
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő strandja május 27-én ki-
nyitott, és vidám gyermeknapi programokkal is készültek a 
nyitásra. A június 3-i hétvégén a hullámmedencét és a hátsó 
óriáscsúszdákat is birtokba vehetik a vendégek.  

Az időjárás ugyan nem fogadta 
kegyeibe a strandnyitást, de nem 
kellett sokat várni a jó időre. A 
vendégek, a családok fürdőzhet-
nek már a strandmedencében, 
igénybe vehetik  a négysávos ver-
senycsúszdát, a dézsás gyermek 
élménymedencét, a bébi pancso-
lót, a gyermek kalandmedencét 
a kalózhajóval, a sárkányvárat, a 
fejesugró-öblöt.  

A június 3-i, pünkösdi hétvégére 
a hullámmedencét és a hátsó óri-
áscsúszdákat is megnyitják már a 
vendégek előtt.

A Sárvári Gyógy- és Wellnessfür-
dő igazgatója, Kántás Zoltán lett 
a Magyar Fürdőszövetség régi-új 
igazgatója, ugyanis a napokban 
ismét őt választotta meg a közgyű-
lés. Elnöki beszámolójában vázolta 
a fürdők nehéz helyzetét. A Co-
vid-járvány első évében, 2020-ban 
23 százalékkal csökkent az alkal-
mazottak száma, s az ágazat azóta 
is létszámhiánnyal küzd, miközben 
bérfejlesztési kényszer is terheli a 
fürdőket. A gyógykezelések támo-
gatásának emelésével kapcsolat-
ban a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő nyitottnak látszik, s kért 
egy írásos, elemző anyagot, ame-
lyet a szövetség vezetése az orvosi 
szakbizottság tagjaival közösen 
készít el a közeljövőben.

Szinte megoldhatatlan feladat 
elé állítja a fürdőket az energiaárak 
drasztikus emelkedése. A villamos 
energia ára ötszörösére, a földgázé 
pedig a duplájára emelkedett alig 
több mint egy év alatt.  Azt viszont jó 
hírként mondhatta el az elnök, hogy 
a fürdők hozzáférnek a TOP Plusz 
turisztikai fejlesztési pályázatokhoz, 
sőt, azon belül létezik egy kizárólag 
a gyógyfürdőknek kínált energetikai 
pályázat. Bizakodva tekintenek a 
nyári szezonra, hiszen végre korlá-
tozásoktól mentesen élvezhetik a 
vendégek a nyarat és a fürdőzést. 

Június 3-án teljes körűvé válik a strandnyitás Sárváron

KINYITOTT A SÁRVÁRFÜRDŐ 
STRANDJA!
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MEGTARTOTTA 
MÁJUSI ÜLÉSÉT 
a sárvári képviselő-testület

 

Május 26-án ülésezett a sárvári 
képviselő-testület, ahol elfo-
gadták többek között az önkor-
mányzati cégek beszámolóit, 
módosították a költségvetést.

A Sárvári Rendőrkapitányság 
vezetője, Fekete Géza rendőral-
ezredes számolt be Sárvár 2021. 
évi közbiztonságának helyzeté-
ről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és feladatok-
ról az ülésen. 2021-ben Sárváron 
258 regisztrált bűncselekményt 
követtek el, az esetek többsége 
vagyon elleni jogsértés volt. Lo-
pás vonatkozásában 58 esetben, 
testi sértés miatt 13 esetben, 
rongálás vonatkozásában 14-szer 
jártak el a rendőrök. A klasszikus 
kábítószerbűnözés városunk-
ban nincs jelen, a fő problémát 
továbbra is a „designerdrogok” 
terjedése jelenti. A nyomozás 
eredményességi mutatója a 
Sárvári Rendőrkapitányságnak 
közel 80%-os.

Megmaradt a város magas 
színvonalú közbiztonsága, ami 
egyrészt annak is köszönhető, 
hogy példás volt az együttműkö-
dés a rendőrség és a polgárőrség 
között, másrészt a rendőrség fo-
lyamatosan értékelte a bűnügyi 
és a közbiztonsági helyzetet, és 
ennek függvényében tervezett 
közterületi szolgálatot. 

Folytatás a 3. oldalon



SÁRVÁR ÚJABB SZÉPKORÚ 
POLGÁRÁT KÖSZÖNTÖTTÉK!

POLGÁRŐR ÉRDEMKERESZTET 
kapott Varga Miklós

Felújításra került a Rábasömjéni Kultúrház

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Jakics Dezsőt köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kondora István pol-
gármester Varga Jenő önkormányzati képviselővel. A Szatmár utcában élő 
ünnepelt 1932. május 20-án született. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő 
oklevelét és a város ajándékát vitték el Jakics Dezső bácsinak. Jó egészséget, és 
még hosszú, családja körében eltöltött éveket kívántak neki városunk vezetői.

FELHÍVÁS A 6. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI 
KÖRZET BETEGEINEK ELLÁTÁSÁRÓL

A 6. számú felnőtt háziorvosi körzet betegeinek ellátása 
2022. június 1. napjától az alábbiak szerint változik.

Helyettesítést biztosító orvos: 
 dr. Hetyési Gábor háziorvostan szakorvos
Ellátás helye: 9600 Sárvár, Kinizsi u. 13.
Rendelési idő:  Hétfő:  14.00–16.00
  Kedd: 7.30–11.30
  Szerda: 7.30–9.30
  Csütörtök: 7.30–11.30
  Péntek: 11.00–13.00

A betegek ellátása kizárólag előzetesen telefonon 
egyeztetett időpontban történik. Telefon: 95/320-193

A Rábasömjénért Egyesület 
2021. évben pályázatot nyúj-
tott be a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter által a Városi 
Civil Alap keretében meghir-
detett  „civil közösségi tevé-
kenységek és feltételeinek 
támogatása” című pályáza-
ti kiírásra. A pályázaton az 
Egyesület 8.000.000 Ft támo-
gatást nyert a Rábasömjéni 
Kultúrház felújítására.

A Kultúrház leromlott műszaki 
állapota miatt felújításra szorult. 
A pályázati támogatás keretében 
sikerült megoldani a legfontosabb 
felújításokat. Első körben a nagyon 
rossz állapotban lévő nyílászárók 
cseréje történt meg. A pallótokos 
ablakok esetében a külső oldali 
szerkezet megmaradt, annak csak 
festése, felújítása történt meg, míg 

a belső oldali eltávolításra került és 
helyette új fa szerkezetű, hőszige-
telt nyílászárók kerültek beépítésre. 
Ezenkívül az utcafronti homlokzat is 
megújult. Itt a homlokzati vakolat 
leverése, újra vakolása, illetve szí-
nezése történt meg. 

A felújított Kultúrház méltó 
helyet ad a helyi kulturális, sza-
badidős és sporttevékenységek 
szervezésére, elősegítésére és 
ápolására, valamint a rábasömjéni 
hagyományok, rendezvények 
szervezésére, lebonyolítására.

A Rábasömjénért Egyesület a 
Kultúrház felújítását újabb sikeres 
Városi Civil Alap pályázatnak kö-
szönhetően 2022. évben tovább 
folytathatja. 

A Sárvári Oratórikus Kórus 
2021. évben pályázatot nyúj-
tott be a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter által a Városi 
Civil Alap keretében meghir-
detett „civil közösségi tevé-
kenységek és feltételeinek 
támogatása” című pályázati 
kiírásra. A pályázaton az egye-
sület 8.000.000 Ft támogatást 
nyert a próbaterem épületé-
nek („Hangvilla”) felújítására.

A Sárvár, Várkerület u. 17/a. 
szám alatt található ingatlan, a 
„Hangvilla” 2018 nyara óta a kórus 
otthona, mely sajnos az utóbbi 
időben az esőzések hatására 
folyamatosan beázott és a kórus 
műszaki eszközeit, jelmezeit, kel-
lékeit veszélyeztette. Az épület 
leromlott állapota indokolta a 
tetőzet felújítását, a tetőhéjazat 
cseréjét, mely a Városi Civil Alap 
pályázaton nyert támogatásnak 

köszönhetően idén megújult. 
A felújítás során a tetőhéjazat 
cseréje történt meg, új lécezés, 
deszkázat és tetőfólia került be-
építésre, melyre hullámlemezes 
fedés kerül elhelyezésre. A tető-
felújítás mellett új ereszcsatorna 
és lefolyócső került elhelyezésre. 
Így a jövőben már nem kell a 
beázástól tartani, a berendezé-
seket veszélyeztető problémák 
elhárultak, megszűnt az állapot-
romlás. Ezáltal biztonságosabbá 
vált a „Hangvilla” külső és belső 
környezete, s mindemellett a 
városkép is szépült.

