
Mintegy négyszázan szurkoltak a magyar válogatottnak a 
németek elleni mérkőzésükön a Sárvár Aréna teraszán

Fantasztikus volt a hangulat június 23-án este a Sárvár Aréna 
szurkolói teraszán. A magyar labdarúgó-válogatott szenzá-
ciósan játszott Münchenben, kis híján kiejtette a négyszeres 
világbajnok német csapatot a Labdarúgó Európa-bajnokság 
halálcsoportjából.

A Sárvár Aréna szurkolói te-
raszára ki lehetett volna tenni a 
megtelt táblát a német – magyar 
EB-csoportmeccs előtt. Óriási 
izgalommal várta a mintegy 400 
ember a Labdarúgó Európa-baj-
nokság újabb magyar mérkőzé-
sét, hiszen a portugálokkal és a 
franciákkal játszott meccseink, 
fantasztikus teljesítményünk 
után eufóriába került a magyarok 
többsége. Olyanok is eljöttek 
szurkolni, akik nem követik rend-
szeresen figyelemmel a futball 
világát, de most úgy érezték, 

hogy szurkolni, segíteni kell a 
Münchenben küzdő válogatot-
tat. A továbbjutás ugyan most 
nem sikerült a csoportból, de 
a 2:2-es döntetlen a szurkolók-
nak egy győzelemmel ért fel.  
A mérkőzést nem nyertük meg, 
de nyertünk egy csapatot, és 
bízunk az őszi folytatásban.

– A futball az közösségi él-
mény. Közösségi élmény a csa-
patnak, aki játszik, és közösségi 
élmény a szurkolóknak , ak ik 
drukkolnak. Ezért hoztuk létre 
ezt a szurkolói zónát itt a Sárvár 

Aréna előtt, mert szerettük volna 
elérni, hogy háromszáz – négy-
száz ember együtt szurkoljon 
a magyaroknak, és átélje ezt 
az élményt – mondta el Vámos 
Zoltán, a Sárvár Aréna igazgatója.

A magyar válogatott mind-
három csoportmérkőzése alatt 
óriási lelkesedéssel biztatták 
a csapatot az aréna teraszán 
összegyűlt szurkolók, akiknek 
a továbbiakban is lehetőségük 
lesz a Foci EB meccseit a város 
legnagyobb kivetítőjéről figye-
lemmel kísérni. A részletekről a 
Sárvár Aréna közösségi oldalán 
tájékozódhatnak.  

A magyar válogatott EB-szerep-
léséről hosszabb elemzést olvas-
hatnak következő lapszámunkban 
Csonka László tollából.

NYERTÜNK EGY CSAPATOT Megszűnik a kötelező
maszkhasználat!
Megszüntetik a kötelező 
maszkhasználatot 5,5 mil-
lió oltottnál – jelentette be 
Gulyás Gergely Miniszterel-
nökséget vezető miniszter a 
június 24-i kormányinfón.

A közösségi élet újraindításá-
ért és a gazdaság újraindításáért 
felelős operatív törzsek javasla-
tára a kormány újabb járvány-
ügyi korlátozások feloldásáról 
döntött, így az 5,5 millió beoltott 
elérését követően megszűnik 
a kötelező maszkhasználat és 
védettségi igazolvány nélkül is 
lehet szállodákba, éttermekbe, 
fürdőkbe, strandokra menni. 

A védettségi igazolvány hasz-
nálata ugyanakkor fennmarad 
a tömegrendezvények esetén, 
mint a sportrendezvények, kon-
certek, fesztiválok és az éjszakai 
zenés szórakozóhelyek, hiszen 
a vírus még itt van. A kormány 
továbbá egy a járvány utáni 
életről szóló nemzeti konzultáci-
óban is kikéri a magyar emberek 
véleményét, olyan kérdéseket 
érintve, mint a gazdaság újrain-
dítása és megerősítése, a mun-
kahelyek védelme, a családok 
támogatása.

Továbbra is folyamatosan le-
het regisztrálni a www.vakcina-
info.gov.hu honlapon, az érvé-
nyes regisztrációval rendelkezők 
pedig interneten is foglalhatnak 
időpontot az oltásra a www.
eeszt.gov.hu honlapon.

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-ol-
dalra 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 5. oldalon olvasható 

Sörexpressz, Zenekompót, Nádasdy találkozó!  
Július 2-án ismét begördül a Sörexpressz a Nádasdy-várba. Há-
rom napon át a hagyományos fúvószenei értékek bemutatása 
mellett nagy hangsúlyt fektetnek a vendégcsalogató, látványos 
elemekre! Július 5–11. között a Nádasdy-várban az elmúlt évek 
hagyományaihoz híven egy héten át könnyűzenei koncertek 
követik egymást. Július 16–18-a között pedig a Nádasdy Hagyo-
mányőrző Találkozóra várják az érdeklődőket, a hagyományőrző 
csapatokat és az oszmán hódítókat a vár falai közé

Részletes programok a 6., a 10. és a 12. oldalon
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A Csónakázó-tó körüli sétálóutak építésével kezdődtek meg 
a szabadidőpark beruházás második ütemének a munkála-
tai. Közel 300 millió forintos újabb kormányzati támogatást 
nyert a sárvári önkormányzat a Csónakázó-tó körüli terület 
további fejlesztésére a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel 
konzorciumban.

A Csónakázó-tó körül jelenleg a 
gyalogos sétányok térkövezése zaj-
lik, majd a garázssor és a tó közötti 
parkoló, valamint a KRESZ-park asz-
faltozása következik, a régi felmart 
burkolat felhasználásával, a város-
ban már több helyütt alkalmazott, 
úgynevezett terramixes technoló-
giával. Emellett készülnek az újabb 
kültéri sportpályák is, megújul a 

Csónakázó-tó melletti kosárlab-
dapálya, egy lábteniszpálya és egy 
új teqballpálya kerül kialakításra, 
nordic walking útvonalak készül-
nek, megújulnak az esőbeállók, 
újabb napozó- és pihenőpadok, 
okospad kerülnek kihelyezésre. 
Sárvár felirattal fotópont, térfigyelő 
kamerarendszer, e-autó töltőpont 
és e-bike töltőpont készül.

