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VERSVÁNDOR hozta el Radnóti üzenetét
Rendkívüli irodalom órát tartott a Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola hetedikes diákjainak Tóth Péter Lóránt drámapedagógus, versvándor, aki 2019 őszén A lélek útja címmel
850 kilométernyi verszarándoklatot tett meg, amelyen végig
követte Radnóti Miklós útját a közép-szerbiai Bortól a nyugat-dunántúli Abdáig.
Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi történelem-testnevelés
szakos tanár, drámapedagógus,
versmondó és versvándor egy
évtizede járja Magyarországot
és a határokon túli magyarlakta
területeket, hogy legnagyobb
magyar költőink verseit tolmácsolja rendhagyó irodalomórák és
pódiumestek keretében.

A Gárdonyi iskola a Határtalanul
program segítségével tartja a
kapcsolatot a szinérváraljai testvériskolájával, és a versvándor előadására is a nemzeti összetartozás
operatív programjának köszönhetően érkezett Sárvárra – jegyezte
meg Németh Ernő igazgató.
Tóth Péter Lóránt tanár Radnóti
Miklós születésének 110. és halá-

Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi
tanár Radnóti Miklós költészetéről
beszélt a gárdonyis diákoknak

lának 75. évfordulója alkalmából
vállalkozott gyalogos verszarándoklatra. Radnóti nyomában
járva, az Erőltetett menet útvonalán haladt a szerbiai fogolytábortól az Abdán bekövetkezett

halál helyszínéig. A versvándor
hitvallása, hogy a költemények
iránytűk az életünkben, ezeket
követve juthatunk közelebb önmagunkhoz.
p-ás

VÁRJÁK az új növendékeket a művészeti iskolába
A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola várja az új beiratkozó gyermekeket a 2021/2022es tanévre. Az iskola négy
művészeti ágban hirdetett
beiratkozást, a szeptemberben
induló képzésekről és a beiratkozás rendjéről Szélesi Attila
igazgató adott tájékoztatást.
– Elsősorban a zeneiskolába,
a hangszeres képzésre várjuk a
gyermekeket, valamint a művé-

szeti csoportos részünk néptánc,
színjáték és képzőművészet tagozaton várja a gyermekeket.
Hangszereink gyakorlatilag nem
változtak, itt az érdekesség az,
hogy rengeteg hangszert mi
adunk. A zongorán és a dobon
kívül szinte minden hangszert
kölcsönözni tud az iskola a gyermekek számára – hangsúlyozta
Szélesi Attila.
Az igazgató elmondta, a hagyományos képzések mellett

egy újdonsággal is készül az
intézmény, a leendő általános
iskolai 1. osztályosok számára
zeneiskolai szolfézs előképző osztályt indítanak heti 2x45 percben.
A hangszeres képzésekre korlátozott számban, a csoportos
képzésekre nagyobb létszámban
tudják fogadni a jelentkezőket.
– Sajnos bemutatókat nem
tudtunk tartani az ismert járványhelyzet miatt. Bízunk benne,
hogy ettől függetlenül érdek-

lődnek a szülők és a gyermekek,
szeretettel várjuk őket. A zeneiskolasarvar.hu honlapon, rögtön
a bejelentkező oldalon megtalálható a jelentkezési lapunk – tette
hozzá az igazgató.
A Koncz AMI kihelyezett képzéseket is indít. Ikerváron, Rábapatyon és Répcelakon is várja a
zene iránt érdeklődő gyermekeket, továbbá Répcelakon képzőművészet képzést is hirdetett.
sii