A Sárvári Oratórikus Kórus a 
Hangvilla felújítását újabb sike-
res Városi Civil Alap pályázatnak 
köszönhetően 2022. évben 
tovább folytathatja.

Megújult a „Hangvilla”

A polgárőrszövetség Budapesten tartott küldöttgyűlésén 
dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a 
polgárőrmozgalomban hosszú évek óta végzett tevékenysége 
elismeréseként a Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata ki-
tüntetésben részesítette Varga Miklóst, Sárvár Város Polgárőr 
Egyesületének elnökét, sárvári járási koordinátort. 

Az elmúlt évet értékelő nyitó-
beszédében Túrós András úgy 
fogalmazott, nagyon nehéz, de 
sikeres év van a Polgárőrség 

mögött, éppen ezért, ha lenne 
„Év civil szervezete” díj, azt tavaly 
biztosan a Polgárőrség nyerte 
volna el. 
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Kánoni vizitációt tartott 
Sárváron Dr. Székely János 
megyéspüspök. A vizitáció 
során az egyházmegye ve-
zetője személyesen felügyeli, 
ellenőrzi az egyes plébániá-
kat. Az 553-ban megtartott 
II. Konstantinápolyi Zsinat 
rendelte el a püspökök szá-
mára ezt a feladatot.

A Szombathelyi Egyházmegye 
főpásztora először tartott vizitáci-
ót Sárváron. Ennek során  találko-
zott a Szent László Plébánián az 
ott szolgálatot teljesítő egyházi 
személyekkel, beszélgetést foly-
tatva Orbán István kanonokkal 
is. Ezt követően Wimmer Roland 

városi plébánossal a Városházán 
tett látogatást Dr. Székely János, 
ahol találkozott Kondora István 
polgármesterrel, Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármesterrel és dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyzővel. A 

megbeszélésen példamutatónak 
értékelték a katolikus egyház és az 
önkormányzat együttműködését. 
– Az egyház gyarapodása révén 
jelentősen gyarapodik a város is. 
A jól működő vallási közösségek 
pedig a város társadalmi szövetét 
is erősítik – számolt be Kondora 
István polgármester.

– A vizitáció célja, hogy jobban 
megismerjem az egész egyház-
megyét, annak örömeit-gondjait. 
Sárváron nagyon nagy öröm, 
hogy itt egy pezsgő egyházi élet 
zajlik. Működik egyházi óvoda és 
iskola, megjöttek az annunciáta 

nővérek, elkészült a rendházuk és 
a gyönyörűen felújított plébánia 
is a közösségi térrel. Elég sokan 
járnak szentmisére, ez is ritkaság 
talán, hogy ekkora arányban 
jönnek idősek és fiatalok. Minden 
intézményünk olyan, hogy nem 
elég a falakat létrehozni hozzá, 
hanem lélekkel, értékekkel és 
programokkal is meg kell tölteni. 
Látható, hogy az élő hagyományt 
sikerült megőrizni. Hálás vagyok 
ezért az atyáknak és a helyieknek 
is, akik a kereszténység értékeit 
befogadták és élik – mondta el 
a sárvári látogatásán Dr. Székely 
János.

A város vezetőivel tartott meg-
beszélés után a megyéspüspök a 
vizitációt a Szent László Katolikus 
Általános Iskolában folytatta, 
amely a Szent László Plébánia-
templomban tartott misével zá-
rult. Az egyházmegyei főpásztor 
látogatásán több olyan fejlesztés 
terve is szóba került, amelyek a 
közeli jövőben válhatnak majd 
valósággá Sárváron.

p-ás

PÜSPÖKI VIZITÁCIÓT tartott Dr. Székely János Sárváron

Folytatás az 1. oldalról 
Fekete Géza rendőrkapitány 

Sárvár 2021. év közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolójában 
azt is elmondta, hogy a tavalyi 
évben a sárvári önkormányzattal 
való együttműködés keretében 
gyalogos szolgálatot láttak el a 
közterületfelügyelővel együtt má-
justól október végéig, és ennek is 
fontos visszatartó ereje volt. 

Az ülésen fogadtak el a négy 
önkormányzati cég – a Sárvári 
Gyógyfürdő, a Sárvári Város-
gondnokság, a Sárvári Sportfólió 
és a Sárvári Média – 2021. évi 
mérlegbeszámolóit, ha szüksé-
ges volt, módosították az alapító 
okiratokat. 

– A beszámolókból kiderült, 
hogy a járványhelyzet után sta-
bilizálni tudták működésüket 
az önkormányzati cégek, külö-
nösen a Sportfólió esetében és 
a Sárvárfürdő esetében volt ez 
probléma, hiszen a koronavírus 
idejében be kellett zárniuk. Most 
újabb veszély leselkedik rájuk, az 

energiaárak elszabadulása, ami-
nek egyelőre nem tudjuk mi lesz 
a végkimenetele, de a következő 
néhány hónapban erre kiemelten 
kell figyelnünk – mondta el Kon-
dora István polgármester. 

Az idén első alkalommal került 
sor a költségvetés módosítására, 
átvezetésre kerültek a központi 
költségvetésből származó be-
vételek, a TOP Plusz pályázati 
program keretében elnyert tá-
mogatás, az előző évi költség-
vetési maradvány és a képvise-
lő-testületi döntések, ezzel 6,4 
milliárd forint lett a költségvetés 
új főösszege.

– A Sporthorgász Egyesületek 
Vas Megyei Szövetsége a Top 
Plusz pályázati program kereté-
ben horgászturisztika fejlesztésre 
pályázik, amelynek keretében – a 
tavaly tulajdonukba került – Rá-
basömjéni horgásztó környezetét 
rendeznék. Elvégeznék a tóhoz 
vezető út egyes föld – kavics 
útszakaszainak zuzalékolását 
is, ehhez kérték a tulajdonos 

önkormányzat hozzájárulását 
– mondta el Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester az ülés után.

Sikeres TOP Plusz pályázat 
esetén új padok, horgászhelyek, 
pad-asztal garnitúrák, játszótér és 
homokozó is helyet kapna a Rá-
basömjéni tónál, továbbá fák és 
cserjék elültetésére is sor kerülne.

A 6. számú háziorvosi körzet 
orvosa, Dr. Lascsik Edit sajnos el-
hunyt az év elején. Praxisjogának 
jogosultja Dr. Hetyési Gábornak 
kívánja értékesíteni a praxist. 

– Sárvár Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a Dr. 
Hetyési Gáborral, mint személyes 
ellátási kötelezettséggel rendel-
kező orvossal kötendő – Sárvár 
város 6. számú felnőtt háziorvosi 
körzetének területi ellátási köte-
lezettséggel történő ellátására 
vonatkozó – szerződés megkö-
tésére vonatkozó előszerződést 
jóváhagyta. Az új orvos várhatóan 
szeptember 1-jén kezdi meg 
munkáját – tájékoztatott Dr. Szabó 
Zoltán alpolgármester. -fr-

Fekete Géza rendőrkapitány 
adott tájékoztatást a város 
közbiztonságának helyzetéről

Kondora István,
Dr. Máhr Tivadar és
Dr. Székely János
a vizitáción
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Sárvár Város Önkormányzatának lapja 

Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.

Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: Dr. Fonyó Roberta

Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvarlenduletben

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2022. május 30. 

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

SÁRVÁRI    HÍRLAP

32022. június 3.SÁRVÁRI    HÍRLAP



Programbemutató lakossági fórumot tartott Németh Róbert, 
aki a Fidesz–KDNP jelöltje az 5-ös számú választókerület 
időközi választásán. Közel két hónapja járja a körzetet, és az 
emberekkel folytatott beszélgetések eredményeképpen állt 
össze a programja. 