ÚJABB fejlesztések a tónál KÖSZÖNET a helytállásért!
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A Kormány hatékony oltási 
kampánya révén magunk 
mögött tudhatjuk a jár-
vány harmadik hullámát. 
Ebből az alkalomból a Par-
lament mostani üléssza-
kának utolsó napján Ágh 
Péter országgyűlési kép-
viselő napirend utáni fel-
szólalásában az Észak-Vas 
megyében élő embereket 
méltatta. 

A képviselő emlékeztetett, a 
koronavírus-járvány kíméletlenül 
söpört végig az egész világon, 
így Magyarországon és Észak-
Vas megyén is. – Sok 
veszteséget szenved-
tünk, de hála a közös 
összefogásnak, hála a 
hétköznapi hősök ki-
tartásának legyőztük 
a járványt – hangzott 
el. Ágh Péter részvétet 
nyilvánított azoknak, 
akik a járvány miatt ve-
szítették el szeretteiket.

A képviselő köszö-
netet mondott az or-
vosoknak, ápolóknak, 
mentőknek és minden 
egészségügyi dolgozó-
nak. Méltatta a szülőket, 
pedagógusokat, a rend-
védelmi és a hatósági, 
kormányhivatali munkatársakat 
is. – Köszönet azoknak a dol-
gozóknak, akik a járvány alatt is 
akár otthonról, akár a munka-
helyükről hozzájárultak ahhoz, 
hogy Magyarország továbbra is 
életképes maradjon! Hálánkat 
fejezzük ki a szociális intézmények 
dolgozóinak, hogy a legnagyobb 
bizonytalanság közepette is ön-
zetlenül gondozták az ellátottakat. 
Köszönet a kis- és középvállalko-
zásoknak, hogy a legnagyobb 
nehézségek idején is kitartottak 
– fogalmazott a képviselő, nem 

feledkezve el azokról sem, akik 
állhatatosan építették Észak-Vas 
megye közösségét.

Méltatta a lelki vezetőket, akik a 
járvány idején is erősítették a lelki 
kapcsokat. Köszönetet mondott 
a civil szervezetek, egyesületek 
szervezőinek. 

Ágh Péter szólt arról is, hogy a 
pandémia okozta félelem és bi-
zonytalanság időszakában Észak-
Vas megye polgármestereivel, 
a megyei önkormányzattal és a 
kormánnyal annak érdekében 
kötöttek szövetséget, hogy jót 
és maradandót alkothassanak a 
térségben. – A járvány ellenére 

is számos területen sikerült előre 
lépnünk. Sárváron például kor-
mányzati támogatással ki tudtuk 
váltani a fürdő milliárdos hitelét, 
amely komoly veszélyt jelentett a 
turizmusáról híres város jövőjére  
– hangsúlyozta a képviselő.

– A harmadik hullám végénél 
feladatunk az ország, így tér-
ségünk újraindítása is. Kitartó, 
becsületes munkával és erős 
szövetségekkel a jövőben is azon 
leszünk, hogy együtt építsük 
Észak-Vas megyét – zárta a felszó-
lalását Ágh Péter.

+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)
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Hosszú idő után végre újra ülésezhetett június 24-én a sárvári 
képviselő-testület, ugyanis a kormány rendelete értelmében 
június közepétől megszűnt a polgármestereknek a veszély-
helyzetben a törvény által biztosított teljhatalma. 

Kondora István polgármester az 
ülés elején örömének adott han-
got, hogy a járványügyi szabályok 
enyhülésével végre újra ülésezhet 
a sárvári képviselő-testület. Majd 
néma felállással emlékeztek meg 
a koronavírus-járvány sárvári 
áldozatairól. 

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfür-
dő stratégiai igazgatója, Zelles Zsolt 

és Czigány István építész egy impo-
záns, a következő éveket, évtizedet 
meghatározó fejlesztési tervet 
mutatott be az ülésen, amelyben 
többek között egy új szálloda épí-
tése, a jelenlegi hotel, a kemping és 
a parkolók bővítése, valamint egy 
új szaunaház is szerepel.

Csende Sándor tűzoltó parancs-
nok számolt be a város tűzvédelmi 

helyzetéről. Tavaly közel 400 eset-
ben vonultak a tűzoltók, ebből 
152 volt a tűzeset, a többi műszaki 
mentés volt.

Módosították az önkormányzat 
idei költségvetését, amely a Csó-
nakázó-tó körüli szabadidőpark 
fejlesztésére kapott 300 millió 
forintos fejlesztési támogatásnak 
köszönhetően bővült, így idén 
mintegy 7 milliárd forintból gaz-
dálkodhat a város. 

– Kezd egyensúlyba kerülni a 
költségvetésünk abban az értel-
mében, hogy a tervezett fejlesz-
téseket meg tudjuk valósítani, 
és minden költségvetési forrás a 
rendelkezésünkre fog állni. Na-
gyon sokat segített az, hogy a 
kormányzattól tavalyi évben kap-
tunk 1, 8 milliárd forintot a fürdő 
kötvényének kiváltására. 80 millió 
forint intézményi maradványunk 
is keletkezett, és ezt idén ott 
hagytuk az intézményeknél, így 
ők saját hatáskörben is módosít-
hattak a költségvetésen – mondta 
el Kondora István polgármester. 

