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ELSÖPRŐ GYŐZELMET ARATOTT
A FIDESZ–KDNP JELÖLTJE!
Németh Róbert lett Sárvár új önkormányzati képviselője

TILOS
KÖZTERÜLETEN
SZESZESITALT
FOGYASZTANI!
Megtartotta a nyári szünet
előtti utolsó rendes ülését
a sárvári képviselő-testület.
Önkormányzati rendeletet
alkottak a közterületen
való szeszesital-fogyasztás
korlátozásáról, és személyi
kérdésekben is döntöttek.

Győztes csapat – Az eredmény önmagáért beszél
Rendben zajlott le az időközi önkormányzati választás Sárváron, amelyen két jelölt mérettette meg magát. Németh Róbert,
a Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 82,93%-val nyerte az 5.
számú választókerületben tartott választást, amelyre Dr. Szabó
Gyula képviselő halála miatt került sor.
A szavazatszámláló bizottságok
elnökei elmondták, hogy 6 órakor
rendben megnyitottak a szavazóhelyiségek, rendkívüli esemény a
nap folyamán nem történt. A 11
órás részvételi adatok alapján a
10. számú szavazókörben a választópolgárok 17,72 százaléka, a 11.
számúban pedig 12,93 százaléka
járult az urnákhoz. 2019-ben az
önkormányzati választáson ekkor
18,08% volt a részvétel Sárváron.
17 órakor már a 10-es szavazókörben 30,67%-os, a 11-esben pedig
25,55%-os volt a részvétel. Az 5-ös

számú választókerületben végül
32,14%-os részvétel mellett zajlott
le az időközi választás.
Farkas János független jelölt
84 szavazatot kapott, ami 17,07
százalékos támogatást jelent. Németh Róbert, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselőjelöltje 408
szavazatot kapott, ez 82,93%-os
támogatást jelent. Németh Róbert
köszönetét fejezte ki mindenkinek,
aki élt szavazati jogával, és részt vett
az időközi választáson. – A körzetért
való munkát már megkezdtem, így
azt csak folytatnom kell. A jövőben

is a feladatok megoldásán dolgozom, hiszek abban, hogy a lakókkal
és a városvezetéssel együttműködve elérhetjük céljainkat – mondta
Németh Róbert.
Kondora István polgármester a
győzelem után úgy fogalmazott,
hogy Németh Róbert győzelmével
a körzet és a város minden lakója
nyert. Személye garancia a nyugodt városépítő munka folytatására, az 5-ös számú választókerület
további fejlesztésére.
Ágh Péter országgyűlési képviselő is köszönetét fejezte ki a választópolgároknak, és örömének adott
hangot, hogy továbbra is bíznak az
emberek a kormánypártban, illetve
jelöltjében. Mint mondta, Németh
Róberttel Sárvár továbbra is előre
fog menni, nem hátra. 
-fr-

Önkormányzati rendele tet alkottak a képviselők a
közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról.
– A szabályok megalkotásának célja az volt, hogy az
alkoholfogyasztási szokások
befolyásolásával a rendelet
segítse elő a közterület-használat rendjének megőrzését
és megtartását, a közterületek
tisztántartását és járuljon hozzá a közterületi rendbontások
és rendzavarások megelőzéséhez – mondta el Kondora
István polgármester.
Tilos a szeszesital fogyasztása Sárvár közterületein, vagyis
minden olyan közhasználatra
szolgáló területen, amely
mindenki számára korlátozás
nélkül vagy azonos feltételek
mellett igénybe vehető. Aki az
önkormányzati rendeletben
meghatározott tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.
Folytatás a 3. oldalon

ÉRKEZIK A SÖREXPRESSZ!

VIRÁGOSÍTSUK együtt Sárvárt!

A Sárvári Sörexpresszre és XXII. Fúvószenei Várfesztiválra július 1-je
és 2-a között kerül sor a Nádasdy-várban. A fúvószenekarok versenyprogramját és gálaműsorát szombaton délelőtt 10-től és 16:45-től
hallgathatják meg a nézők a várban. A Sörexpresszen pénteken
és szombaton este fellép a Delta, a Kozmix, DJ Sheperd, Takács
Nikolas és Gáspár Laci. A fedélzet megrakva kézműves sörökkel,
finom italokkal és ételekkel. Beszállás! A Sörexpressz hamarosan
indul! Senki ne maradjon le róla! A programok ingyenesek, minden
érdeklődőt várnak a fesztiválra!