A fórum moderátora Dr. Máhr 
Tivadar alpolgármester, a Fidesz 
Sárvári Szervezetének elnöke volt, 
aki azt hangsúlyozta, hogy Sárvár 
sikerének a titka az elmúlt három 
évtizedben az volt, hogy olyan 
képviselők dolgoztak a testület-
ben, akik a városvezetéssel együtt 
tudtak működni. Németh Róbert 
ezen értékrend mentén dolgozik 

és cselekszik, személye garancia  
a városépítés folytatására.

A rendezvényen Kondora Ist-
ván, Sárvár polgármestere is jelen 
volt, aki az időközi választással 
kapcsolatban azt mondta: a tét, 
hogy megőrizzük a város stabi-
litását és Sárvár – a szlogenünk 
szerint – előre menjen, és ne hátra. 
Ehhez olyan képviselőkre van 

szükség, mint Né-
meth Róbert, akik a 
körzetük és a város 
szintjén is tudnak 
gondolkodni.

Németh Róbert, 
a Fidesz–KDNP kép-
viselőjelöltje több-
száz emberrel be-
szélgetett az elmúlt 
hetekben, több szó-
rólapot is eljuttatott 
a háztartásokba, és 
tapasztalatait ösz-
szegezve elkészült a 

programja is.  Fő tervei között sze-
repel az állandó kapcsolattartás 
a lakókkal, valamint az emberek 
mindennapi életével kapcsolatos 
ügyek folyamatos intézése, és 
kiemelt figyelmet fordítana az 
idősekre, az egyedül élőkre. A 
legfontosabb beruházási tervei: 
a csapadékvíz-elvezetés rendsze-
rének további javítása, a Kispiac 
területén közel 150 aszfaltozott 
parkoló kialakítása, a Dózsa utca 
aszfaltburkolatának megújítása, a 
járdák és további utcák felújítása, 
a Szegedi Kőrös Gáspár utcában 
lévő játszótér fejlesztése. Németh 

Róbert szeretné a közlekedést is 
biztonságosabbá tenni a körzet-
ben, és egyeztetést kezdeményez 
a MÁV-val a vasút melletti részek 
rendbetétele érdekében.

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő a fórum végén arról szólt, 
hogy egy fantasztikus embert 
ismerhetett meg Róbert sze-
mélyében, aki a körzetben él 
születésétől kezdve, ismeri az itt 
élők gondjait. – Dr. Szabó Gyula 
képviselő úr segítőjeként, a tes-
tület külsős bizottsági tagjaként 
régóta a felmerülő problémák 
megoldásán dolgozik. Németh 
Róbert a megoldások embere, 
ő nemcsak felveti az ügyeket, de 
azért dolgozik, hogy azokat meg 
is tudja oldani, ennek érdekében 
mutatta be – az itt élőkkel való 
egyeztetés eredményeképpen 
készült programját – szólt Ágh 
Péter. 

Németh Róbert június 9-én 17 
órakor a Dózsa utcában, a Kispiac 
területén, június 10-én 17 órakor 
a Szegedi Kőrös Gáspár utcai ját-
szótéren várja sétáló utcafórumra 
az érdeklődőket.

-fr-

Június 26-án tartják az 5. számú választókerületben az időközi 
választást, amelyen két képviselőjelölt indul. A választásra azért 
kerül sor, mert a választókerület fideszes egyéni önkormányzati 
képviselője, Dr. Szabó Gyula tavaly elhunyt. Németh Róbertet, a 
Fidesz–KDNP jelöltjét és Farkas János független jelöltet vették 
hivatalosan nyilvántartásba. 

A Híd a Jövőnkért Egyesület 
jelöltje, Németh Zsolt felvette 
az ajánlóíveket, de végül nem 
kérte a nyilvántartásba vételét. 
Ezt közösségi oldalán azzal ma-
gyarázta, hogy az eredmény már 
megvan, és még választás sem 
volt, a voksolás már előre eldőlt 
Németh Róbert fideszes jelölt 
javára. A Megoldás Mozgalmát 
ugyan nyilvántartásba vették 
jelölőszervezetként, de jelöltet 
nem állított. 

Az ajánlóívek leadásának határ-
idejét követően a Helyi Választási 
Bizottság kisorsolta a bejelentett 
képviselőjelöltek szavazólapon 
szereplő sorrendjét. Ez alapján 
Németh Róbert, a Fidesz–KDNP 

jelöltje az első, Farkas János füg-
getlen jelölt pedig a második 
helyen szerepel.

Farkas János független jelölt – a 
közösségi médiában megjelent –
vele készült beszélgetésben arról 
szólt, hogy amikor a Mindenki 
Sárvárért Mozgalom úgy döntött, 
hogy ő induljon az időközi válasz-
táson, az volt az egyik céljuk, hogy 
dőljön el: kik azok, akik a kontrollt 
hitelesen tudják gyakorolni a je-
lenlegi városvezetés felett. Farkas 
János szerint Németh Zsolt  „meg-
futamodásával” ez a kérdés eldőlt: 
az ellenzék vezetője a Mindenki 
Sárvárért Mozgalom.

Arról is szólt Farkas János, hogy 
most az a cél, hogy eredményes 

és hatékony kampány folyta-
tódjon, már találkozott a Fidesz 
jelöltjével, és sok sikert kívántak 
egymásnak. 

Farkas János egy olyan leve-
let juttatott el a választókerület 
háztartásaiba, amelyre felírhat-
ják a lakók, hogy szerintük mi a 
város, illetve a választókerület 
három legnagyobb problémája. 
Az egyik gondként a csapadék-
víz-elvezetés kérdését említette, 
de ennek a megoldását már el is 
kezdte a városvezetés. Azt ígéri, 

hogy a problémák összegyűjtése 
után, azokat továbbítja az önkor-
mányzati képviselőknek, a város 
hatáskörét meghaladókat az or-
szággyűlési képviselőnek.

Farkas János szerint, a választás 
tétje nem olyan nagy mintha egy 
teljes körű választás lenne, most 
az a tét, hogy a Fidesz kényelmes 
többség mellett tudja-e vezetni 
a várost, vagy ellenzéki győzelem 
esetén jobban rákényszerül a 
párbeszédre az ellenzékkel. 

-fr-

AZ EMBEREK ÍRTÁK Németh Róbert programját

Varga Zsolt és Szabó Lajos is segíti Farkas János 
kampányát (Fotó: Facebook)

Németh Róbert mellett Dr. Máhr Tivadar, Ágh Péter, 
Kondora István és a fórum résztvevőinek egy része

Egy ellenzéki képviselőjelölt „MARADT TALPON” 
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A Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. a GALLUS Cso-
port tagjaként mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat. 
Baromfifeldolgozó üzemében zsugortasakos, védőgázas, 
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyárt.

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén

Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!

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!

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

HŰTŐRAKTÁROS
• elõny targoncás jogosítvány
• hétfõtõl péntekig, többmûszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelõ vagy elektromûszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfõtõl péntekig, állandó délelõttös munkarendben
• munkaidõ kezdete: 5:40
• nyugdíjasok jelentkezését is várjuk rugalmas foglalkoztatásban,
  akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy mûszakos munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Kiemelt fi zetés: minimum bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Feladatok: • tehergépkocsik fogadása, • baromfi s rekeszek leszedése,
 • baromfi  függesztése • rekeszek tisztára mosása

70/933-7925-ös

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, vállalkozását! Díjazzuk a legvirágosabb ingatlanokat! 

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, erkélyeket és vállalkozásokat!

Várjuk a jelentkezéseket is, 
és egy bejárás keretében a zsűri is válogat be ingatlanokat a versenybe! 

Ha pályázik, akkor legfeljebb 4 db fotót és egy legfeljebb 100 szavas bemutatkozó 
szöveget küldjön a viragositas2022@sarvar.hu e-mail címre vagy a Sárvár Lendületben 

Facebook-oldalra üzenetben! 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 beküldés határideje: 2022. július 15.

