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ÁTADTÁK SÁRVÁR ZÖLD SZÍVÉBEN A FUTÓKÖRT

SZABAD A MOZI,
A FÜRDŐ, A MÚZEUM!
5,5 millió beoltott után hazánkban újabb enyhítések
léptek életbe. Ezek Sárváron
is nagyon fontosak, hiszen
védettségi igazolvány nélkül
látogatható a fürdő, a mozi és
a múzeum is.

A nemzeti színű szalag átvágásával Dr. Kondora Bálint, Kondora István, Révész Máriusz, Ágh Péter és Benedek
valamint Péter Attila átadta a futókört és a kerékpárutat (Fotó: OT)
Sárvár zöld szívében épült az ország egyik legszebb futóköre! Az Országos Futópálya-építési Programban készült
el egy 1 kilométeres futópálya a Csónakázó - tónál. Az új
futókör helyi és turisztikai céloknak is megfelel, hiszen egy
szálloda és egy lakótelep közé, festői környezetben épült
meg. A futókört a mellette lévő kerékpárúttal együtt július
6-án vették ünnepélyesen birtokba a futók, a kerékpározók
és a rollerezők.
A Sárvári Kerékpáregylet és a
Sárvári Kinizsi Sportegyesület
Tájfutó Szakosztályának tagjai is
eljöttek a Csónakázó-tónál épült
futókör és kerékpárút átadására.
Kondora István polgármester
köszöntőjében arról szólt, hogy
ezen a helyszínen nem kell nagy
bátorság az „ötcsillagos várost
építünk” szlogen használatá-

hoz. – Az ötcsillagos Spirit Hotel
mellett, a hűs fák árnyékában
valóban egy ötcsillagos terepet
hoztunk létre, pályázatok segítségével modulárisan fejlesztettük
– mondta a polgármester.
Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, a Vas
Megyei Turizmus Szövetség
elnöke arról szólt, hogy a Csóna-

kázó-tónál lezajlott szabadidős,
turisztikai fejlesztések három
forrásból érkeztek, amelyben
nagy szerepe volt Ágh Péter országgyűlési képviselőnek.
– Egy országosan szinte példa
nélküli, kiváló adottságokkal
rendelkező terület jött létre a
túrázóknak, a futóknak, a kerékpározóknak, de a helyi családok
is nagyon jól érezhetik magukat
a Csónakázó-tónál – húzta alá az
alelnök, aki hozzátette, a munka
nem áll meg, hamarosan újabb
turisztikai pályázatok jelennek
meg, amely újabb lehetőségeket jelent Sárvár számára is, így
a város lendületben maradhat.
Folytatás a 3. oldalon

Megszűnt a kötelező maszkviselés az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, azt már
csak a kórházakban és szociális
intézményekben kell viselni.
Védettségi igazolvány nélkül
is be lehet menni a vendéglátó
üzletekbe, szálláshelyekre,
szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett
kulturális rendez vényekre,
előadásokra. A Sárvári Gyógyés Wellnessfürdő, a Nádasdy
Ferenc Múzeum és a Sárvár
Aréna is közzétette az örömhírt
közösségi oldalán, hogy most
már védettségi igazolvány
nélkül is látogathatóak.
A sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve
a zárt térben tartott, vagy 500
főt meghaladó szabadtéren
tartott egyéb rendezvények
tekintetében nem történt enyhítés, ezeken továbbra is csak
védettségi igazolvánnyal lehet
részt venni. A 18 év alattiak is
csak védettségi igazolvánnyal
vagy védett személy felügyelete
mellett vehetnek részt ezeken a
rendezvényeken.

Idén 20 ÉVES A VÁRMEETING!

NÁDASDY TALÁLKOZÓ a várban!

Nagy bulira készülnek a Vármeeting szervezői, hiszen idén 20 éves
a nemzetközi motoros- és rockfesztivál. Négy napon át, augusztus
5-e és 8-a között rockzenétől lesznek hangosak a Nádasdy-vár
falai. Králl Csaba főszervező és csapata már nagyon készülnek
a jubileumra, és különleges programot állítottak össze. Fellép
többek között a Tortuga, a Lord, a Hooligans, az I’m Dorothy, a
Tankcsapda, a Bad Ferro, a Pokolgép, a Road, a Hollywood Rose,
a Depresszió, a Kowalsky meg a Vega. Jegyelővétel és részletes
program: varmeeting.com

A Nádasdy Hagyományőrző Találkozóra július 16-ától 18-ig kerül
sor a Nádasdy-várban. Végvári vitézek, oszmán hódítók és zsoldosok veszik birtokba a várat. Gasztronómiai és kézműves vásár,
kincskereső játék, viselet, fegyverzet és harcmodor bemutatók,
hagyományőrző szépségverseny és bajusz szépségverseny is
várja az érdeklődőket. Könnyűzenei koncertek lesznek esténként
a színpadon. Fellép többek között a Tom Kondor Band, A kutya
vacsorája, a Gargantua és az Anima Sound System! Részletes
program: nadasdyfesztival.hu
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SEMMELWEIS-NAPI KITÜNTETÉSEKET adtak át a városházán

Július elseje minden évben
a magyar egészségügy
ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác,
akit az anyák megmentőjeként ismernek. Sárvár Város Önkormányzata
2021. évi Semmelweis-napi ünnepségét július 6-án
tartották a városházán.
A megjelenteket elsőként Dr.
Niklai Erzsébet, a sárvári Szent László Kórház főigazgatója köszöntötte,
majd Kondora István polgármester
méltatta az egészségügyi dolgozók koronavírus-járvány idején
tanúsított helytállását. Az önkor-

mányzati kitüntetéseket Kondora
István polgármester és Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester adták át.
Sárvár Város Önkormányzata „SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁR
ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta:
Erdélyi Károlyné asszisztens és
foglalkozás egészségügyi szakápolónak, ápoló és asszisztensként
évtizedeken át kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége, felelősségteljes munkája, hivatásába
vetett hite, a betegek iránti empatikus magatartása elismeréseként.
Dr. Gyarmati Gizellának, a
Szent László Kórház – Labordiagnosztikai szakrendelés Klinikai

laboratóriumi szakorvosának az
emberek gyógyulása érdekében
végzett magas szakmai színvonalú, segítőkész és humánus orvosi,
valamint az egészségügy területén kifejtett több éves etikus,
korrekt és következetes szakmai
munkájáért.
Reichardt Hajnalka Andreának, a Szent László Kórház – Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
– Terápiás Egység gyógymasszőrének, kiemelkedő szakmai munkájáért, a betegek kezelése során
az egészségügyi dolgozókhoz
méltó magatartásáért.
Kopácsi Istvánnénak, a Szent
László Kórház – Mozgásszervi

Rehabilitációs Osztály szakápolójának a betegellátás területén
végzett 32 éves szakmai tevékenységéért, elhivatottságáért,
a járvány elleni védekezés és a
védőoltási feladatok ellátása során
végzett magas fokú, áldozatos
munkájáért.
Sárvár Város Önkormányzata
„KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta:
Jakab Istvánnénak, a Vas
Megyei Kormányhivatal Sárvári
Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály közegészségügyi-járványügyi szakügyintézőjének a
közszférában évtizedeken át kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége, pontos jogalkalmazói
feladatellátása, felelősségteljes,
az ügyfelek érdekében végzett
lelkiismeretes munkája elismeréseként.
Kiss-Hajba Edinának, a Szent
László Kórház – Élelmezési Osztály
konyhalányának megbízható,
segítőkész és a betegek, gondozottak érdekeit is szem előtt
tartó közszolgálati munkájának
elismeréséért.

Természet(l)esen Sárváron

Városunk helyi védett természeti értékei
Az országos jelentőségű védett természeti területek (pl.
nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek) mellett hazánkban vannak
úgynevezett helyi jelentőségű
védett természeti területek is,
amelyeket a települési önkormányzatok rendeletben nyilvánítanak védetté. Sárváron helyi

védettséget élvez a Bajti-erdő, a
Rába holtága a Szatmár-erdőben,
a Várpark, a Hatvany-Deutsch
kastély parkja, a Csónakázó-tó
melletti parkerdő részlet. Ide tartoznak még a védett kocsányos
tölgyek a Gárdonyi úti parkolóban
és a Vadkertben. A Farkas-erdő
híres banyafái, mint a vadkerti

Legyen a munkatársunk!