A sárvári önkormányzat idén is meghirdette a „Virágos Sárvárért”
környezetszépítő versenyt! A pályázatokat a viragositas2022@sarvar.hu e-mail címre vagy a Sárvár Lendületben Facebook-oldalra
üzenetben várják azoktól az ingatlantulajdonosoktól, akik szeretnének a versenyben részt venni, de egy bejárás keretében a zsűri
is válogat be ingatlanokat a versenybe. A jelentkezőknek fotókat
kell küldeniük az udvarukról, erkélyükről. Idén három kategóriában oszt díjakat a zsűri, amely július 15-ig várja a jelentkezéseket.
A verseny felhívása a 7. oldalon olvasható
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A NYUGDÍJAS EGYESÜLET VOLT
ELNÖKÉT KÖSZÖNTÖTTÉK!

ÁTVETTE KINEVEZÉSÉT
VÁMOS ZOLTÁN
Átadta a kinevezési okiratot Vámos Zoltánnak, az új Vas
Megyei Kormánymegbízottnak Orbán Viktor miniszterelnök
és Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.
A kormánymegbízottak ezután letették hivatali esküjüket
a Karmelita Kolostorban.

A Sárvári Nyugdíjas Egyesület ünnepségén köszöntötték 90. születésnapja
alkalmából Kálmán Józsefet Kondora István polgármester, Dr. Máhr Tivadar
és Szabó Zoltán alpolgármesterek.
Kálmán József 2020-ig, tíz éven
át volt az egyesület elnöke. A Pécsi
Tudományegyetem Tanárképző
Karán szerzett képesítést, ahonnét

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról című törvényjavaslat
az érintett ágazati törvényekben
a kormánymegbízott elnevezését
főispánra módosítja. Az indoklás
szerint a történelmi hagyományok

tisztelete és újjáélesztése jegyében, ezzel pedig 75 év után ismét
visszakerülhet a magyar közjogi
rendszerbe az egyik legősibb
magyar tisztség.
(Fotó: Gulyás Gergely Facebook)

nemrég megkapta gyémántdiplomáját is. Az egész pályafutását végigkísérő népművelői munkájáról
beszélt az ünnepségen is.
Kondora István átadta részére
Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló oklevelét és az önkormányzat
ajándékait. Örömét fejezte ki,
hogy Kálmán József Kőszeg után
Sárváron is otthonra lelt.
Az ünnepségen közreműködött
Vörös Krisztina, a Gárdonyi iskola
tanárnője.

ÚJ KIRENDELTSÉGVEZETŐ ÉS ÚJ TŰZOLTÓPARANCSNOK Sárváron
Új kirendeltségvezetői és tűzoltóparancsnoki megbízásokat ismertetett és adott át Sárváron dr. Bognár Balázs
tűzoltó dandártábornok, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója. Csende Sándor Viktor lett a Sárvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Szabó Lajos
pedig a Sárvári Hivatásos Tűzoltóság új parancsnoka.
Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Csende Sándor Viktor
tűzoltó alezredest a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
tűzoltóparancsnokát a Sárvári

Katasztrófavédelmi Kirendeltség
állományába kirendeltségvezetőnek bízta meg.
A főigazgató továbbá Szabó
Lajos tűzoltó századost, a Megyei Főügyeleti Osztály Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat
főelőadóját a Sárvári
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába tűzoltóparancsnoknak nevezte ki. A
megbízatások 2022.
május 15-i hatállyal
léptek érvénybe.
A katasztrófavédelmi kirendeltségvezető
a sárvári tűzoltóság
Szabó Lajos tűzoltó százados a Sárvári
parancsnoki beosztáHivatásos Tűzoltó-parancsnokság
sából került át új potűzoltóparancsnoka
zíciójába. Csende Sándor Viktor több mint

húsz éve lett hivatásos tűzoltó, felkészültségében és tapasztaés Békésből jött Vas megyébe. latában.
Mint elmondta, kezdetben a sok
p-ás
község volt erre szokatlan számára, azonban
hamar megszokta az
itteni településszerkezetet.
Szabó Lajos új tűzoltóparancsnok korábban
már teljesített Sárváron szolgálatot, és mint
fogalmazott vonulós
tűzoltóként is bejárta a
ranglétrát.
Csende Sándor Viktor tűzoltó alezA kinevezett új sárvári
redes a Sárvári Katasztrófavédelmi
katasztrófavédelmi és
Kirendeltség vezetője
tűzoltó vezetők bíznak
a személyi állomány
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SZLOVÉN INTERNÁLTAKRA emlékeztek Sárváron
A muravidéki szlovének
internálásának 80. évfordulója alkalmából a sárvári köztemetőben lévő
áldozatok emlékművénél
tartottak megemlékezést.
A II. világháború alatt –
1941 júniusától a volt jugoszláviai területről – az
akkori sárvári műselyemgyárba internáltak közel
kétezer szlovén foglyot,
akik közül több százan
életüket vesztették.
Az emlékműnél és az itt elhunytak fejfáinál több mint félszáz
egykori túlélő és hozzátartozóik is
részt vettek a hivatalos delegációk
mellett az ünnepségen. Az emlékműnél koszorút helyezett el
dr. Marjan Cencen szlovén nagykövet és Metka Lajnšček főkonzul
asszony. Ivan Koncut ügyvezető
polgármester vezetésével Lendva
önkormányzata, Sárvár nevében
Kondora István polgármester,