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

A zsűri elnöke Dr. Máhr Tivadar, Sárvár város alpolgármestere. A zsűri tagjai: Bokorné Csonka Judit, 
a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület elnöke, Kondor János, a Nádasdy Kulturális Központ 

igazgatóhelyettese, Dr. Kulcsár László, a Városszépítő Egyesület elnöke, Dr. Szijártó Valéria, Sárvár Város 
címzetes főjegyzője, Varga Zoltán, a Kertészeti Áruda és Díszfaiskola (Sárvár, Alsógyep u. 1.) tulajdonosa.

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

JELENTKEZÉSÉT!
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A legjobb fiatal gyógysze-
részek gyűltek össze az 
egész országból Sárváron, 
hogy részt vegyenek az 57. 
Rozsnyay Mátyás Emlék-
versenyen. A háromnapos 
rendezvényen azon gya-
korló, főként pályakezdő 
gyógyszerészek mérték 
össze tudásukat, akik min-
dennapi munkájuk mellett 
vállalják valamilyen szak-
mai probléma tudományos 
igényű feldolgozását.

A Magyar Gyógyszerésztudo-
mányi Társaság Park Inn Hotel-

ben tartott emlékversenyének 
megnyitóján a rendezvényt há-
zigazdaként Szabó Zoltán, Sárvár 
alpolgármestere és Majthényi 

László, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntötte. – Sárvár 
újabb rangos eseménynek adhat 
otthont, amely betekintést enged 

a gyógyszerészek háttérben zajló 
munkájába – mondta el Szabó 
Zoltán alpolgármester.

– A szakmai versenynek Vas me-
gye negyedszer, Sárvár pedig elő-
ször adhatott otthont – mondta el 
Fritzné dr. Németh Kata, a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság 
Vas Megyei Szervezetének elnöke. 

A fiatal gyógyszerészek idei ver-
senyét is egy kórházi területről ér-
kező versenyző Tarszabó Gergely 
nyerte. Megfelelően vizsgáljuk-e 
a gyógyszerkölcsönhatásokat 
a gyakorlatban? címmel tartott 
előadása érdemelte ki a Rozsnyay 
Plakettet. p-ás

A Nádasdy Ferenc Múzeum 
dísztermi előadássoroza-
tának legutóbbi vendé-
ge Bilkei Irén főlevéltáros 
volt, akivel éppen tíz évvel 
ezelőtt találkozhatott elő-
ször a közönség. Jubileumi 
előadásában a későközép-
kor és a koraújkor étkezési 
szokásait, alapanyagait, fő-
zési eljárásait mutatta be. 

A kérdés tanulmányozásának 
legfontosabb forrásai a szakács-
könyvek. Jól látszik ezekből, hogy 
a reneszánsz komoly változást 
hozott a magyar gasztronómiá-

ban, mely aztán sokáig, majd a 
18. század végéig meghatározta 
elődeink táplálkozását. Leves 
például nem nagyon létezett, bő 
lével, mártásokkal készítették a 
húsételeket, de a mai értelemben 
csupán az 1600-as évek második 
felétől jelent meg. Arra azonban 
még várni kellett egy évszázadot, 
hogy az ebéd kötelező kezdő 
fogása legyen. 

A korai konyha jellemzője volt a 
napi kétszeri étkezés, először 9-10 
óra körül, majd a késő délutáni 
órákban a második. A fogások 
száma, természetesen a főúri és 
nemesi asztaloknál meghaladta 

a tízet. A reggeli ugyan korán 
megjelent, de általánossá csak a 
18. században vált.

A zöldségek közül a káposztát 
igen gyakran elkészítették, álta-
lában hússal, a Nádasdy birtokon 
tehénhússal együtt, de máshol sza-
lonnával vagy orjával. A főtt tészta 
aránylag későn, a 17. század köze-
pén kezdett elterjedni. A fűszerek 
közül már a késő középkortól 
gyakran használták a fokhagymát, 
a keletiek közül a borsot, melynek 
valóban borsos ára volt

Bilkei Irén jövőre az utazási szo-
kások változásairól tart előadást. 

(Borcsi)

Tavaszi koncertet adott a Regös Népzenei Együttes május 
7-én a ZeneHáza hangversenytermében. Az idén 50 éves 
zenekar változatos műsorral készült, különböző tájegységek 
dallamait hozta el a sárvári közönségnek.

Boda Csaba, az együttes tagja  
még a koncertet megelőzően 
elmondta, a népzenének első-
sorban azt az oldalát szeretik be-
mutatni, amiben a hangszereknek 
egy szélesebb repertoárja szólal 
meg. A hegedű, a nagybőgő és 
a brácsa mellett szerepet kaptak 
az esten olyan hangszerek, mint 
a duda, a cimbalom, a tárogató 
vagy a töröksíp.

A város ikonikus népzenei együt-
tese változatos műsort állított ösz-
sze, különböző tájegységek zenéit 
hozta el a ZeneHáza hangverseny-
termébe. Megszólalt pár összeállí-
tás a Rábaközből, Kemenesaljáról, 
Hajdúságból, Szatmárból vagy 
Erdélyből. Az egyórás népzenei 

esten történelmi zenék is felcsen-
dültek, és a régi feldolgozásaikból 
is hoztak egy-két dallamot.

Az eddigi tagok, Boda Judit, Szi-
lágyi-Varga Diána, Nagy György, 
Boda Csaba, Boda László és Vajda 
András mellett színpadra lépett az 
együttes új hegedűse is. Tengelics 
Gyula Kőszegről érkezett, és tavaly 
szeptemberben csatlakozott a 
Regös együtteshez.

Az 50 éves zenekar sűrű nyár elé 
néz. Már egészen augusztusig be 
vannak táblázva a hétvégéik, és 
egy hónapos stúdiómunka is vár 
rájuk. A koncertjeikre sok szeretet-
tel hívják a sárvári közönséget is. A 
terveik szerint itthon is fellépnek 
még a nyáron. sii

Idén 50 éves a Regös együttes

Bilkei Irén a várban

Szabó Zoltán al-
polgármester kö-
szöntötte a verseny 
résztvevőit

REGÖS KONCERT a ZeneHázában

FIATAL GYÓGYSZERÉSZEK versengtek Sárváron

RÉGI IDŐK ASZTALÁNÁL – Dísztermi előadás
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FELVONULÁS ÉS 
OSTROMJÁTÉK IS LESZ
Július 15–17. között kerül 
megrendezésre a Nádasdy 
Fesztivál. A nyár közepén 
ismét hagyományőrző csa-
patok lepik el a sárvári 
várat, gyerekprogramok, 
várostrom, felvonulás, kon-
certek, kézműves vásár és 
borfórum várja az érdeklő-
dőket. Idén a fesztiválnak 
két kísérőrendezvénye 
lesz: a Nádasdy Ételmustra 
és a Várrun közösségi futó-
verseny.

Nádasdy Fesztivál ’22 néven 
várhatóan korlátozások nélkül, 
teljes programkínálattal tér vissza a 
város történelmi fesztiválja. Szabó 
Krisztián, a Nádasdy Történelmi és 
Hagyományőrző Egyesület elnöke 
a várparkban jelentette be, hogy 
idén háromnapos programmal, két 
kísérőrendezvénnyel készülnek.

A rendezvénysorozat első ese-
ménye július 9-én az I. Várrun 

Közösségi Futás lesz. A nevezési 
díjjal a futóverseny résztvevői hoz-
zájárulnak Sárvár első közösségi 
kertjének létrehozásához.

A szervezők meghirdették a Ná-
dasdy Ételmustrát is. A középkori 
főzőversenyen ezúttal a csirke és 
a tojás lesz a fő alapanyag. A ne-
vezés ingyenes, 3-5 fős csapatokat 
várnak.

Maga a fesztivál július 15-16-
17-én kerül megrendezésre a 
Nádasdy-várban. Szabó Krisztián 
elmondta, nagyon színvonalas 
lesz a hagyományőrzői jelenlét, 
körülbelül 150 fő érkezik Sárvárra. 
Idén visszatér két hagyományos 
fesztiválelem: a felvonulás és az 
ostromjátékok.