Módosították a közterületi 
térfigyelő kamerarendszerről 
szóló rendeletet is, mivel a Csó-
nakázó-tónál kialakított futópálya 
mentén kilenc darab új kamerát 
helyeztek el. A napirendet előter-
jesztő Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester elmondta, hogy Sárváron 
már közel száz darab közterületi 
kamera szolgálja a lakosság biz-
tonságérzetének fenntartását és 
a közbiztonságot.

Napirendre került a Sárvári 
Csicsergő Óvoda ügye is. A fenn-
tartói joga, a szülők véleményé-
nek kikérése után, egy áprilisi 
polgármesteri határozattal 2021. 
szeptember 1-től a Szombathelyi 
Egyházmegyéhez kerül. Kondo-
ra István elmondta, Dr. Székely 
János megyéspüspök kérelem-
mel fordult az önkormányzat-
hoz, melyben kezdeményezte a 
feladatellátást szolgáló vagyon 
egyházi tulajdonba adását, mivel 
az épületre pályázati, illetve saját 
forrásból jelentős összeget kíván-
nak fordítani. Az önkormányzati, 
illetve a nemzeti vagyonról szóló 
törvény értelmében ingyenesen 
átruházható az óvoda épülete az 
egyház részére az általa végzett 
önkormányzati feladat, ebben 
az esetben az óvodai ellátás ér-
dekében. 

A képviselő-testület kormány-
párti képviselői megszavazták, 
hogy 2021. szeptember 1-től ke-
rüljön átadásra a Sárvári Csicsergő 
Óvoda épületének tulajdonjoga 
is a Szombathelyi Egyházmegye 
részére, azzal a feltétellel, hogy 
ez a vagyon nem idegeníthető 
el, kizárólag az óvodai ellátást 
szolgálhatja, állagát meg kell óvni, 
és a hasznosításáról évente beszá-
molót kell készíteni. Az ellenzéki 
képviselők nemmel szavaztak, ők 
szerették volna, ha piaci alapon 
megveszi az egyház az épületet. 
Az ülésen Németh Zsolt képviselő 
nem vett részt. -fr-

ÚJRA ÜLÉSEZETT a sárvári képviselő-testület
Dr. Bankits László, 
Kondora István, Dr. 
Máhr Tivadar és Sza-
bó Zoltán az ülésen

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Óriási kínálat:
Vitaminok

Táplálékkiegészítők
Natúrkozmetikumok
Gyógyvízből készült 

szappanok
Teák

Birkás pálinkák, 
Kreinbacher borok 

és pezsgők, 
Krenner kézműves sörök

Csokoládékülönlegességek
Láb- és körömápoló termékek

Ajándéknak is kitűnő választás!

Sárvárkártyával 10% kedvezmény!

Várunk a fürdő előterében!

sárvárfürdő

MEGNYITOTT 
a Spa Shop biobolt 
a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdőben!

Elkezdődtek az útfelújítások Sárváron 
A Tizenháromváros utca – tizenháromvárosi park felőli útcsatla-

kozása és a volt Relax Hotel közötti szakaszának – burkolatfelma-
rásával kezdődtek el Sárváron az idei út- és járdafelújítások. Már 
meg is kapta az új aszfaltburkolatot ez a szakasz. Lesznek még 
út- és járdafelújítási, csapadékvíz-elvezetési munkálatok a Tinódi, a 
Sársziget, a Petőfi, a Szegedi Kőrös Gáspár, a Fekete híd, a Dévai, a 
Nádasdy, a Csallóköz, az Isaszeg és a Kiss János altábornagy utcák-
ban is. Elkészült már belügyminisztériumi támogatással az Eperjes 
utca új útburkolata és az új járda, valamint a Sársziget utcában az új, 
közvilágítással ellátott zebra. Az idén elkészülnek a Batthyány utcára 
tervezett gyalogos-átkelőhely tervei is, és várhatóan elkezdődik az 
Alkotmány utcai szakrendelő előtti parkoló építése is.
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A nyár beköszöntével 
több beruházás is in-
dul a Sárvári Turisztikai 
Technikum és a Sárvári 
Tinódi Gimnázium kö-
zös épületében. Június 
közepén megkezdő-
dött a tetőfelújítás és a 
világítás korszerűsíté-
se, a nyári szünet alatt 
pedig megvalósul a 
tankonyha teljes mo-
dernizálása.

Felállványozták és lezár-
ták a technikum és a gim-
názium közös épületének főbejá-
ratát a Móricz Zsigmond utcában, 
mivel az önkormányzat folytatja 
a korábbi években megkezdett 
tetőfelújítást.

– Sárvár Város Önkormányzata a 
2021-es költségvetésében 10 mil-
lió forintot tervezett a gimnázium 
és a technikum tetőfelújításának 
befejezéséhez. Megkezdődtek a 
munkálatok, a főépület bejárata 
feletti tetőrész újul most meg 

– tájékoztatott Hevér Mihályné, 
a Sárvári Turisztikai Technikum 
igazgatója.

Az épületben a világítás is 
megújul. A Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatal a Fényes 
Okos Iskolák Program keretében 
a hatékony energiafelhasználás 
érdekében korszerűsíti a világítást 
minden helyiségben, az osztály-
termekben, a szaktantermekben, 
a tanműhelyekben, a sportcsar-

nokban, az 
irodákban.

– Ez egy 
olyan prog-
ram, melyet 
a  Nemzet i 
Szakképzési 
és Felnőtt-
képzési Hi-
vatal szerve-
zett meg a 
szakképzési 
centrumok-
hoz tartozó 
iskolákban. 
Nagyon örü-

lünk neki, nagy szükség volt már 
rá, hogy a diákok megfelelően ki-
világított tantermekben, az egész-
ségügyi előírásoknak megfelelően 
tudjanak dolgozni – ismertette az 
igazgató.