Határozott időre
friss nyugdíjas munkavállalókat
keresünk sárvári üzemünkbe.
Érdekelné plusz kereseti lehetőség?
Azonnali belépéssel, várhatóan decemberig tartó időszakra keresünk
olyan nyugdíjas munkavállalókat, akik még kedvet éreznek a munkához,
akik számára vonzó, hogy nyugdíj- kiegészítésként
jó kézügyességet igénylő munkát vállaljanak.
Amennyiben igen, kérjük jelentkezzen az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Jelentkezés:
Németh Andrea 95/ 520-509 andrea.nemeth@provertha.com
Szijártó Irén 96/520-500
iren.szijarto@provertha.com

is, úgynevezett hagyásfák. A természetközeli gazdálkodás során
ezeket az óriás tölgyeket árnyékoló hatásuk miatt hagyták életben.
A helyi védett értékek közül talán
legkevésbé ismert az Álló-kút,
városunk egyetlen olyan forrása,
amelynek történeti jelentősége
is van. A Sárvári Környezetvédő

és Természetbarát Egyesület és a
Tinódi Gimnázium közös projekt
keretében vizsgálta korábban a
forrás minőségét, környezetének állapotát. Erről bővebben a
honlapunkon (www.zoldsarvar.
hu) olvasható.
A következő cikkünk a szakszerű komposztálásról fog szólni.
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ÁTADTÁK SÁRVÁR ZÖLD SZÍVÉBEN A FUTÓKÖRT
Folytatás az 1. oldalról
Az Országos Futópálya-építési
Program keretében nyert 45 millió forintos támogatást a sárvári
önkormányzat a Miniszterelnöki
Kabinetiroda Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztossága
jóvoltából az 1 kilométeres rekortán borítású futókör építésére. A
beruházás a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége szakmai felügyelete mellett
valósult meg, így a rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Péter
Attila, a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének elnöke és Dr. Szélpál Tamás, a
SZEOSZ főtitkára is.
– Tizenegy ilyen futópálya van
már Magyarországon, de a sárvári
a legszebbek közé tartozik – szólt
köszöntőjében Péter Attila, a
SZEOSZ elnöke. Külön előnye,
hogy a pálya árnyékban van, és
nagy részén a közvilágítást is kiépítették, így abban bíznak, hogy
ez a város legjobban használt
sportlétesítménye lesz. A pálya

Kondora István rollerrel
az élen, lendületbe hozott
mindenkit
karbantartását, ingyenes működtetését is vállalnia kellett az önkormányzatnak, és évente négyszer
rendezvényt kell rajta tartani, de
mint Péter Attila mondta, ez a
sárvári futóközösségnek, a Sárvári
Kinizsinek nem jelenthet gondot.
Ágh Péter országgyűlési képviselő avatóbeszédében köszönetet mondott a kormánynak
a hatékony oltási kampányért,
azért, hogy a harmadik hullám
legyőzésével most együtt tudunk lenni. Köszönetét fejezte
ki a Csónakázó-tavi beruházások

Szabászati feladatok ellátására, két műszakos munkarendbe új
munkatársakat
Szabászati feladatok
ellátására, kétkeresünk
műszakos munkarendbe új
munkatársakat keresünk
BETANÍTOTT
MUNKÁS
pozícióba
BETANÍTOTT
MUNKÁS

Amit kínálunk
➢

pozícióba

Tiszta, rendezett, modern munkakörülmények

Amit
➢ kínálunk
Alapbéren felüli juttatások:

Tiszta,➢
rendezett,
modern
munkakörülmények
40%-os
délutános
műszakpótlék (18-22 h)
Alapbéren
juttatások:
➢ felüli
Béren
kívüli juttatások (havi SZÉP kártya Vendéglátás,
➢
40%-os délutános
műszakpótlék
(18-22 h)
negyedéves
Jelenléti
és éves Karácsonyi
bónusz)
Béren kívüli
juttatások
(havi
SZÉP kártya
Vendéglátás,
➢
Sikeres
munkatárs
ajánlás
esetén
extra juttatás
negyedéves(de.
Jelenléti
Karácsonyi
➢
2 műszakos munkarend
06-14ésh,éves
illetve
du. 14-22bónusz)
h)
➢
Sikeres
munkatárs ajánlás
esetén
extra
juttatás
➢
Nem alkalmazunk
munkaidőkeretet,
túlórák
a hó
végén
kifizetésre kerülnek
2 műszakos
munkarend
06-14 h, illetve du. 14-22 h)
➢
Ingyenes
céges
buszjárat(de.
biztosítása
Nem alkalmazunk
túlórák a hóidejű
végénszerződéssel
kifizetésre kerülnek
➢
Saját
állománybanmunkaidőkeretet,
való alkalmazás, határozatlan
➢
Ingyenes
cégescsaládias,
buszjárattámogató
biztosítása
Kiváló
csapat,
légkör
➢
Saját állományban való alkalmazás, határozatlan idejű szerződéssel
➢
KiválóMin.
csapat,
családias,
támogató
légkör
Feltételek:
általános
iskolai
végzettség
➢
➢

Feltételek: Min. általános iskolai végzettség

megálmodóinak, támogatóinak
és kivitelezőinek is.
– Ezzel egy újabb lépést tettünk abba az irányba, hogy Sárvár közösségét erősíteni tudjuk.
Sárváron lokálpatrióta és büszke
emberek élnek, akik rendkívül
büszkén tekintenek arra a városra, ami az otthonuk. Mindig
is azért dolgoztunk, hogy ezt a
közösségi érzést erősíteni tudjuk,
ezért számos közösségi hely
jött létre az elmúlt időszakban
– hangsúlyozta Ágh Péter. Mint
mondta, a Posta tér, a Hild park
átadása, a Sárvár Aréna vagy a
ZeneHáza megépítése is erősítette a közösséget. – Ezek után
nem is következhetett más, mint
Sárvár zöld szívének, a Csónakázó-tó környezetének a rendezése.
Az elmúlt években már számos
terv készült, az elmúlt időszak döntéseinek és a kézilabda szövetség,
a megyei önkormányzat, a Magyar
Turisztikai Ügynökség, Révész
Máriusz kormánybiztos úr támogatásának köszönhetően lépésről
lépésre megújul a Csónakázó-tó
környéke – mondta Ágh Péter, aki
szerint is az ország egyik legszebb
futópályája jött most létre, amire
minden sárvári büszke lehet.
Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
a futókör átadóján arról beszélt,
hogy számos az aktív turisztikai
és az aktív életmódot szolgáló

fejlesztés valósult meg az elmúlt
években hazánkban. 98 turistaház felújítását támogatták, 1600
kilométernél is több kerékpárutat
építettek, kialakítottak 135 vízitúra-megállóhelyet, bringaparkokra,
és futókörökre írtak ki pályázatokat. Hozzátette, a felmérések
szerint, ha egy ember hetente 2 és
fél órát mozog, akkor az egészségben eltöltött várható élettartama
4,2 évvel nő.
– Az Aktív Magyarország Programban megvalósuló futókörök
legfontosabb célja, hogy olyan
pályák létesüljenek, melyek a
lehető legtöbb embert segítik
hozzá ahhoz, hogy a hétköznapjaikba beilleszthessék a sportolást –
mondta avatóbeszédében Révész
Máriusz.
Az Aktív Magyarországért Kormánybiztosság 45 millió forintos
támogatást biztosított a futókör
építéséhez, mellé 50%-os önerőt
kellett az önkormányzatnak vállalnia, de ezt messze túlteljesítette
Sárvár, mert összesen 133,5 millióba került a beruházás. – Ebben
a pályában nemcsak az a különleges, hogy gyönyörű helyszínen
van, hanem szinte teljesen ki van
világítva, kamerarendszert is kapott, de padok, hulladéktárolók és
egy ivókút is található a parkban
– szólt a kormánybiztos.
A nemzeti színű szalag átvágása
után a Bassiana Brass – Dávid
Ádám, Markó Bálint, Rajki Dániel
és Pfeiffer Milán – egy szving
standard zeneszámot játszott,
majd a jelenlévők birtokba vették
a létesítményeket. A Vas Megyei
Önkormányzat jóvoltából az átadón három elektromos kerékpárt
és három elektromos rollert is
birtokba vehettek a résztvevők,
és valóban lendületbe jöhetett
mindenki.
-fr-
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VISSZATÉRT A FESZTIVÁLHANGULAT a Nádasdy-várba
járványügyi szabályok lehetővé
teszik a fúvószenekarok számára
a jelenléti próbák megtartását.
Szabó Ferenc a Sárvári Koncertfúvószenekarnak egy elismerő
plakettet is átnyújtott.
Kőszeg Város Koncertfúvószenekara zárta a 21. fúvószenei gálát.
Szilágyi Miklós karnagy fergeteges
hangulatot varázsolt a nézőtérre,
megtáncoltatták a közönséget.
Mint mondta, a pandémia idején
is igyekeztek a zenekart összetartani. A fúvós együttesek örömzenélése után vette kezdetét a
gálaprogram a színpadon.
A második est fellépőinek sorát
az Ámokfutók nyitotta. Kozsó
1994-től szinti pop műfaját népszerűsíti, legismertebb dala a Szo-