A fesztivál teljes programtáblá-
ját, a kísérőrendezvények nevezési 
feltételeit a nadasdyfesztival.hu 
weboldalon, illetve a fesztivál 
Facebook-oldalán érik el az ér-
deklődők.

sii

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is 
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető 

élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat: 

(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)

(3  v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

GÉPKEZELŐ

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

CSOMAGOLÓ

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

√

√

√

√

√

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem  
• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott 

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén, 
Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából  

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
• Ajánlási program • Babacsomag 

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is 
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető 

élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat: 

(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)

(3  v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

GÉPKEZELŐ

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

CSOMAGOLÓ

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

√

√

√

√

√

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem  
• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott 

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén, 
Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából  

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
• Ajánlási program • Babacsomag 

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is 
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető 

élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat: 

(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)

(3  v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

GÉPKEZELŐ

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

CSOMAGOLÓ

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

√

√

√

√

√

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem  
• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott 

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén, 
Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából  

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
• Ajánlási program • Babacsomag 

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   

A megvalósuló beruházásoknak 
köszönhetően 

folyamatosan bővítjük csapatunkat. 
Az alábbi pozíciókra keressük 

leendő kollégáinkat: 

JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI 
A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES: 

| Nestlé Hungária Kft . | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |
| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 

Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is 
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető 

élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat: 

(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)

(3  v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

GÉPKEZELŐ

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

CSOMAGOLÓ

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

√

√

√

√

√

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem  
• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott 

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén, 
Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából  

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
• Ajánlási program • Babacsomag 

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is 
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető 

élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat: 

(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)

(3  v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

GÉPKEZELŐ

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

CSOMAGOLÓ

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

√

√

√

√

√

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem  
• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott 

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén, 
Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából  

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
• Ajánlási program • Babacsomag 

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is 
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető 

élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat: 

(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)

(3  v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

(folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

GÉPKEZELŐ

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

CSOMAGOLÓ

MINŐSÉGELLENŐR

TARGONCAVEZETŐ

√

√

√

√

√

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem  
• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott 

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén, 
Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából  

• Vásárlási kedvezmények • Ajándék termékosztás
• Ajánlási program • Babacsomag 

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 | 
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs   

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem

• Vonzó béren kívüli jutt atási csomag • 100%-ban támogatott  

közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén,

Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Celldömölk irányából 
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Végre két év után járványügyi korlátozások nélkül vehetnek 
részt a sárváriak és a turisták is a nyári rendezvényeken.  
A város és a kulturális központ vezetői a hagyományokhoz 
hűen együtt ismertették a következő hónapok programjait! 

Idén is megtartják a hagyo-
mányos nagy fesztiválokat a 
városban, de számtalan zenés, 
színházi, múzeumi programmal 
is készül a Nádasdy Kulturális 
Központ. 

Kondora István polgármester 
minden sárvárit arra biztat, hogy 
vegyen részt a programokon, 

hiszen végre korlátozások nélkül 
élhetjük át a nyári rendezvé-
nyeket.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármes-
ter kiemelte, hogy a civilek akti-
vitásának köszönhetően minden 
nagy fesztivál megrendezésre 
kerül idén, így a mazsorettek, 
a veterán piknik, a fúvószenei 

várfesztivál, a Nádasdy Fesztivál, 
a városfesztivál és a Vármeeting 
is várja az érdeklődőket. 

Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója 
arról beszélt, hogy a Nádasdy-vár 
kapuja, a Nádasdy Ferenc Mú-
zeum és a Galeria Arcis, mindig 
nyitva áll, ilyenkor nyáron pedig 
tovább bővül a programkínálat. 
Kiemelte, hogy június 23-án nyí-
lik a bajor kiállítás a múzeumban, 
június 25-én pedig a múzeumok 
éjszakájára várják a látogatókat.

Molnár Andrea, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatóhe-
lyettese a komoly és könnyűze-
nei programokról, a Nemzetközi 
Folk  lór fesztiválról és a nyári 
színházi előadásokról szólt. Júni-
us 17-én rajtol el a Komolyzenei 
Kulturális Fesztivál, de lesz szín-
ház és Balázs Fecó emlékkoncert 
is a nyár nyitányaként. 

A nyári programokról a helyi 
médiában, valamint a sarvarvar.
hu és a sarvarvaros.hu webolda-
lakon tudnak tájékozódni.  -fr-

INDULNAK A NYÁRI PROGRAMOK!
Kondora István, Molnár Andrea, Takács Zoltán Bálint és Dr. Máhr Tivadar

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ 
KÉTÉVES KÉPZÉS NAPPALI TAGOZATON!

A VMSZC Barabás György Műszaki Szakképző a 2022/23-as tanévre 
meghirdeti 2 éves érettségire felkészítő – nappali munkarend szerint – 
képzését! Jelentkezés feltétele: iskolai rendszerű képzésben államilag 

elismert szakképesítést igazoló „szakmunkás” bizonyítvány.
BEIRATKOZÁS: 2022. június 22.

INFORMÁCIÓ: 
Tel.: +36 95 320 414, E-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu
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Amit kínálunk:
• fi x havibér + cafeteria
• határozatlan idejű munkaszerződés 
• teljes munkaidős, 
   bejelentett foglalkoztatás
• egyműszakos munkarend
• ütemezhető szabadság
• hosszú távú, biztos munkalehetőség
• képzési igény támogatása
• munkaruha biztosítása
• azonnali kezdés, gyors és 
   egyszerű felvételi folyamat
• munkába járás támogatása.

HULLADÉKRAKODÓ és TAKARÍTÓ
munkatársakat keres az STKH Sopron és 

Térsége Nonprofi t Kft. sárvári telephelyére
Várjuk megbízható, együttműködő, 

precíz, jó fi zikai állapotban levő 
új munkatársaink jelentkezését.

Jelentkezzen vagy érdeklődjön:
allas@stkh.hu 
30/422-2024 
H-P 08:00–15:00

2022. június 5–6. Pünkösdi 
gyerekjuniális 

Izgalmas, élménydús ünnepi 
hétvége a Nádasdy-várban! 
Kézműves foglalkozások, vi-
dámparki játékok, mászófal, 
lovagvár, szumó játékok, cu-
korágyú, játékvonat, múzeu-
mi verseny a szemfüleseknek, 
színpadi mese és zene a család 
minden tagjának. 

2022.  június 8. 20:00 Színházi 
esték a várban. Weöres Sán-
dor: Holdbéli Csónakos. 

A Déryné Program támoga-
tásával, Pataki András rende-
zésében. Weöres Sándor kép-
zeletbeli utazása távoli, mégis 
ismerős tájakra repíti mindazo-
kat, akik valaha is vágyakoztak 
az elérhetetlen után. Hiszen 
az álmok világába menekülni 
izgalmas dolog, így tesz a fősze-
replő, Pávaszem kisasszony is. 
A makrancos királykisasszony 
kérői elől menekülve megszökik 
otthonról, és a sok kalandozás 
és üldözés közben folyton távoli 
szerelme, a holdbéli csónakos 
után vágyódik.

2022.  június 17–19. Komoly-
zenei Kulturális Fesztivál

A rendezvény hétvégéjén 
komplex zenei játszóház várja 
a családokat. Játékok, hangszer-
simogatók, kreatív műhelyek 
óvodás és iskolás korúaknak, 
foglalkozásokra bontva kínál-
ja a jobbnál jobb játékokat. 
Hangszerkészítés és decoupage 
(szalvétatechnika).

2022. június 17.
• 20:00 Szerelmes Duettek és 

Áriák a múzeum dísztermében. 
Megyimorecz Ildikó és Fülep 
Máté estje, zongorán közremű-
ködik: Zsoldos Bálint. 

2022. június 18. 
• 17:00 Brass Show a nagy-

színpadon. Gyermekkoncert a 
nagyszínpadon, Süsü a sárkány-
tól a Nagy Ho-ho-ho Horgászig! 
Zenei utazás a kedvenc rajzfil-
mek és mesejátékok világában.

• 19:00 Rézfúvós koncert a 
Daniel Speer Brass előadásában. 
Minden, ami barokk. Kosztümös 
előadás.

• 21:00 Fekete Nándor Orgo-
naművész vetítéssel egybekö-
tött nagykoncertje a szabadtéri 
színpadon. Zene a képekben.