Hevér Mihályné arról is beszá-
molt, hogy hamarosan megvaló-
sulhat egy nagyobb beruházás, a 
tankonyha és a tanétterem teljes 
modernizálása a Sárvári Turisztikai 
Technikumban.

– A Gazdaságfejlesztési és In-
novációs Operatív Program kere-
tében a Vas Megyei Szakképzési 
Centrum nyerte el a lehetőséget, 
hogy Ágazati Képzőközpontot 
alakítson ki a turizmus-vendéglá-
tás ágazatban. A projekt részeként 
a Sárvári Turisztikai Technikumban 
is megújulnak a gyakorlati kép-
zéshez tartozó feltételek. A tan-
konyha, a tanétterem, a kiszolgáló 
helyiségek felújításra kerülnek. Új 
bútorok, új eszközök érkeznek, 
megvalósul az elszívó rendszer 
korszerűsítése. 37,5 millió forint 
a beruházás értéke, és ehhez 17 
millió forintos eszközbeszerzés 
társul. Büszkék vagyunk rá, hogy 
az oktatás feltételei ilyen jelen-
tősen javulnak a turisztikai tech-
nikumban – hangsúlyozta Hevér 
Mihályné.

A munkálatok előkészítése már 
zajlik, a tankonyhát kiürítették, és 
a régi eszközöket összepakolták. 
A beruházás a nyár folyamán fog 
megvalósulni, így a tanításkor 
nem okoz fennakadást. sii

FELÚJÍTÁSOK a gimnázium és a technikum közös épületében 

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Wewalka Kft.  |  Pápai út 27.  |  9500 Celldömölk
www.wewalka.com

Gépbeállító 
TÉSZTAKEVERŐ
TERMELÉSI MUNKATÁRS
karbantartó
Raktáros

Aktuális nyitott pozícióink Celldömölkön: 
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A munkakörök feltétele a több műszakos műszakrend vállalása.

AMIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK DOLGOZNOD:
- Munkád során megismerheted a legjobb minőségű friss tészta 

gyártási folyamatait.
- Alapfizetésen felüli juttatások: cafetéria, prémium, műszakpótlékok.
- Üzemanyag térítés
- Tervezett új buszjárat Káld, Gérce, Sárvár, Sitke, Nagysimonyi, Tokorcs
- Modern, higiénikus munkakörnyezet.
- Szakmai fejlődés és karrierlehetőség.
- Jó hangulatú és összetartó csapat, családias környezet.

Várjuk fényképes önéletrajzodat a jelentkezes@wewalka.hu email 
címre vagy hívd a 06 95 525 367-es telefonszámot!

JELENTKEZZ  MOST!

Hevér Mihályné 
igazgatónő mö-
gött lévő iskola-
épület tetőfelújí-
tása elkezdődött 
(Fotó: CSZ)
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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 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!

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

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

Minden ami autó!

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!

Az akció időtartama: 2021.július 1 – augusztus 31.

Digitális pihenő szemeinek!

Az Ön Opticnet optikája:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999
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Harminc alkotását ado-
mányozta a Szent László 
Katolikus Általános Isko-
lának Szélesiné Mezőfi 
Ágnes sárvári festőművész. 
A képekből kiállítás nyílt az 
iskola aulájában.

A kiállításmegnyitón Hidegh 
Lászlóné igazgatóhelyettes kö-
szönte meg a nagylelkű ado-
mányt a Szent László Katolikus 
Iskola közössége nevében. Mél-
tatásában úgy fogalmazott: „em-
beri melegség, lelki gazdagság, 
harmónia, a teremtett világ – a 
természet szeretete mutatkozik 
meg Szélesiné Mezőfi Ágnes 
műveiben. Olyan művész ő, aki a 
helyi közösség tagjaként, mindig 
fontosnak tartotta az ifjúságnak 
átadni életszemléletét, látásmód-
ját.” – A diákok példát vehetnek 
igényes alkotómunkájáról – tette 
hozzá az igazgatóhelyettes.

Szélesiné Mezőfi Ágnes mű-
vészete széles skálán mozog, 
a katolikus iskolának adomá-

nyozott anyag egy 
tudatos válogatás 
eredménye. Bibliai 
témájú festmények, 
csendéletek, portrék, 
tájképek is szerepel-
nek a képek között.

Szélesiné Mezőfi 
Ágnes az ünnepsé-
gen meghatottan 
fogadta a méltató 
szavakat. Elárulta, 
hogy sok terve van 
még, nem hagyott 
alább az alkotóked-
ve, és a közeljövő-
ben újabb sárvári 
intézménynek tervez 
adományozni képei-
ből. Alkotásait a katolikus iskola is 
méltón megőrzi az utókornak az 
intézmény folyosóin kiállítva.

A tárlat ünnepélyes megnyi-
tóján közreműködött az iskola 
gyermekkórusa dr. Szalai Ferencné 
vezényletével, a brazil nővérek 
gitárkísérete mellett.

sii

Szélesiné Mezőfi Ágnes sárvári festőmű-
vész bibliai témájú festményeket, csend-
életeket, portrékat, tájképeket adomá-
nyozott a katolikus iskolának (Fotó: CSZ)

FESTMÉNYEKET adományozott a katolikus iskolának

 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 ?

2021. július 5–11. között a Nádasdy-várban az elmúlt évek 
hagyományaihoz híven egy héten át könnyűzenei koncertek 
követik egymást. A zenei stílusok változatosságáról híres Ze-
nekompót helyt ad a világzene, kemény rock, mulatós vagy 
disco, de akár a komplikált progresszív zenének is. A belépés 
a programokra díjtalan.

2021. július 5-én 20:00 órától Kozmix retrokoncert.
2021. július 6-án 19:00 órától Sonny and the Wild Cows, valamint 

a Nyughatatlan. Rockabilly este két igazán népszerű előadóval és 
táncolható zenével.