A szentgotthárdi, a letenyei,
a sárvári és a kőszegi fúvósegyüttesek közösen előadott
indulókkal hangolták a közönséget (Fotó: MM)

Július első hétvégéjén a
Sárvári Sörexpressz és a
XXI. Fúvószenei Várfesztivál sokszínű programjaival
nyílt meg a júliusi programkavalkád a Nádasdyvárban. A fúvószene mellett ismert könnyűzenei
előadók szórakoztatták a
közönséget.
A Sárvári Sörexpressz és XXI.
Fúvószenei Várfesztivál pénteki
megnyitó ünnepségen Kondora
István, Sárvár polgármestere köszöntötte a több száz fesztiválozót
a Nádasdy-várban. A polgármester a színpadról jelenthette be,
hogy a járvány elleni védekezés
újabb szakaszához érkezett, megvan az 5,5 millió beoltott.
A megnyitót követően Kondora
István polgármester és Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester ingyenes
sörcsapolásra látta vendégül
a fesztiválozókat. A standokat
végigjárva a vendégek betekintést kaptak a sörök világába,
és már a rendezvény sikerére is
koccinthattak. A fellépők sorát a
Delta zenekar nyitotta a Sárvári
Sörexpressz első napján, akik igazi
bulihangulatot teremtettek a vár
udvarára, amely szinte megtelt a
koncertre. Majd a Dupla Kávé és
Köteles Cindy fellépése következett, az estet DJ Dominique zárta.
A XXI. Fúvószenei Várfesztivál
második napján a fanfárok hangjával vette kezdetét a fúvós gála. A
szentgotthárdi, a letenyei, a sárvári

és a kőszegi fúvósegyüttesek közösen előadott indulókkal hangolták a közönséget. A rendezvényt
Ágh Péter országgyűlési képviselő
nyitotta meg, aki köszönetet
mondott a fúvós együtteseknek
a részvételért.
Sárvár és a fúvószene 111 éve
kapcsolódnak egymáshoz. Pernecker János igazgató-karnagy
kezdeményezésére városunk
1989-ben rendezett első alkalommal Fúvószenei Várfesztivált.
Az idei gálán Szentgotthárd Város
Fúvószenekara lépett fel először
Rápli Róbert karnagy vezetésével.
Majd Letenye Város Fúvószenekara örvendeztette meg a közönséget Friman Martin karnagy
vezényletével. Harmadikként állt
a színpadon a Sárvári Koncertfúvószenekar. Nívódíjas karnagyuk,
Szélesi Attila és Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester, aki az együttes

A Lord együttes a Vármeetingen is fellép
még augusztusban Sárváron (Fotó: MM)

tubása, 2005 óta szervezi a Sárvári Fúvószenekari Egyesülettel
a fesztivált.
Szabó Ferenc, a Magyar Fúvós
zenei és Mazsorett Szövetség
elnöke is méltatta a rendezvényt,
örömének adott hangot, hogy a

A járványügyi szabályokat betartva három nap alatt ezrek
buliztak együtt a Nádasdy-vár falai között (Fotó: MM)

morú szamuráj. A Groovehouse
fellépésére teljesen megtelt a
vár udvara. Judy és Zsolti a tinédzserektől az idősebb korosztályig mindenkit megénekeltetett.
Dévényi Tibi bácsi retro discoja
lázba hozta a közönséget és fogy
tak a pöttyös labdák.
A Sörexpressz harmadik napja
a rockzene jegyében telt. Már
Vikidál Gyula, a P. Mobil, a P. Box
és a Dinamit egykori énekese koncertjét is nagyon sokan hallgatták.
A Lord együttes koncertjére aztán
ismét megtelt a várudvar. A jövőre
50 éves fennállását ünneplő vasi
zenekar rajongótábora szinte minden dalt együtt énekelt, dúdolt az
együttessel.
A járványügyi szabályokat betartva három nap alatt ezrek
buliztak együtt a Nádasdy-vár
falai között.
TRG
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A MŰVÉSZKÖNYV MESTERÉNEK sárvári kiállítása

Kondor János, Kiss Ilona, Dr. Cs. Tóth János a megnyitón (Fotó: MM)
Kiterjesztés címmel július
4-én nyílt meg Kiss Ilona
Munkácsy-díjas grafikusművész, Németh Aladár-díjas könyvművész kiállítása
a Nádasdy-vár Galeria Arcis
kiállítótermében. Kiss Ilona
a művészkönyv különös
műfajának nemzetközi
hírű nagymestere.
Kiss Ilona grafikusművész kiállításán megjelenteket Kondor János, a Nádasdy Kulturális Központ
igazgató-helyettese köszöntötte.

Mint mondta, Kiss Ilona műfajának zsenije, egy igazi reneszánsz
ember. A grafikusművész tárlatát
Dr. Cs. Tóth János művészeti író,
a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje nyitotta meg. A sárvári
kiállításon válogatás látható Kiss
Ilona elmúlt két évtizedének munkáiból, festményeiből, grafikáiból,
művészkönyveiből, drótos képeiből. A műterem néhány rejtett
kincse is gazdagítja a bemutatót.
Kiss Ilona a művészkönyv különös műfajának nemzetközi hírű
nagymestere. A könyv a központi

témája Kiterjesztés című kiállításának is, alkotásai irodalmi nagyjainkat is idézik, így Dukai Takách
Judit, Janus Pannonius, Balassi
Bálint, Petőfi Sándor, Hajnóczy
Péter, Petrőczy Kata Szidónia,
Hervay Gizella munkássága előtt
tiszteleg. Kiss Ilona számára nagy
jelentőséggel bír, hogy Sárváron
jelent meg az első magyar nyelvű
könyv Nádasdy Tamás nyomdájában, ennek is emléket állít.

– Nagy örömmel jöttem Sávárra, és megtisztelő számomra
a meghívás, nemcsak a nyomdai
vonatkozások miatt, hanem amiatt is, hogy ennek a kiállítóhelynek
egy óriási múltja van. Láttam,
hogy még Kassák-kiállítás is volt
itt, ezért egy Kassák emlékkiállításra készült alkotásomat is elhoztam
– szólt a művésznő.
A tárlat július 31-ig tekinthető
meg.

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

Mobil: 06-20/936-1574
Tel.: 06-95/320-671
Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

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

A Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. a GALLUS Csoport tagjaként mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat.
Baromfifeldolgozó üzemében zsugortasakos, védőgázas,
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyárt.

Dinamikusan fejlődő csapatunkba új munkatársakat keresünk teljes körű betanítással az alábbi munkakörökbe:

HŰTŐRAKTÁROS

• targoncás jogosítvánnyal
• hétfőtől péntekig, többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

• villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfőtől péntekig, állandó délelőttös munkarendben
• munkaidő kezdete 5:40-kor
• alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is

ÜZEMI TAKARÍTÓ

• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS

• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromfis rekeszek leszedése,
• baromfi függesztése
• rekeszek tisztára mosása

Miért bennünket válassz?

• saját állományú munkaviszony
egy stabil, folyamatosan
fejlődő, magyar, családi
tulajdonban lévő vállalatnál
• dolgozói vásárlás
termékeinkből
• 100%-ban térített busz- vagy
vonatbérlet
• céges buszjáratok: Vasvárról,
Jánosházáról és Celldömölkről
• Hosszútávú munkalehetőséget
ajánlunk és teljeskörű
betanítást biztosítunk.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe! Megtaláljuk a számodra legmegfelelőbb feladatkört!

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén
Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!
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ÚJ ELŐADÁSRA KÉSZÜL A SOK

Sárvár, Alkotmány u. 4.

A Sárvári Oratórikus Kórus nyártól újra jelenléti próbákat tart
a Hang-villában. A tagság már nagyon várta a személyes találkozást, mivel az elzártság a művészeti közösségnek sem tesz
jót, így a SOK megújult erővel négy új taggal bővülve az online
térben tavaly megkezdett munkát élőben tudta folytatni.

Sárvár, Laktanya u. 2.