Dr. Máhr Tivadar, Szabó
Zoltán alpolgármesterek,
dr. Bankits László aljegyző
és Sütő Károly nyugalmazott aljegyző. Továbbá a
Szlovén Internáltak Szövetsége és a Népfelszabadító
Háborús Harcosok Szövetsége képviseletében Joze
Vidic és Jani Alic.
Az ünnepi beszédekben
szlovén részről kiemelték,
hogy Sárvár mély őszinteséggel tartja életben az elhurcoltak emlékét és tartja rendben
az emlékhelyet. Kondora István
Sárvár nevében úgy fogalmazott,
hogy örök emlékül fognak itt
állni figyelmeztetően a táborban
elhunytak sírkeresztjei.
– Nagyon örülünk, hogy együttműködhetünk Sárvárral és a város
polgármesterével. Neki ezúton is
szeretnék köszönetet mondani,
hogy milyen szépen ápolja ezt az
emlékhelyet, amely mementó az
1942-ben kitelepítettek számára

Az emlékműnél több mint félszáz
egykori túlélő és hozzátartozóik
is részt vettek a hivatalos delegációk mellett az ünnepségen
– nyilatkozta Ivan Koncut, Lendva
ügyvezető polgármestere.
– Szeretném megköszönni
Sárvár Város Önkormányzatának,
illetve a szlovén partnereknek,
hogy milyen szépen ápolják ezt
az emléket. Ez tükröződik a két
ország, a Szlovén Köztársaság
és Magyarország jó kapcsolataiban is. Ahogy a mai megemlékezésen is elhangzott, ezek az
emlékművek figyelmeztetések a
jövő nemzedékei számára, hogy
soha többé ne kerüljön sor ilyen

tragikus eseményekre – mondta
el a megemlékezésen dr. Marjan
Cencen, Szlovénia budapesti
nagykövete.
Az ünnepség végén megkoszorúzták az internáltak emléktábláját,
amelyet nemrég helyeztek vissza
a régi tábor helyén épült kandallógyári irodaház mellé húzott
falrészre. A közös díszebéden a
szlovén szervezők az emlékhely
életben tartásáért aranyplakettet
adományoztak Kondora Istvánnak.
p-ás

TILOS KÖZTERÜLETEN SZESZESITALT FOGYASZTANI!
Dr. Szijártó Valéria, Kondora
István, Dr. Máhr Tivadar és
Szabó Zoltán az ülésen

Folytatás az 1. oldalról
A szeszesital-fogyasztási tilalom nem terjed ki érvényes
közterület-használati engedél�lyel vagy egyéb jogcímen közterület-használati jogosultsággal
rendelkező vendéglátó üzlet
előkertjében, teraszán, kitelepülésén, az üzlet hivatalos nyitvatartási idejében, vendéglátó üzlet által végzett alkalmi árusítás
területén a hivatalos nyitvatartási
idejében, alkalmi rendezvény
vagy vásár területén a hivatalos
nyitvatartási idő alatt történő
szeszesital-fogyasztásra.

A tilalom nem terjed ki minden
év december 31-én és következő
év január 1-jén a közterületen
történő szeszesital-fogyasztásra.
A Sárvár, Batthyány utca 29.
szám alatt található ingatlanban,
vagyis a volt zárda épületében
több civil szervezet lelt otthonra.
– A képviselő-testület a továbbiakban is fontosnak tartja, hogy
a város civil szervezetei számára
biztosítsa a működésükhöz szükséges helyiséget. Mivel a Pedagógus Női Karnak, a Sárvári Senior
Néptánc Egyesületnek, a Sárvári
Fotóklubnak és a Herpenyő Ze-

nekarnak is lejár a használatba
adási szerződése, ezért újabb két
évre, 2024. július 1-ig meghos�szabbította a képviselő-testület
a Batthyány utca 29. szám alatti
épületben lévő közösségi helyiségeik használatára vonatkozó ingyenes szerződéseiket – mondta
el Szabó Zoltán alpolgármester.
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének, Hámoriné Németh
Editnek a felmentéséről is döntött
a testület 2022. szeptember 5-től
nyugdíjazása miatt, akinek munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésével egyidejűleg intézményvezetői megbízása is megszűnik.
A Sárvári Vármelléki Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról
is határoztak a képviselők. Újabb
öt évre, 2022. augusztus 1-től
2027. július 31-ig, ismét Darázsné
Horváth Kornéliát bízták meg az
óvodavezetői feladatok ellátásával.