2021. július 7-én 20:00 órától Varnyú Country koncert. Amerikai 
népzene, magyaros köntösben.

2021. július 8-án 19:00 órától lép színpadra Mark Zentai & Jason 
Balint Szeifert. Őket a Chameleon Jazz Band követi.

2021. július 9-én 19:00 órától Teddy Harpo one man band – az 
egyszemélyes zenekara, majd a The 
Garde zenekar következik.

2021. július 10-én 20:00 órától 
világzenei színpadokról ismertté vált 
Madrass zenekar koncertezik.

2021. július 11-én 19:00 órától a 
Room Servise – Bryan Adams tribute banda, majd a U2 Station ma-
gyar tribute zenekar játszik a legendás U2 legnagyobb slágereiből.

*    *    *
2021. július 15-én 20:00 órától 

Aranyosi Péter és Vida Péter közös 
stand up műsora megtekinthető 
a Nádasdy-vár Nagytermében. Az 
előadás címe: Miskolci gyökerek. 
Az előadás további tartalma kiderül 
a 90 percből, amit – néha – együtt 
töltenek a színpadon...

Jegyek elővételben a Nádasdy-vár irodájában kaphatók, illetve 
a www.tixa.hu oldalon is megvásárolhatók. Jegyek ára: 3 900 Ft.

A programok védettségi igazolvány vagy telefonos applikációs 
igazolás felmutatásával látogathatók. A 18 év alattiak védettségi 
igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében vehetnek részt a 
programokon. 

NYÁRI PROGRAMOK A VÁRBAN
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Június 15-én elkezdődött 
a Nádasdy-várban a nyári 
szabadtéri színházi előadá-
sok sora. A Déryné program 
keretében Molnár Ferenc: 
Az ördög című kétfelvoná-
sos darabját mutatta be a 
salgótarjáni Zenthe Ferenc 
Színház.

A Nádasdy Kulturális Központ 
a tavalyi évhez hasonlóan az idén 
is fogadja a Déryné program 
színházi előadásait, széles körben 
szólítja meg a magyar színházi 
élet résztvevőit, és karolja fel a 
kulturális fejlettség növelésében 

érdekelt térségeket, valamint a 
kistelepüléseket. 

A program támogatásával mi-
nimális jegy megváltása mellett 

látogathatóak a program színpadi 
műsorai. Elsőként Molnár Ferenc: 
Az ördög című előadását láthatták 
a nézők a Nádasdy-vár udvarán.  

A színdarab egyik érdekessége volt 
a forgó színpad, amelyet első alka-
lommal használtak a vár színpadán. 

Bozó Andrea és Szabó P. Szil-
veszter az előadás főszereplői 
elmondták, hogy nagy öröm 
számukra, hogy újra nézők előtt 
játszhatnak. Különösen fontos 
számukra, hogy nem csak kőszín-
házakba vihetik el a kultúrát, ha-
nem kis falvakba, illetve szabadtéri 
színházi terekbe is. 

A nyári időszakban még számos 
színházi előadással várják a Ná-
dasdy-vár munkatársai a felnőttek 
mellett a kisgyermekeket is.  

 TRG

Új zenei klubsorozat in-
dult a Nádasdy Kulturális 
Központ szervezésében 
a várban. A Fogadó az Öt 
Húrhoz zenei klub első fel-
lépője a Muzsik és Volkova 
formáció, valamint Hrutka 
Róbert és Zenekara volt.

Az új klub célja, hogy akár 
néhány hónap a latt  Sár vár 
a könnyűzenei ínyencségek 
fel legvárává nője k i  magát.  
A zenei klubnak a várban nagy 
hagyománya van. A sokfélesé-
get a vár hátsó nagytermének 

a koncertsorozatra kialakított új 
berendezése is tükrözi. 

– Az alternatív zene is elfér a 
kínálatban. Szeretnénk minél 
szélesebb közönségréteget meg-
szólítani. Próbáltunk olyan dizájn-
elemeket felhasználni a klubban, 
hogy mindenki otthon érezhesse 
magát – szólt Molnár Andrea, 
a Nádasdy Kulturális Központ 
közművelődési csoportvezetője. 

A koncertek és a helyszín kiala-
kítása is pályázati támogatásból 
valósultak meg. A programokat 
az idei évadban az NKA Hang-
foglaló programja támogatja. 

A klubterem működéséhez az 
Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma járult hozzá. A Fogadó az 
Öt Húrhoz zenei klub aktuális 

fellépőiről elsőként a Nádasdy 
Kulturális Központ weblapjáról és 
közösségi oldaláról értesülhetnek 
a koncertkedvelők. p-ás

ÚJRA KONCERTEK a várban

SZÍNHÁZI ÉVADNYITÁS a Nádasdy-várban

Hosszú és nehéz kihagyás 
után újra zenei programok-
kal várják a közönséget a 
Nádasdy-várban. Az első 
koncerten a Balkan Fana-
tik köszöntötte pörgős, 
vidám hangulatú zenével 
a sárvári közönséget. Elő-
zenekarként a Born Jovi 
Tribute Zenekar hangolta 
a közönséget Bon Jovi jól 
ismert dalaival.

A Balkan Fanatik 2002-ben 
alakult, amikor az együttes tagjai 
több évtizedes zenei múlttal a 
hátuk mögött úgy döntöttek, 
hogy átlépik a műfaji és stílusbeli 
határokat és egyesítik zenei elkép-
zeléseiket. A zenekar szinte kül-

detésének tekinti, hogy a hosszú 
pandémiát követően jól ismert 
dallamaikkal újrahangolják, felsza-
badítsák rajongóikat és általában 
a zene kedvelőit. Szeretnék elérni, 
hogy mindazok, akik korábban is 
koncertekre jártak, keljenek fel a 
fotelből és újra engedjék magukat 
elvarázsolni az élő zene minden 
hangjával.