Új előadásuk egy 12 tételes amerikai musical, amelynek műfordítását dr. Szalai Ferencné, kórusvezető készítette el, és a Csodák
földjén címet viseli. Ha a vírushelyzet nem húzza át számításaikat,
akkor szeptember 11-én 17:30 órától egy jótékonysági koncert
keretében mutatják be a Nádasdy-vár udvarán.
A Csodák földjén bemutatójára egyhetes „edzőtáborral” is készülnek augusztus 23-tól, ahol a SOK kiegészül a Juniorokkal és a
tánckarral is. Miért van az, hogy a számtalan világégés, történelmi
és természeti katasztrófa után meg tudott újulni a Föld? Ki és mi
okozza ezeket a tragédiákat? Hogyan, mi által képes az emberiség
a nehézségekkel megbirkózni? Kire számíthatunk a bajban? Hogyan éljünk a csapások után? Ezekre a kérdésekre keresik és adnak
választ előadásukban. Szándékuk, hogy az ember lakta Föld isteni
újjászületés-történeteinek latinosan sodró örömérzését bemutatva
a kellemesen dallamos mű legyen most a köszönetnyilvánítás
mindazoknak, akik a pandémia alatt a veszélyeket vállalva dolgoztak, és ezzel szerezzenek enyhet adó örömöt a stresszhelyzeteket
átélt sárváriak számára is.
A rendezvény jótékony jellegű: az előadásra a belépés díjtalan, de
szívesen fogadják a közönség adományait. A befolyt összeget azok
a sárvári gyermekek kapják, akik a pandémia miatt elveszítették
édesapjukat, édesanyjukat.

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

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

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

AZ ÚJ, ELEKTROMOS
ENYAQ iV.
FELTÖLT ÉLETTEL.

VÉGH AUTÓHÁZ KFT.
9700 Szombathely, Csaba utca 10.
www.veghauto.hu

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.
A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

SÁRVÁRI HÍRLAP

ELBALLAGTAK a gimnazisták

Az idei tanévben elmaradt a
szalagavató és a hagyományos
ballagás a sárvári gimnáziumban, de a járványügyi szabályok
enyhítése lehetővé tette, hogy
az iskola júniusban, az érettségi bizonyítványok kiosztásával
együtt, megtartsa a végzősök
búcsúztatását. Az eseményen

szülők, rokonok is részt vehettek
korlátozott létszámban.
Az ünnepségen a vizsgabizottság elnöke kiosztotta a bizonyítványokat, elbúcsúzott a diákoktól,
majd az iskola vezetése is átadta
az év végi bizonyítványokat, jutalmakat. A ballagás részeként
a 11. évfolyam is búcsúzott a
végzősöktől.
Némethné Rádl Krisztina igazgató elmondta, rendkívüli körülmények között kellett felkészülniük a
diákoknak az érettségi vizsgákra,
de sikeresen helytálltak. Az iskola
vezetése bízik abban, hogy eredményeikkel meg tudják valósítani
továbbtanulási terveiket. 
sii
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FAÜLTETÉSSEL búcsúztak
A Szent László Katolikus Általános Iskola végzős diákjai faültetéssel búcsúztak
iskolájuktól és Sárvártól,
gyermekéveik színterétől.
A Sárvár Aréna parkolója
melletti füves területen
egy-egy kőrisfát ültetett el
a két nyolcadikos osztály.

Az érettségi bizonyítványok kiosztásával egy időben megtartották a Sárvári
Tinódi Gimnáziumban a
végzősök búcsúztatását. A
középiskolától két osztály,
59 diák köszönt el 2021ben.

2021. július 16.

Szőkéné Németh Ibolya és
Némethné Csonka Ildikó osztályfőnökök elmondták, a gyerekeket
már régóta foglalkoztatta a gondolat, hogy valami különlegessel
búcsúzzanak, ami maradandó és

környezettudatos. Így született
meg a faültetés ötlete.
A diákok nagyon lelkesek, azt
tervezik, hogy a jövőben is gondozni fogják a fájukat. Az iskolának
pedig nem titkolt célja, hogy hagyományt teremtsen a faültetéssel.
Az ünnepségen Dr. Máhr Tivadar alpolgármester is részt vett.
A tanévzárás kapcsán kiemelte,
nehéz év áll a családok mögött,
a járványhelyzet, a digitális oktatás
sok feladatot tett a vállukra. Az
alpolgármester jó pihenést és sok
nyári élményt kívánt mindenkinek.
sii
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A HOLD ÁRNYÉKÁBAN a vár falai között
Deák Bill Gyula és együttese a színpadon

programokkal csalogatták a kicsiket és nagyokat a várba. A délután
folyamán gyermekszínházzal,
ugrálóvárral, szabadulószobával,
illetve babakészítéssel várták a
kisgyermekes családokat. Nagy
sikere volt az ötös bástya mellett
felállított planetáriumoknak. A
délután másik legizgalmasabb
programeleme a Tetovált séf,

Serényi Zsolt és Vajtó László főző
stand up műsora volt. Az este
folyamán a vár színpadán fellépett
az Asphalt Horsemen nevet viselő
rockzenekar, majd Deák Bill Gyula
koncertjét követően fényfestéssel,
tűzzsonglőr bemutatóval és tűzijátékkal zárult a Szent Iván éjszaka
Sárváron.
TRG

Rudán Joe koncert és Folk on 45
A Nádasdy Ferenc Múzeum
június utolsó szombatján
az idén is megrendezte a
Múzeumok éjszakája programot. Az állandó kiállítások mellett kincskereséssel
és kívánság tárlatvezetéssel várták a múzeum iránt
érdeklődő vendégeket.
Takács Zoltán Bálint igazgató elmondta, hogy az idei évben nem
a megszokott útvonalon járták
végig a múzeum kiállításait, ha-

nem a vendégek kérhették, merre
haladjanak tovább. A Nádasdy
múzeum a nyár folyamán számos
új kiállítással várja vendégeit.
Heteken belül megnyílik Hámori
Sándor Betűvető című kiállítása,
majd Nádasdy III. Ferenc országbíró munkásságát bemutató szoba
és a bajor királyi család történetét
feldolgozó megújult kiállítása. A
múzeum már védettségi igazolvány nélkül látogatható.
A múzeumi éjszaka mellett
Szent Iván éjszakáján sokrétű

2021. július 23-án 19:30-tól a Nádasdy-várban koncertezik
a Folk on 45. A zenekar előadói: Träger Lili és Szőllősi Lala. Felejthetetlen dallamaik dúdolásra születtek a magyar népzene és az
igényes mainstream pop-rock zene keverékének fúziójából.
2021. július 23-án 21:30 kezdettel Rudán Joe Band és
Kalapács József nagykoncertje a Nádasdy-várban. Azon ritka
alkalmak egyikének lehetünk szem- és fültanúi, amikor a színpadon
a magyar rockzene két legismertebb és legnépszerűbb előadója:
Rudán Joe és Kalapács együtt énekel.
A koncertekre jegyek elővételben kaphatók a Nádasdy-vár
irodájában, illetve megválthatók a koncert napján a helyszínen.
Jegyek ára: 2000 Ft.
A rendezvény a hatályos járványügyi szabályok betartásával
látogatható.

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
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IRODALMI CSÖRTE - Amikor összecsapnak a szavak!
2021. július 31 – 2021. augusztus 1. között kerül megrendezésre a Nádasdy-várban a három napon át tartó zenés irodalmi fesztivál, az Irodalmi Csörte. Írók, költők, színházi személyek, színészek, bloggerek, filmesek találkozója sok-sok szórakoztató programmal és előadással. Olyan
szerzőkkel találkozhatunk, mint Fábián Janka, Závada Pál, Bán Mór, Háy János, Krusovszky
Dénes, Dragomán György, T. Szabó Anna, Fonyódi Tibor, Csikász Lajos, Pusztai Andrea. Kepes
András, Karafiáth Orsolya, Lovász László, Hámori Gabriella, Molnár Krisztina Rita, Benkő Péter.
Részletes program a csörte hétvégéjéről,
napi bontásban, hogy
senki se maradjon le semmiről:
2021. július 30. – péntek:
17:00 Megnyitó, majd kerekasztal-beszélgetés a nagyszínpadon vendégíróinkkal.
Téma: Romantikus háborúk – szerelem a regények lapjain.
18:00 Pusztai Andrea előadása
18:00 Történelmi játék a váraljánál a Nádasdy Bandérium részvételével.
19:00 AkiMer zenekar koncertje a nagyszínpadon.
20:00 Szittya Lovas íjászbemutató - a debreceni íjász csapat, majd Sárvári Íjászegyesület részvételével a várparkban.
21:00 Hámori Gabriella színésznő estje
– Gyarmati Fanni naplója.
22:00 Ganxsta Zolee Jazz Version
koncert a nagyszínpadon.
Belépős koncert. Jegy ára: 2000 Ft.
2021. július 31. – szombat
Kézműves műhelyek egész délután, de lesz
képregénykészítő workshop is profi szakemberek irányításával. Szombati könyvvásár a vár
folyosógalériájában.
09:00 Jóga bemutató és hangterápia a lugas
színpadnál Lovász Adrienn vezetésével.
11:00 Vékony Brigitta és Német Viktória bábelőadása a nagyszínpadon.
Bábszínház nem csak gyerekeknek
(a műsort délután megismételjük
a későn kelők számára is!)