Az ülésen aktuális ügyek is
napirendre kerültek, amelyekről
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
adott tájékoztatást. – A Gárdonyi
utcában gyalogátkelőhelyet létesít az önkormányzat, amelyet
még Dr. Szabó Gyula képviselő
kezdeményezett, majd Németh
Róbert bizottsági tag vette át tőle
ezt a feladatot, és tolmácsolta az
önkormányzat felé a lakók igényeit. A közlekedési szakemberekkel
már túl van az egyeztetésen az
önkormányzat, indul a tervezés,
hogy a város ezen részén is biztonságosabbá váljon a közlekedés
– mondta el Dr. Máhr Tivadar.
Döntöttek arról is, hogy hatmillió forintos önrészt biztosít az
önkormányzat a Szatmár utcai
óvodában egy műfüves pálya
létesítésére, amely a „Nemzeti
Ovi-Sport Program” keretében
valósul meg.
-fr-
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JÓ TANULÓ DIÁKOKAT KÖSZÖNTÖTTEK A VÁROSHÁZÁN!
A hagyományainkhoz híven az idén is
megünnepelték a Városházán azokat a
tanulókat, akik különböző tanulmányi

és művészeti versenyeken eredményes
részvételükkel öregbítették városunk
jó hírét. Kondora István polgármester

ünnepi köszöntője után Dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel együtt adta át a
diákoknak a város elismerő okleveleit.

A város vezetői a jó tanuló diákokkal

A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
diákjai közül elismerő oklevélben részesültek:
Németh Petra

Németh
Rajmund

Kráner Róbert

Bolyai Matematikai és Zrínyi Ilona Matematika
Csapatverseny megyei fordulójában 1. helyezést
ért el.
Bolyai Matematikai és a Zrínyi Ilona Matematika
Csapatverseny megyei fordulójában 1., a Varga
Tamás Matematikaverseny megyei fordulójában
3. és a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
fordulójában 2. helyezést ért el.
Bolyai Matematikai és Zrínyi Ilona Matematika
Csapatverseny megyei fordulójában 1. helyezést
ért el.

Bolyai Matematikai Csapatverseny megyei forRodler Barnabás
dulójában 1. helyezést ért el.
Bolyai Matematikai Csapatverseny megyei
fordulójában 3. helyezést ért el: Zámbó Ákos,
Tóth Dénes, Kiss-Pál Olivér és Birkás Áron
alkotta csapat.
Strabán Richárd

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulójában 3. helyezést ért el.

A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola
diákjai közül elismerő oklevélben részesültek:
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei
fordulójában 2. helyezést ért el Fehér Panna,
Horváth Botond, Karlinszki Lénárd, Szabados Bence alkotta csapat.
Bolyai Természettudományi Csapatverseny
megyei fordulójában 1., országos fordulójában
2. helyezést ért el Németh Gergő, Szalai Ádám,
Németh Ábel és Németh Kolos alkotta csapat.
Németh Ábel

Országos Angol Nyelvi Verseny megyei fordulójában 2., Hevessy György Kémia Verseny megyei
fordulójában 1. helyezést ért el.

Németh Kolos

Hevessy György Kémia Verseny és a 30. Teleki Pál
Földrajz-Földtan Verseny megyei fordulójában
2. helyezést, Vas Megyei Angol Nyelvi Verseny
megyei fordulójában 3. helyezést ért el.

Bolla Annabell

„Szép Magyar Beszéd” Verseny megyei fordulójában 1. helyezést ért el.

Pápai Stefánia

„Szép Magyar Beszéd” Verseny megyei fordulójában 2. helyezést ért el.

Kovács Vencel

Hevessy György Kémia Verseny megyei fordulójában 1. helyezést ért el.

Molnár Gábor
József

Hevessy György Kémia Verseny megyei fordulójában 2. helyezést ért el.

Baán Réka

Vas Megyei Németh Nyelvi Verseny megyei
fordulójában 2. helyezést ért el.

Asbóth Júlia

Megyei Szépolvasási, Nyelvhelyességi- és helyesírási Versenyen 3. helyezést ért el.