2022. június 19.
• 17:00 Múzsák Társulat mu-

sicalje. Keszekusza Varázspálca 
– ökomese musical, két felvo-
násban. A Keszekusza varázs-
pálcája a környezetvédelemre, 
azon belül is a természetvé-
delemre fókuszál. Játékosan 
nevettet, tanít és szórakoztat. 
Felhívja a nézők figyelmét a 
természetvédelemre – a gye-
rekek számára szerethető, az 
erdőben élő apró élőlények 
karaktereinek szemszögéből. 
Közben csodálatos zenék szó-
lalnak meg, a szereplői gárda 
erdei díszletbe öltözik.

• 20:00 Sárvári Vonósok Nagy-
koncertje a Nádasdy-vár nagy-
színpadán. Esti fényárban a nyár 
derekán. Klasszika és romantika.

PROGRAMOK A VÁRBAN
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AMIT KÉRÜNK:

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

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

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

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

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

Gépbeállító munkakörbe Raktáros munkakörbe
AMIT KÉRÜNK:

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

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

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

(betanuló-) gépbeállítói munkakörbe.

Belső képzésre keresünk műanyag fröccsöntő üzemünkbe 
gépbeállítónak betanuló munkatársakat. 

A PROVERTHA E.C. Zrt. sárvári üzemébe felvételt hirdet 

Középfokú iskolai végzettséggel rendelkezel? Motivált, elkötelezett, fejlődni vágyó személyiség vagy?
Jelentkezz mielőbb, ha érdekelnek a részletek!

3 műszakos munkarendbe várjuk jelentkezésüket!

•  Fröccsöntő gépek kezelése, ellenőrzése
•  Gyártás tervezett időn belüli elindítása
•  A műszakban tervezett szerszámcserék elvégzése
•  A termékek minőségének vizuális ellenőrzése, a minőség fenntartása.
•  A személyre osztott gépek ellenőrzése, tisztántartása.

•  A munkakör betöltéséhez szükséges:
– Gépipari jártasság
– Műszaki érzék
– Hajlandóság a tanulásra, képzésekre
– Tanulmányi szerződés vállalása

LEGFONTOSABB FELADATAID A KÖVETKEZŐK LESZNEK: 

2022. JÚNIUS 11–12-ÉN CSALÁDI HÉTVÉGE A KRESZ PARKBAN

A SÁRVÁRI KERÉKPÁR EGYLET SZERVEZÉSÉBEN

M
IN

DENKIT SZERETETTEL VÁR A SÁRVÁRI KERÉKPÁR EGYLET!

2022. JÚNIUS 12. (VASÁRNAP)

2022. JÚNIUS 11. (SZOMBAT)

2022. JÚNIUS 11–12-ÉN2022. JÚNIUS 11–12-ÉN CSALÁDI HÉTVÉGE  CSALÁDI HÉTVÉGE A KRESZ PARKBANA KRESZ PARKBAN

A SÁRVÁRI KERÉKPÁR EGYLETA SÁRVÁRI KERÉKPÁR EGYLET SZERVEZÉSÉBENSZERVEZÉSÉBEN

CSALÁDI ZÖLDHAJTÁS

A jó hangulatról a Sárvár Rádió műsorvezetői gondoskodnak! 
ÉLŐ KÍVÁNSÁGMŰSOR ÉS SZUPER ZENÉK!

2022. JÚNIUS 11. (SZOMBAT)

2022. JÚNIUS 11–12-ÉN2022. JÚNIUS 11–12-ÉN

2022. JÚNIUS 12. (VASÁRNAP)

CSALÁDI KERÉKPÁROS 
TÁJÉKOZÓDÁSI VETÉLKEDŐ 

értékes nyereményekért 2–5 fős családi csapatok részére! Je-
lentkezni a helyszínen és a sarvaribringasok@gmail.com címen 
előzetesen is lehet! CSAPATOK INDÍTÁSA: 14 és 16:30 között fo-
lyamatosan a KRESZ Parkból EREDMÉNYHIRDETÉS: 18:00 órakor

SENIOR 60+ TÚRA
Speciális városi kerékpártúra a 60 
év feletti korosztálynak, az aktív és 
egészséges időskor jegyében! IN-
DULÁS: 16:00-kor a KRESZ parkból 
a Sárvár felirattól

  10:00 MEGNYITÓ

  10:15–15:30 BRINGAPÁRBAJ – virtuális kerékpárverseny érté-
kes nyereményekért – Legyél Te a leggyorsabb!

  10:15– ingyenesen látogatható TOVÁBBI PROGRAMOK:

• Pedálos gokartozás és elektromos kisautózás KRESZ 
Park területén – Ismerd meg az autósokra vonatkozó 
közlekedési szabályokat!

• Segway és E-roller kipróbálási lehetőség a kerékpárúton

• Szervizpont: hozd el bringád, felkészítjük 
a nyári szezonra!

  14:00–18:00 „KEZES-LÁBAS” interaktív kerékpáros 
játszótér kicsiknek és 
nagyoknak!
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Téged keresünk, ha fontos Neked az, hogy  

✓ a munkahelyed megbízható, stabil háttérrel rendelkezik 

✓ saját állományban alkalmazunk határozatlan szerződéssel, próbaidő nélkül 

✓ a munkáltatódnak érték az EMBER, a vezetőid értékelik a teljesítményed 

✓ munkádért versenyképes bért, 44% műszakpótlékot és negyedéves bónuszt fizetünk 

✓ 100 %-ban megtérítjük a munkába járásod bérlet leadása esetén 

 

Jelentkezésedet az alábbi munkakörökbe várjuk: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GÉPKEZELŐ-KARBANTARTÓ (2-3 műszak): 
 

FELADATOK: 
• gépek, berendezések üzemeltetése, termelési feladatok végrehajtása  
• a gépek technológiai beállításainak, átszereléseinek elvégzése 
• részvétel a tervezett karbantartásokban 

 

ELVÁRÁSOK: 
• középfokú végzettség (szakirányú előny) 
• ipari környezetben szerzett tapasztalat 
• targonca jogosítvány előny 
 

 

RAKTÁROS-GÉPKOCSIVEZETŐ (2  
 
FELADATOK: 

• többféle karton méretű és tömegű 
termékek komissiózása, ezen termékek 
kézi adatgyűjtővel történő beolvasása és 
az elkészített rakatok felcímkézése 

• disztribúciós kamionok megrakása 

ELVÁRÁSOK: 
• alapfokú végzettség 
• targonca jogosítvány  
• alapfokú számítástechnikai ismeretek 

KOMISSIÓZO RAKTÁROS 
(rugalmas 3 műszak): 

 

KARBANTARTÓ (2-3 műszak): 
 
FELADATOK: 

• üzemzavarok gyors és szakszerű elhárítása 
• termelő berendezések javítása, időszakos 

ellenőrzése, karbantartása 
 
ELVÁRÁSOK: 

• szakirányú középfokú végzettség  
• releváns szakmai tapasztalat  
• targonca jogosítvány előny 
• alapfokú számítástechnikai ismeretek 

 
 

 
 

Jelentkezés, infó: 06-30/947-5813; boglarka.takacs@saga-foods.hu 
 

GÉPKEZELŐ- KARBANTARTÓ  
(2-3 műszak): 

KARBANTARTÓ 
(2-3 műszak): 
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A Sárvár FC, Vas megyei első osztályban szereplő felnőtt 
labdarúgócsapata tavasszal eddig lejátszott tizennégy 
mérkőzéséből tizenhármat megnyert, és mindössze egy al-
kalommal, a bajnoki címre is esélyes Király SE ellen játszott 
döntetlent. Haraszti Zsolt edző csapata így, egy fordulóval 
a vége előtt, hat ponttal megelőzve a második helyen álló 
Király SE csapatát, megnyerte a Vas megyei első osztályú 
labdarúgó-bajnokságot.