14:00 Könyvbloggerek találkozója (várudvar, kávéház) Beszélgetés Mihóczy
Mercédesszel és Rácz Tiborral.
15:00 – 18:00 Író-olvasó találkozó, könyvbemutató a lugasszínpadnál. Résztvevő
szerzők: Fábián Janka, Závada
Pál, Bán Mór, Háy János,
Krusovszky Dénes, Fonyódi
Tibor, Csikász Lajos, Karafiáth
Orsolya és még sokan mások.
15:00 Karafiáth Orsolya előadása: Nem
lehetek ennyi emberbe szerelmes…
Gitáron kíséri: Takács Eszter.
16:00 Dragomán György és T. Szabó
Anna beszélgetés, előadás
a nagyteremben.

16:00 Vékony Brigitta és Német Viktória
bábelőadása a nagyszínpadon.
17:00 Fonyódi Tibor előadása
a nagyteremben: A történelmi
játékfilmek kulisszái.
17:00 Doromb workshop – a kútnál
Szilágyi Áronnal (Zoord zenekar)
17:30 Színházi előadás a nagyszínpadon.
Haumann Petra: Karinthyláda.
18:30 Fábián Janka előadása a nagyteremben. Női sorsok az irodalom palettáján.

19:30 Zoord koncert a nagyszínpadon,
előtte doromb workshop a kútnál
a legjobb mesterek vezetésével.
20:00 Dinoszaurusz-show a várkertben
Jurassic-park a Nádasdy birtokon.
20:00 Kepes András előadása a nagyteremben. Istenek és Emberek!

22:00. New Level Empire koncert
a nagyszínpadon. Belépős koncert.
Jegyek ára: 2000 Ft.
2021. augusztus 1. – vasárnap
09:00 Varázslatos játszóház és gyermekmegőrző a házasságkötő teremben egészen
déli harangszóig!
11:00 Gyermekelőadás. Interaktív mesejáték
Ludas Matyi főszereplésével.
16:00 Molnár Krisztina Rita előadása
a nagyteremben.
17:00 Lyukasóra – irodalmi vetélkedő
a színpadon Dragomán Györggyel
és T. Szabó Annával és Molnár
Krisztina Ritával.
18:00 Benkő Péter Színház, lovak,
szerelmek – beszélgetés és előadás
a nagyteremben. Irodalmi kávézó,
avagy igyekszünk kávéba fojtani bánatunk a VÉGE felirat megjelenése előtt.
A programokra a belépés ingyenes
a megjelölt két nagykoncert kivételével.
A rendezvény a hatályos járványügyi
szabályok betartásával látogatható.

SÁRVÁRI VÁROSFESZTIVÁL

2021. augusztus 18–21. között kerül megrendezésre a Sárvári Városfesztivál a Nádasdy-várban.
A három napon és egy estén át tartó színes várprogramok között alkalom nyílik eddig soha nem
látott attrakciók, játékok, érdekességek kipróbálására. Izgalmas showműsorok, látványelemek
és nem utolsósorban igényes színpadi előadások várják a közönséget. S amíg Ön szórakozik, a
vár munkatársai még a Holdat is lehozzák a vár hátsó udvarába!
A fesztivál színpadi programjai:
2021. augusztus 18. – szerda
21:00 Fesztivál előeste az Irie Maffiával

2021. augusztus 19. – csütörtök
Gyermekműsorok és gyerekjátékok egész
délután a várudvaron és a váraljánál.
Nagyszínpados koncertek esténként:
17:00 Szabó Balázs Bandája
19:00 Dirty Slippers koncert
21: 00 Sugarloaf látványkoncert
23:00 Deniz nagykoncert
meglepetésvendéggel.

2021. augusztus 20. – péntek
Ez a nap a szuperhősöké! Marvel gyermekműsor, élőszobrok, sétáló látványosságok, festékbomba rajzok, graffiti művészek egész délután.
Színpadi programok:
17:00 Ünnepélyes köszöntő és újkenyér
megszegése.
17:30 Mojo Rising Budapest koncert
19:00 Szilárd (Quimby zongoristája)
Piano Projekt
Galambos Dorinával
21:00 Zséda koncert