A Szent László Katolikus Általános Iskola
diákjai közül elismerő oklevélben részesültek:
Less Nándor Földrajzversenyen országos 7., 30.
Wächter Csongor Teleki Pál Kárpát-medencei Helyesírási Verseny
megyei fordulójában 2. helyezést ért el.
A 25. Simonyi Zsigmond Kárpád-medencei
Helyesírási Verseny országos fordulójában 10.,
Rouchon Dorián Arany János Magyarversenyen országos 1. helyezést, Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi
versenyen országos 1. helyezést ért el.
Baranyai Olivér

Országos Grafikus Programozási Verseny megyei
fordulójában 1. helyezést ért el.

Tóth-Csonka
Dániel

Országos Grafikus Programozási Verseny megyei
fordulójában 2. helyezést ért el.

Martonfalvi
Emma

Országos Történelem Tanulmányi Versenyen
megyei 3. helyezést ért el.

Kálmán Hanna

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi verseny
megyei fordulóján 2. helyezést ért el.

SÁRVÁRI HÍRLAP
Horváth Letícia

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi verseny
megyei fordulóján 3. helyezést ért el.

Bognár Anna

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi verseny
megyei fordulóján 3. helyezést ért el.

Németh Richárd

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi verseny
megyei fordulóján 2. helyezést ért el.

Kövi Richárd

Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyi verseny
megyei fordulóján 3. helyezést ért el.

Wellner Ferenc

Hermann Ottó Természetismereti Versenyen
megyei 2. helyezést, Országos Honismereti
Tanulmányi Versenyen megyei és országos 1.
helyezést ért el.

Szakál Csenge

Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen
megyei 2., országos 4. helyezést ért el.

Szabó Máté

Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen
megyei 3., országos 6. helyezést ért el.

A Koncz János Alapfokú Művészeti iskola
diákjai közül elismerő oklevélben részesültek:
Fliegler Janka

A Sistrum Regionális Furulyaversenyen és a
Fertődi Regionális Furulyaversenyen nívódíjat,
Országos Furulyaversenyen arany minősítést
kapott.
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Takács Levente

Sistrum Regionális Trombitaversenyen arany minősítést, Egressy Regionális Trombitaversenyen
nívódíjat kapott.

Dianis Szófia
Lotte

Burgosi Katedrális 800 éves – nemzetközi rajzpályázaton nemzetközi 3. helyezést ért el.

A VMSzC Sárvári Turisztikai Technikum
diákjai közül elismerő oklevélben részesült:
Vörös
Virág

Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért
eredményéért.

A VMSzC Sárvári Tinódi Gimnázium
diákjai közül elismerő oklevélben részesültek:

Mesterházy
Péter

Savaria Országos Történelmi Tanulmányi Verseny
megyei fordulóján 2. helyezést ért el, országos
döntőbe jutott, Zrínyi Ilona Matematika Verseny
megyei fordulójában 1. helyezést ért el, országos döntőbe jutott, Bolyai Matematika Verseny
megyei fordulójában 2. helyezést ért el.

Boldizsár
Dominik

Bolyai Matematika Verseny megyei fordulójában
1. helyezést, Vas megyei középiskolai fizikaversenyen megyei 2. helyezést ért el.

Gulyás Ferenc

Bolyai Matematika Verseny megyei fordulójában
3., Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny
megyei fordulójában 2. helyezést ért el.

Bándli Ádám

Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei fordulójában 2. helyezést ért el.

Sipos Réka

A Sistrum Regionális Furulyaversenyen bronz
minősítést, a Fertődi Regionális Furulyaversenyen arany minősítést kapott, Országos Furulyaversenyen döntőbe jutott.

Németh Bence

Fertődi Regionális Furulyaversenyen ezüst minősítést kapott.

Hujber Fanni

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny
megyei fordulójában 2. helyezést ért el.

Al-Shamiry
Heszna

Regionális Fuvolaversenyen ezüst minősítést
kapott.

Szalai Sára

Vas megyei angol nyelvi versenyen megyei 3.
helyezést ért el.

Vida Emília

Regionális Fuvolaversenyen ezüst minősítést
kapott.

Németh Dániel

Vas megyei német nyelvi versenyen megyei 3.
helyezést ért el.

A Sistrum Regionális Zongoraversenyen és a
Pintér Kitti Petra Fertődi Regionális Zongoraversenyen arany
minősítést kapott.
Szélesi Marcell

Sistrum Regionális Trombitaversenyen és az
Egressy Regionális Trombitaversenyen arany
minősítést kapott.

A VMSzC Barabás György Műszaki Szakképző Iskola
diákjai közül elismerő oklevélben részesültek:
A Szakmai Kiváló Tanulója Versenyen elért
eredményéért. Horváth Máté Vajk, Kutasi
Olivér, Oláh Patrik, Szabó Attila, Tóth Viktor,
Darvalics Tamás Gergő, Hajba Kevin.