Szentivánéj és Deák Bill Gyula a várban
Június 26-án, szombaton a Nádasdy-vár családi programokkal, kézműves foglalkoztatókkal, légvárral, óriás játékokkal,
meseelőadásokkal, sok zenével és még több meglepetéssel
várja a vendégeit.
Természettudományos minikiállítás és eget leső távcső is lesz a
helyszínen. A múzeumban izgalmas tárlatvezetés sora és hosszú nyitvatartás fogadja a látogatókat. A várudvaron és egyéb helyszíneken
pedig meglepetések köszöntik az éjszakát és a közönséget. Este pedig
Deák Bill Gyula koncertjére, majd tűzijátékra kerül sor.
14:00 órától elérhető minden játék és a kirakodóvásár. Olyan hagyományos mesterségeket próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek, mint
a kosárfonás, fazekasság, szövés. A hátsóudvar idén is az ugrálóváraké,
hintáké, mászókáké.
15:00 – Kincskereső játék a kazamatákban és egyéb titkos helyen.
16:00 – Mesejáték a nagyszínpadon Álommese címmel.
17:00 – Főzőshow és stand up délután Serényi Zsolttal, a tetovált
séffel és Vajtó Laci humoristával.
18:00 – Triál Show a várudvaron. Akrobatikus bemutató két keréken
és néha négyen.
19:00 – Asphalt Horsemen koncert a nagyszínpadon.
20:00 – Kabaréelőadás a nagyteremben. Úrinő kiadná!
21:30 – Deák Bill Gyula koncert. (A koncertre jegy váltása szükséges.)
23:00 – Játék a fényekkel, tűzzsonglőrök előadása.

23:30 – Tűzijáték.
A programokra az esti nagykoncert kivételével a belépés ingyenes.
A Deák Bill Gyula koncertre jegyek a koncert hetétől elővételben
kaphatók a Nádasdy-vár múzeumi irodájában. Jegyár: 2.000 Ft.
A programok védettségi igazolvány vagy telefonos applikációs
igazolás felmutatásával látogathatók. A 18 év alattiak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében vehetnek részt a programokon.
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Sárvár, Nádasdy-vár

PROGRAMOK
Július 2. (péntek)
16.00 Folk Bazár (kézműves vásár)
17.00 Happy Hour
         (1-et fizet, 2-t kap sörakció)
18.30 Sörfesztivál megnyitó
19.00 DELTA
20.00 Sörivó verseny
20.30 DUPLA KÁVÉ & KÖTELES CINDY
22.00 Dj. Dominique // Fergeteg Party
A fesztiválra történő belépés a védettségi igazolvány vagy az EESZT-applikáció és a személyazonosító okmány együttes felmutatása mellett történik,
tizennyolc év alattiak védett személy kíséretében léphetnek be.

Július 3. (szombat)
12.00 Folk Bazár (kézműves vásár)
17.00 Fúvószenekarok gálaműsora
21.00 ÁMOKFUTÓK
21.45 Sörivó verseny
22.00 GROOVEHOUSE
23.00 Dévényi Tibi // Retro Disco
Július 4. (vasárnap)
12.00 Folk Bazár (kézműves vásár)
17.00 Happy Hour
         (1-et fizet, 2-t kap sörakció)
18.00 Vikidál Gyula
19.30 LORD koncert
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A FUTSAL csapat számít a nézőkre

ÖTÖDIKEK lettek NB I-es tekéseink

A Sárvár FC futsal csapata
megalakulása első évében
megnyerte a regionális
bajnokságot. A Regionális
Férfi Futsal Bajnokság Nyugati Régió NB II-be jutásért
való rájátszását azonban
nem sikerült megnyerni
a korábbi bajnok, csömöri Rubeola FC csapatával
szemben.

A Sárvári Kinizsi Kék Golyó
SE NB I-es tekecsapata a
bajnokság utolsó fordulójában a bajnok TOPIDO
Nagymizdó SE-t verve az
ötödik helyen végzett a tabellán. A következő bajnoki szezonban az első hazai
meccsüket a Sárvár Aréna
új tekepályáján szeretnék
már játszani.

A Sárvár Arénában zajlott rájátszás első mérkőzésén a hazai csapat végig ellenfele volt a nagyobb
rutint képviselő Rubeola FC-nek.
A sárvári focisták az izgalmas
3–4-re végződő összecsapáson
a vendégek negyedik találatára
már nem tudtak góllal válaszolni.