23:00 Iron Majdnem
– rocklegenda Sárváron, tribute zenekari koncert.
24:00 Tűzijáték a vár bástyájáról.
00:30 PartyMaffia – ünnepi utcabál
a várban.
2021. augusztus 21. – szombat
16:00 Bábelőadás gyermekeknek. Portéka
színpad.
17:30 Interaktív játékok
19:00 Pál Dénes élőzenei koncert nagyzenekarral
21:30 Bordó Sárkány – világzenei koncert
középkori hangulatban
23:00 Crazy Led Light Show.
Ősbemutató, vadiúj őrület, amit még
nem láthattunk korábban!
00:00 Bulizene és retroparty élőzenekarral
a teljes élményért! Zenét szolgáltat
a DéWéGéCéDé
A programokra a belépés ingyenes.
A rendezvény a hatályos járványügyi
szabályok betartásával látogatható.
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szállítása
KEDDI
napon
történik
SZELEKTÍV 1.
szállítása
HÉTFŐI
napon
történik
27
Sze
2.
Szo
27
Péntekhegyi
u.
Jókai Mór u.Hé
Azon
maradék
hulladék
szállítása
CSÜTÖRTÖKI,
vagy PÉNTE
Jókai Mór u.
Gárdonyi Géza u.
Soproni u.
Malom
u. utcák, ahol a Mihály
u.
HéAzon utcák,SZELEKTÍV
27
Sze
2.
27 Hé
SZELEKTÍV
2. ZÖLD
Azon utcák,
ahol a 27
maradékSzo
hulladék
szállítása KEDDI napon történik
SZELEKTÍV 2. 27 Gyöngyös
ahol a maradék
szállítása
KEDDI
napon történik
3.hulladék
Deák Ferenc u.
Petőfi Sándor u
Kassa u.
Kassa u.
u.
Sótonyi u.
Markusovszky u.
KARÁCSONYFA:
A
karácsonyfákat
ne
tegyék
zsákba,
ellenben
a
díszeket
és
talpakat
vegyék
le
28
Ke
ZÖLD
1.
28
Csü
28
Va
28
Ke
napon
történik
Azon utcák,
ahol
a maradék
hulladék
szállítása
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
PÉNTEKI
Azon utcák,
ahol a maradéku.hulladék Pipitér
szállításaköz
CSÜTÖRTÖKI, vagyKatalin
PÉNTEKI u.
Medgyessy
Ferenc
SZELEKTÍV
utcák,
ahol
a maradék
hulladék
szállítása
KEDDI napon
történik
Dévai Bíró Mátyás
KeAzonZÖLD
1.
28
Csü
28 Va
28 Ke
SZELEKTÍV 2.
3. 28 Harangvirág
SZELEKTÍV
3.
Katalin u.
u.
Sport u.
u.
Azon
utcák,
ahol
a
maradék
hulladék
szállítása
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
PÉNTEKI
Azon
utcák,
ahol
a
maradék
hulladék
szállítása
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
PÉNTEKI
napon
történik
napon
történik
Sze ZÖLD
2.Sylveszter J. u.29SZELEKTÍV
Pé
Hé
29
Sze
Diófa29
u.
Pohárszárogató u.
Katona
József
u.
Katona SZELEKTÍV
József u.3. 29 Herpenyő
u.
Mező
3. u.utcák, ahol a kommunális
Azon
hulladék
szállítása KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI,
vagy PÉN
29 Sze
ZÖLD
29 Pé
29
Hé történik
29
Sze
Azonu.utcák,
ahol
a 2.
maradék
hulladék
szállítása
CSÜTÖRTÖKI,
vagy PÉNTEKI
napon
napon1.
történik
Dorottya
u.
Posta tér
Kazinczy
Ferenc
u.
Kazinczy Ferenc u.
Százszorszép
u.
Óvár u.
KARÁCSONYFA
SZELEKTÍV 3. 30 Hóvirág
Csü
30
Szo
30
Ke
30
Csü
Szegedi
Kőrös
napon
történik
napon történik
Dózsa György u.
Posta u.
Kertekalja u.
30 Hunyadi
Csü János u.
30 Szo
30 Ke
30 Csü
Kertekalja u.
Gáspár u.
Péntekfalui u.
ZÖLD HULLADÉK:
Növényi
eredetű hulladékEőry
a közszolgáltató
által
zsákból
vagy edé
Vilmos u.
Rába rendszeresített
köz
Kinizsi
Pál u.Pé
31
31
Kinizsi Pál u.
Ipartelep u.
Szent Imre herceg
u. Va
Posta tér
ZÖLD HULLADÉK: Növényi
eredetű hulladék
a
közszolgáltató
által
rendszeresített
zsákból
vagy
edényből
ZÖLD
HULLADÉK:
Növényi
eredetű
hulladék
a
közszolgáltató
által
rendszeresített
zsákból
vagy
edényből
KARÁCSONYFA
Azonköz
utcák, ahol a maradék
szállítása HÉTFŐI
napon
történik
Va
31
Eper közhulladékRábasömjéni
u.
Komárom
u.Pé
Komárom u.
Iskola u.
Szilvafa köz 2.31
Rába
ZÖLD HULLADÉK:
Növényi
hulladék
a közszolgáltató
által
rendszeresített
vagy
edényből
ZÖLD HULLADÉK: Növényi
eredetű hulladék a közszolgáltató
által rendszeresített
zsákból
vagyeredetű
edényből
Esze Tamás
u.
Rákóczi
Ferenc zsákból
u.
Magyari
István u.
Magyari István u.
Kabos László u.
Tölgyfa u.
Rákóczi Ferenc u.
Eszti u.
Selyemgyár u.
Március 15. u.
ZÖLD
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által rendszeresített
zsákból
Március
15. HULLADÉK:
u.
Kanizsai
u.
Újhegy
u.következő
Szatmár
u. vagy edényből
Kérjük,
tartsa
be
a
szabályokat:
Azon
utcák,
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI,
vag
Azon utcák, ahol a kommunális
hulladék szállítása Széchenyi
KEDDI, CSÜTÖRTÖKI,
vagyutcák,
PÉNTEKI
Azon
ahol a kommunális hulladékSoproni
szállításau.KEDDI, CSÜTÖRTÖKI,
vagy PÉNTEKI
Fekete-híd u.
Mikes Kelemen u.
Mikes Kelemen
Kemény István u. ZÖLD
Uzsoki
István u.
1. u.
ZÖLD 1.u.
ZÖLD 1.
Azon
utcák,
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
PÉNTEKI
Azon
utcák,
ahol
a
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
PÉNTEKI
napon
történik
Garázs
sor
Sótonyi
u.
Munkácsy
Mihály
u.
napon
történik
napon történik
Munkácsy Mihály u.
Kilátó u.
Vágóhíd u.
u.
ZÖLDTemető
1.
ZÖLD 1.
1.
a kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
5 óráig
helyezze
ki au.ház
Gárdonyi Géza
Sport u.
Nádasdy Ferenc u.
Nádasdy Ferenc u.
Kisfaludy
Sándor
u.
Vak
Bottyán
Tizenháromváros
u.
Azon utcák,
ahol
a kommunális
hulladéku.szállítása
KEDDI,reggel
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
PÉNTEKI
napon
történik
napon
történik
ZÖLD
1.
Gyöngyös u.
Sylveszter J. u.
Nagyvárad u.
Nagyvárad
u. 2.
Kisiparos
üzletsor
Vöröskavicsos
u.
Újsziget
u. történikAzon utcák, ahol
elé,
ZÖLD
Azon utcák,
ahol a maradék
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
ZÖLD
2.
a
maradék
hulladék
szállítása
HÉTFŐI
napon
történik
napon
történik
ZÖLD
2.
Azon utcák, ahol a Harangvirág
maradék u.
hulladékSzatmár
szállítása
HÉTFŐINefelejcs
naponu.történik
Kiss János
Vörösmarty
Mihály
u.
2.
a
kukába
a
szóródó,
apródarabos
hulladékot
mindig
zacskóban
2. naponkörút
Azon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása HÉTFŐI napon történik
Nefelejcs ZÖLD
u.
altábornagy
u.
u.
Vadkert
2.
Azon utcák, ahol
a maradék
hulladék szállításaZÖLD
HÉTFŐI
történik
Pálházi Göncz Miklós
Pálházi Göncz Miklós
Herpenyő u.
Százszorszép u.
helyezze bele,
ZÖLD 2.
Azon utcák,
naponu.történik
u.
Kopácsi
dűlőahol a maradék hulladék szállítása HÉTFŐI
Vadkert
u.
Hold
u.szárazon,
Széchenyi
István
u. talpakat
Sársziget
KARÁCSONYFA:Körtefa
A karácsonyfákat
tegyék zsákba,gyűjtött
ellenben a csomagolási
díszeket
és talpakat
vegyék
le
3. ane
szelektíven
mindig
lapítva
helyezze
a gyűjtőzsákba,
Sársziget u.
u.
Várkerület
u.hulladékot
KARÁCSONYFA:
A karácsonyfákat
ne tegyék
zsákba, ellenben
a díszeket
és
vegyék
le u.
Szegedi Kőrös
KARÁCSONYFA:
AKARÁCSONYFA:
karácsonyfákat
ne tegyék
zsákba,
ellenben
a díszeket
ésreggelén.
vegyék
Hóvirág
u.
Székely
u.
ne
tegyék
zsákba,
ellenben
aki
díszeket
vegyék
letalpakat
A karácsonyfákat
tegyék
zsákba,
ellenben a díszeket
és talpakat
vegyék lebekötött
4. úta ne
szelektíves
zsákokat
teljesen
megtöltve,
szájjal
helyezze
a gyűjtési
napok
Székely u. KARÁCSONYFA:Kútszerhegyi
Vásártér
u. A karácsonyfákat
Gáspár
u.és talpakat
Hunyadi
János u.
Szentkerülnek
Imre
herceg
u.CSÜTÖRTÖKI,
Szérűskert
u.
Azon utcák,
kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
vagy
PÉNTEKI
Azon
utcák,
ahol a kommunális
hulladék
szállítása
KEDDI,
vagy PÉNTEKI
A karácsonyfákat
nea tegyék
zsákba,
ellenben
aáltal
díszeket
és CSÜTÖRTÖKI,
talpakat
vegyék
le
Szérűskert KARÁCSONYFA:
u.
Laktanya
u. ahol
Vitnyédi
István
u.
5.
kizárólag
az
STKH
Kft.
rendszeresített
és
forgalmazott
zsákok
elszállításra!
KARÁCSONYFA 1. Lánkapuszta
KARÁCSONYFA
1. u.
u. hulladék szállítása
SzilvafaKEDDI,
köz CSÜTÖRTÖKI,
Szombathelyi
Szombathelyi u.
Zrínyi
Azon
utcák,
aholIpartelep
a kommunális
vagyCSÜTÖRTÖKI,
PÉNTEKIu.
Azon
ahol a kommunális
hulladék
szállításaAzon
KEDDI,Miklós
CSÜTÖRTÖKI,
vagy
PÉNTEKI
naponutcák,
történik
napon
történik
hulladék
szállítása
KEDDI,
vag
A változtatás
jogát
fenntartjuk.
KARÁCSONYFA 1.utcák, ahol a kommunális
KARÁCSONYFA
1.
Iskola u.
Temető u.
Tilosalja u.
Tilosalja
u.
KARÁCSONYFA
1.
Azon utcák,
ahol a kommunális hulladék szállítása KEDDI, CSÜTÖRTÖKI,
vagy
PÉNTEKI
napon
történik
napon
történik
Tinódi Lantos
Tinódi
Lantos
Együttműködésüket
köszönjük:
az
STKH
csapata
napon
történik
KARÁCSONYFA
1.
Kabos
László u.
Tizenháromváros
u.
Sebestyén
u.
Sebestyén u.
KARÁCSONYFA
2.
Azon utcák,
ahol a maradék hulladék szállítása
HÉTFŐI napon2.történikAzon utcák, ahol a maradék hulladék szállítása HÉTFŐI napon történik
KARÁCSONYFA
napon
történik
u.
Tölgyfa u.
Részletes
tájékoztatás:
www.stkh.hu
Tomori Pál u.
KARÁCSONYFA
2. történik
Azon utcák, aholKanizsai
a maradék
hulladék szállítása
HÉTFŐI napon történikTomori Pál u.
KARÁCSONYFA 2.
Azon utcák,
ahol a maradék
hulladék szállítása
HÉTFŐI napon
Kató-köz u.
Újhegy u.
Tompa Mihály u.
Tompa Mihály u.
Azon
utcák,
ahol aKemény
maradék
hulladékÚjsziget
szállítása
HÉTFŐI
napon történik
Kérjük,KARÁCSONYFA
tartsa be a következő
szabályokat:
Kérjük, tartsa
benapon
a következő
2.
Azon utcák,KARÁCSONYFA
ahol a maradék hulladék2.szállítása
HÉTFŐI
történikszabályokat:
István u.
u.
Tulipán u.
Tulipán u.
Kérjük,
tartsa
be
a
következő
szabályokat:
Kérjük,
tartsa
be
a
következő
szabályokat:
Kilátó u.
Uzsoki u.
Ungvár u.
Ungvár u.
1. a kukát,
mindig
reggel 5 óráig
helyezze
1. a kukát,
gyűjtőzsákot mindig reggel
5 óráig helyezze
Kisfaludy
Sándorki
u.a ház
Vadkert körút
Világos u.
Kérjük,
tartsa
be a következő
szabályokat:
Világos
u. gyűjtőzsákot
Kérjük,
tartsa
bekiaa ház
következő
szabályokat:
Kisiparos
üzletsor
Vadkert u.
elé, a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház 1. elé,
a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig
helyezze
ki a ház
1.
Kiss János
2. a kukát,
kukábagyűjtőzsákot
a szóródó, apródarabos
mindig ki
zacskóban
1.
mindig reggelhulladékot
helyezze
a ház elé,2. a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot
mindigu.zacskóban Vágóhíd u.
elé,
altábornagy
1. a5 óráig
kukát,
gyűjtőzsákot
mindig reggel 5 óráig helyezze
kiu.a ház Vak Bottyán u.
Kodály
Zoltán
helyezze
bele, a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban
2. helyezze
a kukába
a szóródó, apródarabos hulladékot
mindig
zacskóban
elé,
bele,
2.
a kukába
elé,
Kopácsi dűlő
Várkerület u.
3. a kukába
szelektíven
gyűjtött apródarabos
csomagolási hulladékot mindig zacskóban
szárazon,helyezze
lapítva
a gyűjtőzsákba,
bele,
2.
3. a helyezze
szelektíven
gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva
helyezze a gyűjtőzsákba,
helyezze
bele, a szóródó,
Kossuth tér
Vásártér u.
2.megtöltve,
a kukába
aszárazon,
szóródó,
hulladékot
mindig
zacskóban
4. aaszelektíves
teljesen
bekötött
szájjal
helyezze
gyűjtési
reggelén.
3.lapítva
gyűjtött
csomagolási
hulladékot
mindig
szárazon,
lapítva
gyűjtőzsákba,
helyezze
bele, zsákokat
4.akiszelektíven
aapródarabos
szelektíves
teljesen megtöltve,
bekötött
szájjal
helyezze
kihelyezze
a gyűjtésia napok
reggelén.
3.
szelektíven
gyűjtött csomagolási
hulladékot
mindig
helyezzenapok
a zsákokat
gyűjtőzsákba,
Körtefa u.
Vitnyédi István u.
5. aakizárólag
az zsákokat
STKH
Kft. által
rendszeresített
és
forgalmazott
zsákok
kerülnek
elszállításra!
helyezze
bele,
4.lapítva
zsákokat
teljesen
megtöltve,
bekötött
szájjal
kikerülnek
a gyűjtési
napok
3.
szelektíven
gyűjtött
csomagolási
hulladékot
mindig
szárazon,
helyezze
gyűjtőzsákba,
5.akiszelektíves
aza STKH
Kft.
által rendszeresített
és forgalmazott
zsákok
elszállításra!
4.
szelektíves
teljesen
megtöltve,
bekötött
szájjal
helyezze
akizárólag
gyűjtési
napok
reggelén.
Kútszerhegyi
út helyezze
Vöröskavicsos
u. reggelén.
Mihály
5. kerülnek
az STKH
általhulladékot
rendszeresített és
forgalmazott
zsákokVörösmarty
kerülnek
elszállításra!
4. változtatás
akizárólag
szelektíves
zsákokat
teljesen
bekötött
szájjalgyűjtött
helyezze
kiváltoztatás
acsomagolási
gyűjtési
napok
reggelén.
5.
az
STKHfenntartjuk.
Kft. által
rendszeresített
és
forgalmazott
zsákok
elszállításra!
A
jogát
Laktanya
u.
Akizárólag
jogátKft.fenntartjuk.
3.megtöltve,
a szelektíven
mindig
szárazon,
lapítva
helyezze a gyűjtőzsákba,
u.
5. változtatás
kizárólag az
STKHfenntartjuk.
Kft. által rendszeresített
és
forgalmazott
zsákok
kerülnek
elszállításra!
A
változtatás
jogát
fenntartjuk.
Lánkapuszta
Zrínyi
Miklós
A
jogát
Együttműködésüket
köszönjük:
az
STKH
csapata
Együttműködésüket
köszönjük:
az STKH csapata
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a u.gyűjtési
napok reggelén.
ZÖLD 1.