FOLYTATÓDOTT a játszótér-építési program!
Átadták a gyermekek számára a felújított Szegedi
Kőrös Gáspár utcai játszóteret. Június 19-én délután
sok gyermek és szülő gyűlt
össze a játszótéren.
Kondora István polgármester
az átadón örömét fejezte ki, mert
olyan elemekkel bővült a játszótér,
amelyek alkalmasak a gyerekek
készségeinek a fejlesztésére is. – A
város 13 játszóterének fejlesztése
2019-ben kezdődött el, megújult
a Laktanya utcai játszótér, majd
a Csónakázó-tónál lévő, az ott

lévő régi elemekkel bővítettük
a Gárdonyi és a Nádasdy utcai
játszótereket, az idén még a
Dévai Bíró Mátyás utcában is lesz
játszótérfejlesztés – mondta el
Kondora István.
Németh Róbert – az 5-ös számú
választókerület időközben megválasztott Fidesz–KDNP-s képviselője
– is köszöntötte a megjelenteket.
Mint mondta, régi vágya volt az itt
élőknek, hogy bővüljön a játszótér,
most három új elemet helyezett el
itt az önkormányzat, és hamarosan
homokozó és kerítés is készül
majd. 
-fr-

Kondora István és Németh Róbert a játszótér átadóján (Fotó: MM)
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NEGYEDSZÁZADA INDULT ÚJRA a katolikus iskola

Kondora István, Wimmer Roland, Orbán István,
Dr. Székely János, Ördög Tibor és Ágh Péter
A sárvári Szent László Katolikus Általános Iskolában jubileumi
ünnepséget tartottak az egyházi iskola újraindulásának 25.
évfordulóján. Az 1889-ben létrejött királyi hercegi fiúiskola
1996-ban került ismét a katolikus egyházhoz, azzal a céllal,
hogy a városban ismét legyen keresztény szellemű oktatás.
Negyedszázada indult újra a
város katolikus általános iskolája.
A Köberl János esperes-plébános által 1889-ben építtetett
intézményben 1996-ban első évfolyammal, két párhuzamos osztállyal, 35 tanulóval, 4 nevelővel

és 2 lelkipásztorral kezdődött meg
felmenő rendszerben a keresztény
szellemű oktató-nevelő munka.
Az ünnepségen Ördög Tibor
igazgató köszöntötte az iskola
osztályait, a szülőket és a megjelent vendégeket, akik között

volt olyan egykori diák, aki több
mint nyolcvan éve iratkozott
be ide. A rendezvényen többek
között részt vett Dr. Székely János
megyéspüspök, Wimmer Roland
városi plébános, Orbán István
kanonok, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István
polgármester, Dr. Máhr Tivadar
alpolgármester és dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyző.
Virággal köszöntötték az iskola
egyházi vezetőit, korábbi irányító
tanárait és átadták a jubileumi
tanév során szervezett pályázatok
és versenyek legjobbjainak járó
elismeréseket. A gálaműsorban
az intézmény tanulói, tanárai és
nevelői működtek közre. Szavalatok, kórusének, hálaadó imádságok, hangszeres szólók, néptáncbemutató és a 8. osztályosok
keringője is színesítette az iskola
tornacsarnokában vastapsot hozó
ünnepséget.
– Az iskolapadból kikerülő diákok itt nemcsak a világot, hanem
annak a Teremtőjét is megismer-

hetik – mondta Wimmer Roland
városi plébános, az iskola püspöki
biztosa. Hatalmas fejlődésen esett
át negyedszázad alatt az iskola,
többek közt új iskolaszárnnyal is
bővült az intézmény. – Azonban a
legfontosabb nem a külsőségekben van, hanem a lelkek fejlődésében – tette hozzá Wimmer atya.
Az ünnepségen Dr. Székely
János püspök köszöntötte és
megáldotta az egyházmegye
számára jeles intézményt. Felidézve az eredeti iskola alapításakor
Hidasy Kornél püspök tanítókhoz
intézett beszédét: „Templom és
iskola a katolicizmus szellemében
ikertestvérek voltak és maradnak
is örökre”; ott a pap Jézus evangéliumát hirdeti az összes híveknek,
itt a tanító az evangélium szellemében a kisdedek oktatását
eszközli”.
A gálaműsor után került sor az
iskola Hit és a tudás szolgálatában
címmel megjelent jubileumi évkönyvének a bemutatójára.
p-ás