Sárvári koncertjükre így azokkal 
a szerzeményeikkel érkeztek, me-
lyek jó hangulatot teremtenek és 
megtáncoltatják hallgatóságukat. 
A produkció célja a zenei kultúrák, 
stílusok megismertetése nemcsak 
a magyar, hanem a más nyelven 
értőkkel is. Természetes ezért szá-
mukra, hogy dalaik több nyelven 
szólalnak meg.

Lepés Gábor és Tzortzoglou 
Jorgosz elmondta, hogy a jár-
vány időszakát új dalok írása 
mellett videoklipek készítésével 
töltötték. Az együttes tagjai idén 
a koncertfelkérések teljesítése 
mellett nagy erővel készülnek 
jövő évi jubileumukra is. A számos 

magas díjjal kitüntetett produkció 
húszesztendős fennállásának a 
megünneplését többek közt ko-
rábbi együttműködőikkel közösen 
tervezi. Nemcsak egy jubileumi 
nagykoncerttel készülnek, hanem 
egy korong megjelentetése is 
céljaik között szerepel.  TRG

FOGADÓ AZ ÖT HÚRHOZ A Muzsik és Volkova együttes avatta fel az új zenei klubot

Hege Veronika és Szabó P. Szilveszter 
a színpadon  (Fotó: TRG)

Jövőre lesz 20 éves a Balkan Fanatik (Fotó:TRG)
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Szent László

Szent László és

● Július 2-án, pénteken Sar-
lós Boldogasszony ünnepe lesz. 
Ez a nap első péntek. Bátorítjuk 
a kedves Híveket, hogy minden 
hónap első péntekén végez-
zék el havi szentgyónásukat 
és törekedjenek a rendszeres 
szentáldozásra. Engeszteljük 
Jézus Szent Szívét gyónva és  
áldozva.

● Évközi 14. vasárnapon, 
július 4-én a szentmiséken „Pé-
ter fillér” címén a világegyház 
javára gyűjtjük a szentmisék 
persely adományait. Ferenc pápa 
karitatív szolgálatát segítjük 
adományainkkal.

● Július 6-án, kedden a Sári 
templom egész napos szent-
ségimádási napja lesz. Délelőtt 
10 órakor szentségkitételi, este 
18.30 órakor szentség eltételi 
szentmisét imádkozunk. Dél-

után 15 órakor közös szentórára 
várjuk a Híveket.

● Július 16-án, pénteken 
Kármelhegyi Boldogasszony 
ünnepe lesz.

● Csütörtökönként az esti 
szentmisék előtt fél órával mind-
két templomban közös rózsafü-
zért imádkozunk papokért és új 
papi-szerzetesi hivatásokért.

● Péntekenként az esti szent-
mise után a nagytemplomban 
félórás szentségimádásra várjuk 
a lélekben megpihenni vágyó-
kat.

● A nyári hónapokban is ta-
núságot téve örömmel jöjjünk 
családunkkal együtt a vasárnapi 
szentmisékre. A hittanos gyer-
mekeket különös figyelemmel 
is várjuk.

● Hétköznaponként is, és 
vasárnaponként is szeretettel 
várjuk mindkét templomban a 
templomi közösségbe szentmi-
sére a kedves Híveket.

● A júliusi vasárnapi misék 
végén szeptemberben a 3. 
osztályt kezdők jelentkezzenek 
a jövő tanévi elsőáldozásra, a 8. 

osztályosok pedig a következő 
bérmálásra mindkét templom-
ban, szüleikkel együtt.

● Minden hónap 25-én, a 
Szent László-templom Prágai 
Kis Jézus szobránál boldogabb 
családokért és kallódó gyerme-
kek megtéréséért imádkozunk.

● Dr. Székely János megyés-
püspök atya augusztus 1-jével 
személyi változást rendelt el a 
sárvári plébániákon. A tavasszal 
elköszönt Bokor Zoltán atya he-
lyére Majlát Tihamér szerpapot 
helyezte Sárvárra. Imádkozzunk 
az érkező lelkipásztorért.

● Plébániai közösségünk eb-
ben az esztendőben augusztus 
2–6. között buszos zarándokla-
tot szervez, Pécsre és Szegedre 
a környék történelmi városainak 
és zarándokhelyeinek érintésé-
vel. Jelentkezni a plébániákon 
lehet.

● Július 4-én, a hónap első 
vasárnapján úrvacsorai közös-

ségbe hívjuk gyülekezetünk 
tagjait.

● Egyházközségünk az idei 
nyáron is napközis hittantábort 
szervez, melynek időpontja 
július 5-9., helyszíne pedig a rá-
bapatyi templom és gyülekezeti 
ház lesz. 

● Július 10-én, szombaton 
15 órakor ordinációra kerül sor 
Bükön. Szemerei János püspök 
avatja lelkésszé Szidoly Roland 
teológust.

● Egyházközségünk főbb 
híreiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen 
is tájékozódhatnak.

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

● Lelkészi Hivatal elérhető-
sége: 95/830-067. Egyházköz-
ségünk a Sárvári Református 
Egyházközség Facebook-olda-
lon is elérhető.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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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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Castrum Ferreum Kft.

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

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

Semmi flanc,…csak az ÍZ... + A HŰS!

És ne felejtsék, már 
dermesztően finom 

fagylaltkelyheinket is 
kipróbálhatják!

TOMBOL A NYÁR, 
VÁR A PLATÁN! 

Jéghideg, 
hűsítő fröccs-
koktéljainkat 

már alkoholmentes, 
isteni finom szőlőmusttal is 

kóstolhatják.