A
változtatás
jogát fenntartjuk.
Együttműködésüket
köszönjük:
az STKH
csapata
Együttműködésüket
köszönjük:
az STKH csapata
Részletes
tájékoztatás:
www.stkh.hu
Részletes
www.stkh.hu
5. kizárólag
az STKH Kft.
általtájékoztatás:
rendszeresített
és forgalmazott
zsákok
kerülnek
elszállításra!
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Már nagyon

rán még bukdácsoltunk, így csak
a negyedik helyen végeztünk,
de az időközben tető alá hozott
Nemzetek Ligájában egyre szebb
eredményeket értünk el, így végül
jogot szereztünk a pótselejtezőkre. Következhetett Bulgária, majd
Szoboszlai Dominik Izland elleni
csodagólja, és máris mehettünk,
akarom mondani maradhattunk
itthon az első két csoportmec�csünk idejére.
Így köszöntött be 2021 júniusa,
s a covid-járvány miatt ugyan
egyéves csúszással, de végül csak
sikerült elvégezni a török–olasz
nyitómeccs kezdőrúgását.

legénysége játszhatott a csaknem
hatvanezres hazai szurkolósereg
előtt. Mindez az úgynevezett
„halálcsoportban” a legutóbbi Európa-bajnok Portugália, a 2018-as
VB-győztes Franciaország és a
négyszeres világbajnok – legutóbb
2014-ben – Németország ellen.
A Portugália elleni mérkőzést
óriási várakozás előzte meg, a
szurkolók a 2016-os „marseille-i
vonulást” idézték fel Budapesten
is, és igen, szinte egész Európát
megbabonázta a – szándékosan
nem írom, hogy félelmetes – hangulat. Piros-fehér-zöldben, nem
feketében, pompázott az ország,

Fotó: DPA
sában – persze már maga a dátum
sem normális, hiszen eredendően
egy évvel korábban kellett volna
játszani – a labdarúgó EB halálcsoportjában, a csoportkör utolsó
mérkőzésén a továbbjutásért
játszunk a németekkel, és a lefújás előtt 5 perccel még ők állnak
kiesésre, azt hiszem mindenki
bolondnak nézi.
De jött a korábban a Kispesttel
már meglepetés bajnokságot
nyerő olasz Marco Rossi, és szépen
lassan megváltozott minden. Igaz
ugyan, hogy az EB-selejtezők so-

Néhány nappal később pedig
számunkra, magyarok számára, is
kezdetét vette a csoda. Ahogy már
említettem, egy teljes generáció
nőtt fel hazánkban úgy, hogy nem
volt része abban, hogy labdarúgó
világeseményen a magyar csapatnak szurkolhasson. Hogy miről
maradtak le? Mondjuk arról, amit
1978 kora nyarán az Argentínában
rendezett világbajnokság első
találkozóján, a késő éjszakai-kora
hajnali órákban mi tizenéves
fociszurkolók éreztünk, amikor a
játékvezetők elcsalták a Nyilasival,
Törőcsikkel felálló magyarok házigazdák elleni meccsét! Örömet,
büszkeséget, majd bosszúságot,
haragot, és azt, hogy mi is részesei
vagyunk a nagy játéknak!
Most pedig, a részben hazai
rendezésnek köszönhetően, nem
csak résztvevői voltunk az EB-nek,
de három csoportmérkőzés plusz
egy nyolcaddöntő is jutott Budapestnek, a pompásan felújított
Puskás Arénának. És ebből két
alkalommal a mi fiaink, Marco Rossi

Magyarország 2016-ot megelőzően, utoljára 1972-ben vett
részt labdarúgó Európa Bajnokságon, 1986-ban pedig VB-n,
tehát 31 esztendőn át nem volt ott labdarúgó világeseményen. Ez alatt, mondjuk az én generációm, ifjúból erősen
középkorúvá vált, gyermekeink is felnőttek, többen közülünk már unokáikkal nézhetik a meccseket, ha nézik még
egyáltalán.
2016-ban aztán – jó, ismerjük
el, kellett ehhez Michel Platini
volt UEFA- elnök a „kicsik” számára előnyös létszám emelése is
tizenhatról huszonnégyre – végre
résztvevői voltunk a tornának.
Ahol meglepetésre csoportgyőztesként – Izlandot, Portugáliát és
Ausztriát megelőzve – nyolcaddöntőbe jutottunk. Ott aztán
sima vereséget szenvedtünk
Belgiumtól, de az emberek így
is a villamoskocsik tetején ugráltak, és a hazatérő csapatot

győztesként ünnepelték, szóval
elkezdődött valami. Ami aztán
úgy tűnt, hamar véget is ért:
egyetlen játékosunkat sem vitte
el sztárcsapat, sőt Bernd Storck
szövetségi kapitánnyal nem sikerült kijutni a 2018-as oroszországi
VB-re sem. Úgy tűnt, amilyen
gyors volt a felemelkedés, olyan
hirtelen lesz a zuhanás is.
Ha valaki akkortájt, 2017 júniusában, mondjuk az Andorrától
elszenvedett történelmi vereség
után azt mondja, hogy 2021 júniu-