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

elõny targoncás
jogosítvány
• targoncás
jogosítvánnyal
• hétfőtől
többműszakos
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
többmûszakos
munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ,
KARBANTARTÓ GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelő
elektroműszerész
végzettséggel
villanyszerelõvagy
vagy
elektromûszerész
végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
MUNKATÁRS
• hétfőtől
állandó
délelőttös
munkarendben
hétfõtõlpéntekig,
péntekig,
állandó
délelõttös
munkarendben
• munkaidő
5:40-kor
munkaidõkezdete
kezdete:
5:40
• alkalmazottként
és egyszerűsített,
alkalmi
foglalkoztatásban
is
nyugdíjasok jelentkezését
is várjuk
rugalmas
foglalkoztatásban,

akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ

ÜZEMI TAKARÍTÓ

• állandó éjszakás munkakörbe.

• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ
SEGÉDMUNKÁS
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
•
• tehergépkocsik
egy mûszakos fogadása,
munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
•
baromfisfirekeszek
leszedése,bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Kiemelt
zetés: minimum
•
baromfi függesztése
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromﬁs rekeszek leszedése,
• rekeszek tisztára
mosása
• baromﬁ
függesztése
• rekeszek tisztára mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS

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!
70/933-7925-ös
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BÖJTE CSABA ismét Sárvárra látogatott
Sárváron is bemutatásra került Böjte Csaba füveskönyvének
II. kötete, a Boldogsághoz segítő gondolatok. A ferences rendi
szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója harmadszor látogatott el városunkba. A szerzővel, Csender Leventével és Csaba testvérrel Majlát Tihamér atya beszélgetett.
Vajda András, a Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárának ütőhangszeres előadása
nyitotta a Park Inn Hotelben tartott könyvbemutatót. A vendégeket Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte, az előadókat
a város borával ajándékozta meg.

Böjte Csaba a füveskönyvének
második kötetében bölcs tanácsaival, pozitív személyiségével
arra szeretné biztatni az olvasóit,
hogy bátran lépjenek a boldogság
ösvényére.
– Én azt szeretném, hogy a
könyvnek minden sorából az
Csender Levente, Böjte
Csaba és Majlát Tihamér a könyvbemutatón (Fotó: CSZ)

optimizmus, a bizalom, a jókedv,
a remény áradjon. Arra bátorítok mindenkit, hogy merjük
szeretni egymást, merjünk bízni
a holnapban, merjük egymás
kezét megfogni. Váll a váll mellett építsük Isten országát, hisz a
Miatyánkban a mi Urunk, Jézus
Krisztus is erre kér – fogalmazott.
Csaba testvér harmadszor látogatott el Sárvárra, ezúttal 50 gyermeket is hozott magával, akik itt
kezdhették meg a nyári kikapcsolódást. A testvér elmondta,
hogy többek között ilyen célokat
is támogatnak azok, akik anyagi
adományt nyújtanak a Dévai
Szent Ferenc Alapítványnak.
Az előadáson elhangzott, hogy
Csender Leventének sárvári kötődése is van, hiszen a 90-es
években ő maga is részt vett a
Diákírók és Diákköltők Találkozóján, azóta pedig már több alkalommal is zsűrizett az irodalmi
pályázaton. Ez volt a második
könyv, amit Böjte Csabával közösen készítettek.

– Csaba testvérrel dolgozni
és létezni kaland. Külön ajándék
az élettől, hogy megadta, hogy
a már az első kötetnél öt hétig
együtt utazzunk és beszélgessünk, és mindent megkérdezzek,
ami engem érdekel – vallotta
Csender Levente.
A szerző azt is elárulta, hogy
folytatni fogják a közös munkát.
A tervek szerint idén karácsonykor jelentetik meg Böjte Csaba
életrajzi könyvét, jövőre pedig
elkészítik a füveskönyv sorozat
újabb kötetét.
sii

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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Turisztikai szezonnyitó RENDŐRSÉGI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság a turisztikai idényt megnyitó és a szünidei időszak veszélyeire figyelmeztető sajtótájékoztatót tartott a polgárőrök bevonásával június 15-én a
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben. A rendőrség két információs sátorral települt ki, az egyiknél bűnmegelőzési, a másiknál
közlekedésbiztonsági tanácsokat adtak a fürdőzőknek, játékos
feladatokkal várták a gyerekeket.
A nyári időszak veszélyeire elsőként Némethné dr. Zsigó Zita
r. alezredes asszony, a Vas Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője
hívta fel a figyelmet.
– A strandolás egy nagyon
kellemes pihenés, de oda kell
figyelnünk a vagyonvédelmi szabályokra. A fürdőhelyeken csak a
legfontosabb, legszükségesebb
értékeket, tárgyakat érdemes magunknál tartani, és amennyiben
lehetőség van rá, használjuk az
értékmegőrzőket. Amennyiben
nincs erre mód, akkor mindenképpen felügyelje valaki az értékeket.
A táskák törölközővel történő letakarása sajnos nem fogja megvédeni azokat. Részesítsék előnyben