A Kistarcsán tartott visszavágón
a Sárvár FC futsalcsapata 5–1-re
kikapott a vendéglátó Rubeola
FC csapatától, így az NB II-be a
csömöriek jutottak fel.
A Sárvár FC Futsal Szakosztálya
tavaly jött létre, és a regionális
bajnokságot megnyerve máris a
felsőbb osztályba jutásért játszhatott.
– A csapat nagy szívfájdalma,
hogy nem játszhattak közönség
előtt a bajnoki meccseken –
mondta el Halmos Máté játékos-edző. A rájátszás volt az első
találkozó, ahol élőben szurkolni
lehetett a Sárvár Arénában. A
sárvári futsalcsapat reméli, hogy
a nézők a jövőben is mellettük
fognak maradni.
p-ás

– A teke technikai és csapatsport is, azonban az egyéni jó teljesítmények teszik eredményessé.
A Kinizsi Kék Golyó játékosait
végig motiválta az NB I-es küzdelem – értékelte a lezárult bajnoki
szezont Farkas Imre szakosztályvezető, játékos-edző.

játékos címet is megszerző Rozmán Szabolcs azonban a következő szezonban már a szuperligás
Répcelak csapatában játszik majd.
A legtöbb edzésmunkát Németh Attila végezte a megfelelő
formába kerülés és maradás érdekében. Stabil és magabiztos
játékára többször támaszkodhatott a tekecsapat. Szíjj László
korát meghazudtolva mutatott
teljesítményével emelkedett ki,
annak ellenére, hogy számára a
járvány megnehezítette a szezont.
Sárvár NB I-es tekecsapata
elköszönt Répcelaktól, az új bajnokságban már otthonuk a Sárvár
Arénában lesz. A most épülő hazai
tekepályával kapcsolatban Farkas
Imre, a Sárvári Kinizsi Kék Golyó SE

A Sárvári Városgondnokság
Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálatos-pénztáros
kollégát keres.
A jelentkezést önéletrajzzal
a takacs.v@svnk.hu e-mail címre várjuk.

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak
június 21-én és július 5-én,
hétfőn 9 és 17 órakor.

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás:

A Sárvári Kinizsi Kék Golyó SE NB I-es tekecsapata
az ötödik helyen végzett a tabellán
A tekecsapat összeállítását a
pandémia többször befolyásolta.
Nagy segítségére voltak az együttesnek az ifjúsági játékosok, akik a
felnőtt csapatot erősítették a fordulók során. – A bajnokságban a
legnagyobb fejlődést a mindössze
16 éves Banai Bence mutatta, aki
a jövőben az együttesünk meghatározó tagja lehet – mondta el
Farkas Imre játékos-edző.
Bejczy Tamás és Rozmán Szabolcs is sokat tett a csapat jó
szerepléséért. A tekepályafutását
a Kinizsi színeiben kezdő és korábban a legjobb magyar ifjúsági

szakosztályvezetője úgy nyilatkozott, hogy három éve foglalkoznak
a tekepálya megvalósításával.
Ha elkészül, még néhány hónapot igénybe vesz, hogy elérje a
használhatóságának a legjobb
fokát. A Sárvár Aréna négypályás
tekecsarnoka várhatóan jövő év
elejére épül meg.
p-ás

Hirdetésfeladás: 06 30 45 75 035

+36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete a Sárvári- és a Celldömölki járásba
véradásszervező munkatársat keres részmunkaidős foglakoztatásban (heti 20 óra).
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal a
zsuzsa.tothne@voroskereszt.hu e-mail címre várjuk.

2021. június 18.

A Sárvár FC felnőtt labdarúgócsapata a megyei első
osztályú labdarúgó-bajnokság megnyerését követően június elején a Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupát
is elhódította.
A Király Sportcentrumban rendezett villanyfényes megyei döntőben a Sárvár FC, Szabó Roland,
Tóth Márkó és Horváth Kevin 1–1
góljával, valamint Papp Márton
mesterhármasával, 6–1 arányban
múlta felül a Vas Megyei II. osztály
Északi csoportjának bajnokát, a