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak
július 19-én, augusztus 2-án,
hétfőn 9 és 17 órakor

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

+36-30/444-71-24

www.ritmo.hu
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kellett EGY CSAPAT!
akik pedig nem tudták személyesen a helyszínen buzdítani a
csapatot, azok országszerte, a Sárvár Arénához hasonló közösségi
tereken gyűltek össze, és fergeteges hangulatban álltak a nemzeti
tizenegy mellé! Tudom, most is
vannak, lesznek, akik fanyalognak, hiszen nem jutottunk tovább, és „mindössze” két döntetlenre voltunk képesek. De! Az
első meccsen, a 84. percig 0–0-s
döntetlenre álltunk a Cristiano
Ronaldo által vezérelt luzitánok
ellen. Ekkor valóban szerencsét-

arra, hogy azok is társaságban,
igazi meccshangulatot teremtve
élvezhessék az összecsapásokat,
akiknek nem állt módjukban a
helyszínre utazni. Mindhárom
magyar érintettségű összecsapáson több százan voltak az
Aréna előtti kivetítőnél, és öröm
volt látni a nemzeti színekbe
öltözött rajongók aktivitását, akik
síppal-dobbal felszerelkezve, a
himnuszt közösen énekelve, egyegy helyzetnél, gólnál felhördülve,
kiabálva teremtettek fergeteges
atmoszférát.

len gólt kaptunk, ami rányomta
a bélyegét az utolsó pár percre,
de hatvanezer ember énekelte
a lefújás után, a helyszínen a
nemzeti himnuszt, elismerve csapatunk küzdeni tudását, őszinte
játékát. A regnáló világbajnok,
világsztárok sorát felvonultató
Franciaország elleni mérkőzésen
Fiola, a Fehérvár labdarúgója
lefutotta a Real Madrid védőjét,
Varanet és higgadtan betalált a
világbajnok Lloris hálójába. Igaz
ugyan, az ugyancsak VB-győztes
Griezmann egyenlített, de a franciák jól láthatóan a végén örültek
a döntetlennek. Engedtessék meg
ide egy apró személyes benyomás: apósom, aki korábban maga
is aktív labdarúgó volt, idén lesz
70 éves, ajándék belépőt kapott
a Franciaország elleni meccsre.
Kicsit félve, kicsit vonakodva indult
el az egyik sárvári különítménnyel
a meccsre, de másnap azt mondta:
élete élménye volt az a két óra a
Puskás Arénában!
Ahogy igazi közösségi élményt
nyújtott a helyi szurkolóknak is a
Sárvár Aréna azzal, hogy lehetőséget biztosított a közös szurkolásra,

A Franciaország elleni döntetlennel pedig Rossi csapata
számára továbbra is nyílt maradt
a küzdelem, hiszen egy szinte elképzelhetetlen, esetleges
müncheni, Németország elleni
győzelemmel a 16 közé juthatott
volna a magyar csapat, ám eb-

ben az esetben a németek esnek
ki! Nos, ennek a megvalósulására
csak nagyon kevesen tettek volna fel nagyobb pénzösszeget,
így magam is belenyugodtam
volna egy kisebb gólarányú
vereségbe.
És akkor a mérkőzés 11. percében, egy csodálatos akció végén
Sallai jobb oldali, hajszálpontos
„kiflijét” követően Szalai Ádám
csukafejese után nemcsak a Pus-

kás Arénában, de egész Magyarországon hangrobbanás történt!
1954 után, először játszottunk
tétmeccset Németországgal, és
vezettünk! Szervezett, fegyelmezett játékkal, ráijesztettünk a
német csapatra. A 66. percben
hiába egyenlített egy Gulácsi
baki után Havertz, a vasi, sőt
elárulom, sárvári kötődéssel is
rendelkező fiatal Schäfer két perc
múlva ismét vezetéshez juttatta
Magyarországot. „Most visszavágunk a berni döntőért!” – futott át
rajtam, de a képek alapján több
német játékoson, és Joachim
Löw edzőn is. Abban az átkozott
84. percben aztán a mindent egy
lapra feltévő, hazai pályán játszó
németek egyenlítettek, és az utolsó percekben időhúzásra játszva,
végül örültek a döntetlennek.
Egy szóval sem gondolnám,
hogy jobbak, vagy közel hasonló
tudásúak lennénk, mint a világ

sztárokat felvonultató gárdák, de
volt, amiben felülmúltuk őket! Ez
pedig az elszántság, a magunkba

vetett hit, az akaraterő, a küzdeni
tudás. Végre volt erőnk, nem adtuk fel, és amit ígértek a fiúk, azt
végig betartották. Az akarás végre
nem fordult át görcsösségbe, és a
becsúszó hibák ellenére a lefújás
pillanatáig vitte előre a szívük
a fiúkat. S volt még egy fontos
tényező, ez pedig a szeretet. Elég
rápillantani arra, a németek elleni
mérkőzés után készült fotóra,
ahol a második gólunkat szerző
Schäfert vigasztalja magához ölelve, atyai tekintettel Marco Rossi!
Ezt a csapatot lehet szeretni, mert
láthatóan ők is szeretik egymást.
Itt nincsenek sztárok, legfeljebb
a többieknél többet megélt, rutinos, jó értelemben vett vezérek!
A csapat, az edző, és a szurkoló
egymásra talált. Ez a közel két hét
együvé kovácsolta az országot,
a nemzetet!
Szóval a vereség és a két döntetlen, így ér fel 2021 júniusában a
magyar emberek számára három,
de minimum kettő győzelemmel.
Mert végre úgy tűnik, hogy az
elmúlt évek erőfeszítéseit követően, van egy győzelemre is esélyes
nemzeti csapatunk, van mögötte
egy hatalmas magyar tábor, és a
világon bárki ellen reális esélyünk
lehet a győzelemre! Folytatás szeptemberben Anglia ellen, a Puskás
Arénában, illetve addig még jön
az olimpia, több magyar aranyesélyessel! Hajrá, Magyarország!
Csonka László

Kemping takarító/szobaasszony kollégát keresünk
a Sárvári Gyógyfürdő által üzemeltetett
Thermal Campingbe 12 órás,
folyamatos munkavégzésre hosszútávra, stabil,
családbarát munkahelyre.
Jelentkezését az allas@sarvarfurdo.hu
email címen várjuk!
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VÁLOGASS
KEDVEDRE
KÖZEL 60 FÉLE

Sárvár,
Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)

Sárvár, Batthyány u. 23.
(főutca)

PIZZÁNKBÓL!

Válaszd a hozzád illőt!

Pizzáinkat már
s,
tejfölös-mustáro
l
pa
ap
al
os
és spenót
!
is kérheted

Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

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

Az Igazinak
Most: –5%

Újra hódít a gyöngy
Igazgyöngy ékszerek

Most: –10%
Nyárra ajánljuk:

Részletek az üzletben. 2021. 07. 01–07. 31.

Gyönyörű eljegyzési gyűrűk

színes UNIQUE bőrkarkötők

Most: –10%

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

PIZZÁK
HAMBURGEREK
SALÁTÁK
GYROS TÁL

KÖZKÍVÁNATRA
ATÓ
GYROS TÁL KAPH
JOGHURTOS, VAGY
L!
CSÍPŐS ÖNTETTE
l,
-tó
Ft
50
11
PIZZÁK
GYROS TÁL, illetve
,
SALÁTÁK 1450 Ft
NK
EI
HAMBURGER
óak.
1150 Ft-ért kaphat

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

Minden ami autó!

FORRÓ NYÁRBAN VÁR A PLATÁN!
Gyertek hűsölni a teraszunkra,
ahol könnyű nyári ételekkel
várunk benneteket!

Keressétek étlapunkon a frissítő fogásokat!

Kóstoljátok meg jéghideg,
hűsítő fröccs-koktéljainkat
akár alkoholmentes
változatban is,
vagy kitűnő olasz kávénkat!
És ne felejtsék, már dermesztően
finom fagylaltkelyheinket
is kipróbálhatják!

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!*

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

Semmi flanc, csak az ÍZ...+HŰSÍTŐ TERASZUNK!!
Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu
https://www.facebook.com/
platansarvar/

SÁRVÁR SERVICE

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