Tehát, a lényeg... FRÖCCS-NYÁR-PLATÁN!

A forró hangulatot könnyű 
nyári ételekkel enyhítjük. 

Új, NYÁRI ÉTLAPUNKON igazi 
frissítő fogásokat találhatnak!

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Soproni sör 0,5 l  .........................234 Ft/db  468 Ft/l
Arany Fácán Sör 0,5 l ..................200 Ft/db  400 Ft/l
Kőbányai Sör 0,5 l  ......................219 Ft/db  438 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
Prince 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
Szentkirályi extra Dús 1,5 l  ........ 115 Ft/db  76,6 Ft/l
Naturaqua 1,5 l  .......................... 120 Ft/db  80 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
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Sárvár, Nádasdy-vársarvarfuvos.com

A fesztiválra történő belépés a védettségi igazolvány vagy az EESZT-appli-
káció 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

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
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Tisztelet a mindennapok hőseinek.
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06. 16. PÉNTEK
15:00  Kézműves portékák, zsibvásár
17:30  Megemlékezés és koszorúzás a Fekete Bég és a végvári vitézek 
 tiszteletére Fekete bég szobor
18:00  Varnyú Country Színpad
19:00  Hagyományőrző csapatok Fegyvermustrája Várudvar
19:30  Sortűz Viadaltér
20:00  Tom Kondor Band koncert Színpad
22:30  A Kutya vacsorája koncert Színpad

06. 17. SZOMBAT
10:00  Fesztiválstart – Nyitóceremónia Várudvar
10:00  Kézműves portékák, zsibvásár
10:45  Hagyományőrző szépségverseny és bajusz szépségverseny Színpad
11:30  Zsoldosok/ Viselet-, fegyverzet-és harcmodor-bemutatók Viadaltér
12:00  Oszmán hódítók/ Viselet-, fegyverzet-és harcmodor-
 bemutatók Viadaltér
12:30  Végvári vitézek/ Viselet-, fegyverzet-és harcmodor-
 bemutatók Viadaltér
14:00  Regös együttes koncert Színpad
15:00  Paprika Jancsi vásári tréfái bábszínház Színpad
15:45  Zoknicsata gyerekeknek- Vörös Oroszlán Lovagrend 
 vitézeivel Viadaltér
16:15  Kicsi a bors, de erős/Hrisafis Gábor artista, 
 színész bemutatója Viadaltér
16:45  Kanona Band koncert Színpad
17:30  Hajdúk/ Viselet-, fegyverzet-és harcmodor-bemutatók Viadaltér
18:00  Újvári Timi és a Hot Stuff koncert Színpad
20:00  Gargantua koncert Színpad
22:00  Anima Sound System- Live Act Színpad

06. 18. VASÁRNAP
10:00  Tudományok Terme- Hagyományőrző Konferencia 
 nem csak hagyományőrzőknek! Házasságkötő terem
13:00  Záróra, Kincskereső Játék sorsolása 

HAGYOMÁNYO��RZO��
TALÁLKOZÓ

2021. július

16-17-18.
Állandó programok 
a három napban:
Váralja falva-középkori életképek 
a Nádasdy-vár falain belül, állandó 
kiállítások a Nádasdy Ferenc 
Múzeumban,  helyi gasztronómia, 
kézműves vásár, „S.barát nyomában” 
Kincskereső játék, mesterségek 
bemutatói,  oszmán hódítók, 
zsoldosok és magyar hajdúk tábori élete

A rendezvényt erős 
hanghatások  kísérhetik!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Belépés csak védettségi 
és személyazonosságot 
bizonyító igazolvány együttes 
felmutatásával lehetséges! 
Megértésüket
és türelmüket köszönjük!

NÁDASDY

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

METEX

Logos are organized into three folders:

On-screen_RGB
 – RGB is for on-screen, broadcast, and digital use
 – Common uses: PowerPoint, websites, email, videos, digital displays
 –  RGB assets are provided in the following formats: AI, EPS, JPG, PNG, SVG

Print_CMYK
 – CMYK is for regular process printing
 – Common uses: posters, billboards, magazine ads, and laser printouts 
 – CMYK assets are provided in the following formats: AI, EPS

Print_Spot Pantone
 – Spot is for printing on press with premixed Pantone inks
 – Common uses: business cards, stationery, and branded items
 – Ask your vendor if you are unsure whether they are printing with spot colors
 – Spot assets are provided in the following formats: AI, EPS

APTIV LOGO SUITE OVERVIEW
FINDING THE RIGHT FILE FOR THE JOB

Naming convention key 

aptiv_logo_color_cmyk_u.ai
Company
aptiv

Color variant
blk = black
color = full-color
rev = reverse

Color Version  
c = coated
u = uncoated

Color
cmyk
rgb
spot     

Asset type
logo

Print stock
c –  coated stock optimized: richer ink coverage for use on smooth, 

coated paper/print stock (e.g., magazines)
u –  uncoated stock optimized: lighter ink coverage, for porous, 

uncoated paper/stock where inks tend to spread  
(e.g., newspapers)

File formats

ai – print use, scalable, Adobe Illustrator native file
eps – print and on-screen use, scalable
jpg – on-screen use, limited size, most compatible, not transparent
png – on-screen use, limited size, can be transparent 
svg – on-screen use, retina-ready, scalable vector graphic

File format
ai
eps
jpg 
png
svg

Nádasdy-vár Művelődési 
KözpoNt és KöNyvtár

Tin      di
Hotel    Restaurant

www.nadasdyfesztival.hu
Facebook: NadasdyFesztivalSarvar

Sárvár, Nádasdy-vár
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ÉLETRE KELT A TÁJ!