A sárvári zöld-fehérek, a 2021–
22-es bajnoki szezon utolsó hazai 
mérkőzésén, a Szentgotthárd 
elleni biztosították be elsőségü-
ket. Az összecsapás során végig 
a Sárvár FC akarata érvényesült, 
ahogy Haraszti edző a mérkőzés 
utáni értékelésében elmondta, két 
teljesen más mentalitású csapatot 
lehetett látni a pályán: a hazaiak 
elszántan, önbizalommal telve, 

magabiztosan léptek a gyepre, 
és lefocizták a vendégalakulatot. 
Czöndör révén már a 4. percben 
megszerezték a vezetést, ezt köve-
tően pedig beindult a gólparádé, 
és Ódor 4, Czöndör 2, valamint 
Illés és Fülöp 1–1 találatával, végül 
8–0 arányban nyert a Sárvár FC.  

A mérkőzés lefújását követően 
jogos volt az örömmámor, dur-
rantak a pezsgős üvegek, min-

denkinek jutott a habzó 
nedűből, nem csak a szá-
jakba, de a ruhára, a hajra 
is bőségesen. A nézőkkel 
közös ünneplés után, Pál 
Lászlótól az MLSZ Vas 
Megyei Igazgatósága 
Versenybizottságának 
tagjától a Sárvár FC fel-
nőtt csapata mellett, 
a szintén megyei baj-
nokságot nyert U19-es 
gárda is átvette a bajnoki 
aranyérmeket és kupát.

Haraszti Zsoltot ezu-
tán a csapat egész éves 

teljesítményének értékelésére 
kértük.

– Változatos szezon áll mö-
göttünk. Az ősszel nem minden 
alakult úgy, ahogy szerettük volna, 
ennek köszönhető, hogy a szoros 
élmezőnyben, csak harmadik 
helyen állva fordultunk a tavaszra. 
A téli felkészülés során sem jöttek 
az eredmények, nem úgy ment a 
játék, ahogy kellett volna, de aztán 
szerencsére jól kaptuk el a rajtot, 
és lassan minden összeállt. Sokat 
elárul a teljesítményünkről, hogy 

tavasszal veretlenek maradtunk, a 
mai mérkőzésen megrúgtuk a szá-
zadik gólunkat, miközben mind-
össze huszonnégyet kaptunk. 
Jól működött a csapategység, 
úgy, hogy közben a fiataloknak 
is tudtunk szereplési lehetőséget 
biztosítani. Helyenként pedig 
szemre is tetszetősen játszottunk 
– értékelt az edző.

 A megyei első osztályú baj-
nokság megnyerését követően 
természetesen leginkább az fog-
lalkoztatja a szurkolókat, hogy 
miként alakul a folytatás.

– A vezetők a következő na-
pokban ülnek le tárgyalni a já-
tékosokkal az új idényt illetően. 
Sok konkrétumot így még nem 
tudok mondani, azt viszont ki 
merem jelenteni, hogy nem az 
NB III-as bajnokságban fogunk 
indulni, hanem a megyeiben. A 
hároméves ciklus célkitűzésében 
ugyanis az lett megfogalmazva, 
hogy a harmadik év után lehet 
napirenden az osztályváltás, ez 
pedig jövőre lehet csak esedékes 
– zárta értékelését Haraszti edző.

CSL

Másodszor nyerte meg a Vas megyei első osztályú 
labdarúgó-bajnokságot a Sárvár FC (Fotó: MGY)

MEGYEBAJNOK LETT a Sárvár FC labdarúgócsapata

SÁRVÁRI SIKEREK 
a kézilabda diákolimpián

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

június 9-én és 16-án, 
csütörtökön 17 órakor

Lezárult a sárvári általános iskolák számára a Kézilabda Diáko-
limpia. A Nádasdy iskola és a Gárdonyi iskola III. korcsoportos 
lány kézilabdacsapata bravúros teljesítményt nyújtva egészen 
az országos elődöntőig menetelt, ahol a nádasdys lányok szo-
ros küzdelemben a második, a gárdonyisok a negyedik helyen 
zártak. A Gárdonyi iskola IV. korcsoportos lány kézilabdázói 
az országos elődöntő selejtezőéig jutottak.

A Nádasdy Tamás Általános 
Iskola III. korcsoportos lány kézi-
labdázói az ikervári körzeti döntőt, 
majd a Sárvár Arénában rendezett 
megyei döntőt megnyerve egye-
nesen az országos elődöntőbe 
jutottak. A Nádasdy hazai pályán 
magabiztos győzelmet aratott a 
Győr ellen, majd hatalmas csatá-
ban 28:25-re kikapott az Érdtől, és 
éppen csak lecsúszott az országos 
döntőről. Az ezüstérmes gárda 
felkészítői Soós Réka Anna és 
Eredicsné Mayer Éva voltak.

A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola a III. és IV. korcsoportban 
is indított egy-egy csapatot. A III. 

korcsoportos lányok a körzeti és 
megyei 2. hely után az országos 
elődöntő selejtezőjében sikert 
arattak, bejutottak a siófoki orszá-
gos elődöntőbe. Ott a 4. helyezést 
érték el, ami az iskola történetének 
legjobb eredménye. A IV. korcso-
portos lányok hasonlóan szépen 
szerepeltek. A körzeti döntőt az 1., 
a megyei döntőt a 2. helyen zárva 
bekerültek az országos elődöntő 
selejtezőjébe. Idegenben kétszer 
egygólos vereséget szenvedtek 
az Alsóörs ellen, így a továbbjutás 
nem sikerült. A gárdonyisok felké-
szítője Pupp Adél volt.

sii
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ZÖLDFA ITAL- NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: ZÁRVA

www.zoldfasarvar.hu

Zlatá Koruna 0,5l 
dobozos 11° 4,8% 
cseh világos sör 
149 Ft/db
298 Ft/liter

Soproni 0,5l 
dobozos 

világos sör
219 Ft/db
438 Ft/liter

Coca Cola, 
Fanta, Sprite 
1,75l 
329 Ft/db 
280 Ft/liter

Nestlé 
Aquarel 1,5l 
szénsavas 
ásványvíz 
89 Ft/db
59 Ft/liter

Naturaqua 
1,5l mentes 
99 Ft/db 
66 Ft/liter

Eristof Red 
(kökény) 
vodka 0,7l 
3590Ft/db 
5129 Ft/liter

Nicolaus 
Vodka 1l

4250 Ft/db 
4250 Ft/liter

Nicolaus 
Vodka 0,5l 
2190 Ft/db 
4380 Ft/liter

Pepsi Cola, 
Mirinda, 7Up 
2,25l   
359 Ft/db
160 Ft/liter
8 db-tól
349 Ft/db
155 Ft/liter

Sió 
gyümölcslevek 
25% 1l 
309 Ft/db-tól
12 db-nál 
299 Ft/db-tól

Pepsi termékek 
dobozos 0,33l
149 Ft/db
452 Ft/liter
24 db-tól
142 Ft/db
430 Ft/liter

Asti Martini 
pezsgő 0.75l  

2490 Ft/db 
3320 Ft/liter

6 db-tól 
2390 Ft/db 
3187 Ft/liter

További tartósan alacsony árainkat megtekinthetik az állandóan frissülő www.zoldfasarvar.hu weboldalunkon. 
Mert a legjobb ital ár, a Zöldfa ár.
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ÖTÖDIK HELYEN VÉGZETT
 a Sárvárfürdő Kinizsi női kézilabdacsapata 

HHíívvvjjj mmmmmmmmmmmmmmmmmmmooooooooooosstt:: +++++3333333366666666666666----222222222222222222222000000000////44222244--333555--5533 •• wwwwwwww..ppiirooss-ppoonnt.huuu

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!