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

DUPLÁZOTT a Sárvár FC
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igazgatója, valamint Gaál László,
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| Celldömölk
Sárvár
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Celldömölk
a Versenybizottság elnöke adták
át. A Sárvár FC kispadján Kovács
Balázs kezdte a 2020–21-es bajnoki szezont, aki 12 mérkőzésen
keresztül irányította a csapatot.
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edző, aki a hátralevő 20 összecsapáson dirigálta az SFC-t.
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24 győzelemmel, 2 döntetlennel
és 6 vereséggel, imponáló, plusz
74-es gólkülönbséggel a második
helyezett Király SE-t 9 ponttal
megelőzve lettek bajnokok.
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Horváth András, prof. dr. Gadányi Károly, Halmosi Zoltán és
Fider Ádám a Halmosi Kupával (Fotó: MM)
Zanati KSE-Haladás VSE csapatát.
A kupát a névadótól, a Haladás
egykori kiválóságától, a tizenegyszeres válogatott Halmosi Zoltántól vehette át a sárvári csapat.
– Egy nagyon dinamikus és
jó focit játszó Haladás volt az
ellenfelünk, akik végig erős letámadást játszottak, ezzel
próbálták blokkolni a
labdakihozatalunkat.
Mi viszont szervezetten
játszva sokszor tudtunk
emberelőnyös helyzetet kialakítani a kapujuk
előtt, és ami fontos, a
mai meccsen nagyon
jó volt a helyzetkihasználásunk is – értékelte
a látottakat Haraszti
Zsolt edző.
A kupamérkőzés
előtt, szintén a Király
Sportcentrumban került sor a Vas
megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság aranyérmeinek átadására.
Az érmeket és a kupát prof. dr. Gadányi Károly, az MLSZ Vas Megyei
Igazgatóságának társadalmi elnö-

– Úgy vélem, mindkettőnk
nevében mondhatom, hogy
egy szorgalmas, tisztességes, jól
küzdő gárdát irányíthattunk a
bajnokság során. A pozitív hozzáállásuknak köszönhetően nem
csak erőnlétben, hanem játékban
is fölé tudtunk nőni a megyei első

Természetesen a jövőről is
megkérdeztük a Sárvár FC edzőjét, hiszen a megyei bajnoki cím
megnyerésével a csapat jogot
szerzett az NB III-as osztályozón
való részvételre.
– A bajnokság megnyerését
követően rögtön elkezdődtek az
egyeztetések a csapat és a klub
vezetői között. A vezetőség nem
zárkózott el a magasabb osztályba

mi is jól tudhatjuk – a játékosok
nagy része profiként szerepel,
tehát nem dolgozik. Így aztán
minden körülményt tárgyilagosan végiggondolva, mivel nem
szerettünk volna „pofozógépek”
lenni, úgy véltük, hogy nem szabad vállalni a magasabb osztályú
szereplést. A célunk most az, hogy
a jövő évi megyei első osztályú
bajnokságra együtt tudjuk tartani

Sárvár FC duplán bajnok csapata (Fotó: MM)
osztály mezőnyének. Hullámvölgy
természetesen adódott szezon
közben, de szerencsére, hála a
játékosok jó hozzáállásának, sikerült kimásznunk ebből – mondta
Haraszti edző.

lépés elől, ám ott is csak a korábbiakkal azonos feltételeket tudta
volna biztosítani. A mi játékosaink
amatőrök, tehát munka mellett
fociznak, járnak edzésre, míg az
NB III-ban – ezt a korábbi évekből

a jelenlegi társaságot, és azt kell,
hogy mondjam, hogy a jelenlegi
állás szerint ez sem lesz egyszerű!
– zárta a beszélgetést Haraszti
Zsolt edző.
Csonka László
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PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL
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1150 Ft-ért kaphat

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

CSOPORT

(volt Borudvar)

Sárvár, Batthyány u. 23.
(főutca)

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

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:

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

@amicsirkenk.gallus

Sárvár,
Batthyány u. 34/3.

Részletek az üzletben. 2021. 06. 01–06. 30.
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Taravis Kft.
Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Web: www.gallus.hu/karrier/

Épületklíma szerelés
forgalmazás
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Autóklíma töltés a kteivrvezéstől
itelezésig!
Épületfal-födém
(tégla vagy beton)
furat készítés
(52-152mm átmérőig)

Hívjon bizalommal!

488 3645
+3630 474 3068 +3620
lessarvaron
facebook: klimaszere