NAGYMAROS
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2021. július 2. és 17. között BANAI BENCE kétszeres bajnok

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

Tájékoztatás: +36-30/444-71-24
www.ritmo.hu

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak  
július 5-én és 19-én, 
hétfőn 9 és 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 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

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Július 3., 10. és 17. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Július 2. (péntek) 19.00: Forgószínpad/színházi magazin
Július 9. (péntek) 19.00: A Szomszéd Vár/turisztikai magazin
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

A 2021. évi Serdülő Orszá-
gos Egyéni Tekebajnokság-
ban a Sárvári Kinizsi Kék 
Golyó SE két versenyzője is 
megmérettette magát, Ba-
nai Bence és Balázs Ádám.

Banai Bence kiegyensúlyo-
zottan és remekül játszott mind 
a 4 pályán. A bajnokságból „át-
mentett” remek 
formáját sikerült 
hoznia. Új egyé-
ni csúccsal, 596 
fával a 2021. év 
Serdülő Magyar 
B a j n o k a  l e t t 
június 19-én. 
Majd másnap a 
sprint verseny-
számban a nyol-
caddöntőig ju-
tott. A második 
napi nagyszerű 
teljesítményé-
vel megnyerte 
a z  ö s s z e t e t t 
versenyt is, így 

a 2021. év Serdülő Egyéni és Ösz-
szetett Magyar Bajnoka lett.  

Balázs Ádám élete első országos 
bajnoki döntőjét játszotta június 
19-én, 559 fáig jutott, ami az elő-
kelő 9. helyet jelentette a sárvári 
játékos számára. A másnapi sprint 
versenyszámban a negyeddöntő-
ig menetelt, mindössze egy fával 
maradt le a dobogóról.
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Sárvár | Celldömölk
Egyéni nyelvoktatás rugalmas idôbeosztásban!
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Használd ki a nyarat,
gyere akár intenzíven!
Betervezett nyaralás nem akadály!

Nyelvvizsgára, érettségire,
külföldi munkára felkészítés!

TINIK   SZÜLEI
FIGYELEM!
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Találkozzunk újra és horgász-
szunk, főzzünk, szórakozzunk 
együtt Vaskeresztesen!

– A Sporthorgász Egyesületek 
Vas Megyei Szövetsége szeretettel 
meghívja az érdeklődőket az im-
már hetedik alkalommal megren-
dezésre kerülő Pinka-völgyi Ha-
las Napra – tájékoztatott Puskás 
Norbert ügyvezető elnök.

Az eseménynek Vaskeresztesen 
az Alpesi Fogadó és Horgász-
turisztikai Központ ad otthont, 
ahol délelőtt halászlé, illetve 
halétel készítő versenyen, kispá-
lyás labdarúgó kupán mérhetik 
össze tudásukat céges, baráti 
vagy családi csapatok. 
A reggel kezdődő ba-
rátságos horgászver-
senyre várják a kicsik 
és nagyok nevezését is. 
Délután a színpadon 
fellép a Vaskeresztesi 
Német Nemzetiségi 
Ének- és Tánckar, vala-
mint a Nardai Énekkar 
is. További színpadi 
programok a kisgyer-
mekes családokra fó-
kuszálnak, hogy minél 

többen tudjanak együtt közösen 
kikapcsolódni az elmúlt egy év 
nehézségei után.  A gyerkőcöket 
délután ugrálóvárral, 
arcfestéssel, és kézmű-
ves foglalkozással is 
várják a szervezők. Az 
esti jó hangulatról az 
Ujvári Timi and Hot 
Stu�  zenekar gondos-
kodik, a tombolán érté-
kes nyeremények talál-
nak gazdára.

14 órától Decathlon 
horgászati bemutatót 
láthatunk, 16 órától 
borkóstolót tart a Mittl 
Pincészet, 17.30 órától 

pedig Monos Tibor szakíró elő-
adását hallgathatjuk a pisztrán-
gokról, aminek keretében meg 

is kóstolhatjuk ezt az 
igazán � nom halat. A 
kilátogatókat 13.30-tól 
halászlével, 14.30-tól 
sült hallal, 15.30-tól 
harcsaburgerrel vár-
ják a készlet erejéig. 
A szövetség által köz-
pontilag biztosított 
halétel  kóstolás mel-
lett a halétel készítő 
csapatoknál a 13.30 
órai zsűrizést követő-

en is lehetőség nyílik különböző 
halételek megkóstolásra.

A programokon történő rész-
vétel díjmentes. A je-
lenlegi jogszabályok 
értelmében az Alpesi 
Fogadó rendezvény-
terében zajló ese-
ményeken nézőként 
kizárólag védettségi 
igazolvánnyal ren-
delkező, valamint 
a felügyelete alatti 
tizennyolcadik élet-
évét be nem töltött 
személyek tartózkod-
hatnak. Részletes in-
formáció és nevezés 
a www.vasivizeken.hu 

oldalon és 06-94-506-835-ös tele-
fonszámon!  – Horgásszunk, főz-
zünk, szórakozzunk együtt 2021. 
július 10-én Vaskeresztesen! – 
zárta gondolatit Puskás Norbert. 
A rendezvény a LEADER Helyi 
Akciócsoportok együttműködési 
tevékenységeinek előkészítése és 
megvalósítása című, VP6-19.3.1-
17 kódszámú felhívás keretében 
a Pinkától a Rábáig – a hal, mint 
helyi termék című projekt támo-
gatásával valósul meg.

Egy év kihagyás után újra megtartják a Pinka-völgyi Halas Napot

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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LAKÁSOK
ELADÓK!

MEGKEZDTÜK
ÚJ ÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK 

(44-70 m2-ig)

ÉRTÉKESÍTÉSÉT!

+36 30 3204 128 • www.krisztinalakopark.hu

A VISSZASZÁMLÁLÁS ELKEZDŐDÖTT! 

Már csak két lakás várja lakóit. Siessen!
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