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

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
Soproni sör 0,5l  ........................................................269 Ft/db  538 Ft/l
Arany fácán sör 0,5l  ..................................................229 Ft/db  458 Ft/l
Steffl  sör 0,5l  ............................................................255 Ft/db  510 Ft/l
Heineken sör 0,5l  ......................................................349 Ft/db  698 Ft/l
Heineken sör 0,33l  ....................................................289 Ft/db  875 Ft/l
Gösser prémium sör 0,5l ...........................................289 Ft/db  578 Ft/l
Strongbow 0,33l több ízben  ......................................379 Ft/db 1148 Ft/l
Soproni óvatos duhaj 0,5l (IPA, APA, Búza, Démon)  ....319 Ft/db  638 Ft/l
Borsodi sör 0,5l  ........................................................269 Ft/db  538 Ft/l
Becks sör 0,5l  ...........................................................274 Ft/db 548 Ft/l
Staropramen sör 0,5l  ................................................289 Ft/db  578 Ft/l
Löwenbrau sör 0,5l  ...................................................229 Ft/db  458 Ft/l
Dreher gold sör 0,5l  ..................................................289 Ft/db  578 Ft/l
Dreher Pale ALE,BAK,Hidegkomlós, IPA és Áfonya  .....309 Ft/db  618 Ft/l
Kőbányai sör 0,5l  ......................................................249 Ft/db  498 Ft/l
Arany Ászok sör 0,5l  .................................................239 Ft/db  478 Ft/l
Hb sör 0,5l  ................................................................239 Ft/db  478  Ft/l
Kőbányai 2l  ...............................................................769 Ft/db  192  Ft/l
Peroni 0,33l  ..............................................................315 Ft/db  954 Ft/l
Asahi 0,33l  ...............................................................315 Ft/db  954 Ft/l
Viper Lime,Áfonya,Barack 0,33l  ................................325 Ft/db  984 Ft/l
Szentkirályi Víz 1,5l (savas, mentes, enyhe és extra dús)  ..129 Ft/db  86 Ft/l

Egyéb termékek: Tutti Juice, Nber energiaital, 
Topjoy több ízben, Haribó gumicukrok, Házicsemegék

 A Sárvár fürdő Kinizsi 
NB II-es női kézilabdá-
zói a 2021–22-es bajnoki 
szezonban lejátszott hu-
szonkét mérkőzésükből 
tizenegyet megnyertek, 
négyszer játszottak dön-
tetlent és hétszer szen-
vedtek vereséget. Ezzel a 
teljesítménnyel az ötödik 
helyen végeztek. A csapat 
szereplését Pupp Adél 
edző értékelte.

– Felemás érzések kavarognak 
bennem a bajnokság végén. A 
minimális célt, azt, hogy a tabella 
első felében végezzünk, az ötö-
dik hellyel elértük. Viszont úgy 
érzem, hogy a jelenlegi keret-
ben több volt, kis szerencsével 
odaérhettünk volna a dobogóra, 
hiszen végül is négy pontra 
maradtunk le a bronzérmes 
Nemesvámostól. Az őszi szezon 
első fele nem alakult rosszul, 
hiszen ekkor mindössze a végül 
bajnoki címet nyert Veszprém-
től kaptunk ki idegenben. Ezt 
követte egy jónak mondható, 
négymérkőzéses veretlensé-
gi sorozat, viszont a véghajrá 
nagyon hektikusra sikeredett: 
képesek voltunk bravúros győ-
zelmet aratni Bükön, ugyanakkor 
a tabellán addig mögöttünk 
álló csapatok ellen – SZESE, 
Mosonmagyaróvár, Ajka – fájó 
vereségeket szenvedtünk. 

A téli felkészülésünk nagy 
része katasztrofálisra sikeredett, 
januárban a koronavírus-járvány 
végigsöpört a csapaton. A rossz  
előjelek ellenére, egy hazai bra-
vúr győzelemmel indítottuk a 
tavaszt, megvertük az addig 
pontveszteség nélkül álló, vé-
gül bajnok Veszprémet, ak it 
azóta rajtunk kívül csak a Bük 
tudott legyőzni. Az ezt követő 
mérkőzések során sajnos nem 
tudtuk felborítani a papírformát, 
amiben az is közre játszott, hogy 
szinte minden mérkőzésen volt 
hiányzónk. A bajnokság végére 
elfogytunk, az utolsó, Moson-
magyaróvár elleni mérkőzésen 
aztán teljesen szétesett a csapat. 
Összességében úgy érzem, hogy 

a négy döntetlen az, ami miatt 
nem sikerült az éremszerzés, 
hiszen a Celldömölk elleni mér-
kőzés kivételével mindegyiken 
nekünk állt a zászló, és ellenfelünk 
csak az utolsó másodpercekben 
egyenlített – mondta el Pup 
Adél edző.

– Számomra inkább félig üres 
az a bizonyos pohár, hiszen én 
sokáig bíztam abban, hogy oda 
érhetünk a harmadik helyre. A 
csapat erejét mutatta ugyanis a 
végül második Bük elleni idegen-
beli és a bajnok Veszprém elleni 
hazai sima győzelem – folytat-
ta az értékelést Csonka László 
szakosztályvezető. Az ötödik 
helyezést azonban nem fogjuk 
fel kudarcként, ugyanis rendkívül 
erős volt az idei mezőny, 5-6, 
közel azonos képességű csapat 
végzett a 12 fős mezőny első fe-
lében. Úgy vélem, hogy tavasszal 
elsősorban a sérülések, betegsé-
gek akadályozták a tartósan jó 
teljesítményt.

 Az önkormányzatnak és tá-
mogatóinknak köszönhetően a 
feltételeink jók, az anyagi háttér 
biztosított. Az Aréna remek at-
moszférájú helyszín, rendszerint 
nálunk van a legtöbb néző, kiváló 
a hangulat. Ezúttal is szeretném 
megköszönni a lányok nevében is 
mindenkinek, aki a szezon során 
kilátogatott és buzdított bennün-
ket, és természetesen várjuk őket 
a következő szeptembertől is!

 Egy dolog viszont nagyon 
negatívan érintett bennünket: 
a tavasz folyamán szerettünk 
volna több ifjúsági játékosnak 
lehetőséget adni, beépíteni őket 
a felnőtt csapatba, megkezdeni 
ezzel egyfajta generációváltást. 
Sajnos azonban ebben a fiatalok 
nem voltak partnerek, külön-
böző okokra hivatkozva nem 
vállalták a plusz terheket, sőt 
közülük többen bejelentették, 
hogy idény végén felhagynak 
a kézilabdázással. Ezzel sok év 
munkája megy veszendőbe, ám 
szerencsére voltak olyanok, akik 
a helyükre léptek, és lelkesen 
dolgoztak a tavasszal – zárta a 
bajnoki év értékelését a szakosz-
tályvezető.
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+3630 474 3068 +3620 488 3645

tomiklima.hu      klimaszerelessarvaron

Hívjon bizalommal!

Felkészült a nyárra?
NE VÁRJON 

A FORRÓSÁG 
BEKÖSZÖNTÉIG!

Önnel közösen 
választjuk ki a 

céljainak megfelelő 
készüléket.

AZ ÁLTALUNK 
FORGALMAZOTT 

MÁRKÁK ELÉRHETŐEK 
RAKTÁRKÉSZLETRŐL!

Ne feledkezzen meg az éves 
karbantartás fontosságáról!

Időpontot még márciusban tud kérni 
a www.tomiklima.hu 

weboldalunkon! 

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 24.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 2000 Ft-tól «

» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

» Eredetiségi vizsgálat «

Minőségi autószerelés, a higiéniai 
szabályok szigorú betartása!

NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!Válaszd a hozzád illőt!
A klasszikustól a legmodernebb fazonokig!

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

Az Igazinak
Gyönyörű eljegyzési gyűrűk

Most: –5%

ÚJDONSÁG! 
Hot Diamonds ezüst ékszerek
valódi gyémántokkal.

Nyárra ajánljuk:
színes UNIQUE bőrkarkötők
Női és férfi  modellek!

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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Sárvár, Hunyadi utca 23.
https://platan-etterem.metro.rest/

facebook.com/platansarvar
06 95 312 280

„MERT A PLATÁN, MAGA AZ ÉLMÉNY…”

És...a város legjobb sárvári sörei 
a Happpy Beer Factory-tól

vagy jéghideg házi limonádéink
galagonya, otelló rozmaring és 

más őrült ízekben!

És hogy mi várja:
Változatlan minőség, 

megszokott mennyiség... 
és a „SEMMI FLANC, 

CSAK AZ ÍZ!”

ITT VAN A NYÁR, 
VÁR A PLATÁN!

Mert ugye annyi minden változik, 
de egy biztos,

nálunk a megszokott arcok, kedvesség
és a megszokott ízek várják!

Mentesen is!
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