a fürdésre kijelölt helyeket, illetve
fürdőket, sokkal biztonságosabbak, mint az ismeretlen folyóvizek
vagy bányatavak – fogalmazott az
alezredes.
Hozzátette, hogy a nyári rendezvényeken is figyeljünk a vagyonvédelemre, nehezítsük meg
a zsebtolvajok dolgát. Felhívta a
figyelmet továbbá arra is, hogy
a gyermekek biztonsága a nyári
szünidő alatt is kiemelkedő fontosságú.
László Péter r. alezredes, a Vas
Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője arról beszélt, hogy a
nyári időszakban megnő a főutak,
valamint a fürdőhelyekhez vezető
utak forgalma. Hangsúlyozta: fon-

László Péter, Némethné dr. Zsigó Zita, Seffer Lilla,
Péntek Róbert (balról jobbra) (Fotó: CSZ)

tos, hogy a balesetek megelőzése
érdekében mindenki a szabályokat betartva, fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjen.
A rendőr-főkapitányság az idei
turisztikai szezonban is a Vas
Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetségével közösen, együttes
jelenlét biztosításával járul hozzá a
szünidő zavartalanságához.
– A polgárőrök és a rendőrök
szoros együttműködésben tevékenykednek. Ilyenkor, amikor
a turisztikai szezon elkezdődik,

a fürdők, a nagyobb turisztikai
látványosságok környékén megemelt létszámmal vagyunk jelen
– tájékoztatott Péntek Róbert, a
Vas Megyei Polgárőr Szövetség
sajtóreferense.
A tájékoztatón elhangzott, ha
valaki mégis jogsértés áldozatává válna, forduljon bizalommal
a legközelebbi rendőrhöz, vagy
telefonon tegyen bejelentést a
112-es központi segélyhívó telefonszámon.
sii
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KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK a sárvári polgárőrök
Az elmúlt évben 1755 óra
járőrszolgálattal járultak
hozzá a város polgárőrei
Sárvár közbiztonságához.
A rendőrséggel közös szolgálatok száma emelkedést
mutat. Szinte mindegyik
városi eseményen, rendezvényen közösen láttak
el biztosítási feladatokat.
A városi rendőrkapitányság
épületében tartott közgyűlés egyperces néma felállással kezdődött,
emlékezve az elhunyt polgárőrtársakra. Az egyesület tagjait és a
vendégeket Varga Miklós, Sárvár
Város Polgárőr Egyesületének
elnöke köszöntötte. A napirendi
pontokat egyhangúlag fogadta
el a közgyűlés.

2021-ben az egyesület zavartalan működését Sárvár Város
Önkormányzata, valamint a Vas
Megyei Polgárőr Szövetség támogatása segítette. A közgyűlésen
az önkormányzat nevében Szabó
Zoltán alpolgármester köszönte
meg a sárvári polgárőrök önzetlen
munkáját. Elmondta, alpolgármesterként, a Sárvári Mentőállomás vezetőjeként, valamint
sárvári lakosként is úgy látja, hogy
a polgárőrök szinte mindenhol ott
vannak, ha kell segítenek.
Varga Miklós elnök beszámolójában úgy fogalmazott, hogy 2021et a pandémia befolyásolta és a
szolgálattal töltött óraszám még
nem éri el a járvány előtti szintet.
Sikeres a megkezdett tagtoborzó
folyamat, hisz több új polgárőr

Az egyesület tagjait és a vendégeket Varga
Miklós elnök (jobb szélen) köszöntötte
felvételéről döntött a közgyűlés.
Kiváló polgárőr munkáért tárgyjutalomban és jutalmazásban
részesült Burka Károly, Horváth
Imre, Horváth Ferenc, Németh
Tibor, Péter Ernő, Szabó János

Attila és Wieder Imre. A polgárőrség számos eseményen végzett
rendezvénybiztosítást. A sárvári
polgárőrség tagjai részt vesznek a
városőr szolgálatokban is.
p-ás

KÖZÖSEN VIGYÁZZÁK a horgászok és a polgárőrök a tavak rendjét

Sok horgász jött el a közgyűlésre és a családi napra
Közgyűlést, halfogó versenyt és családi napot
tartott a Sárvári Kinizsi
Horgász Egyesület a Csónakázó-tónál. Tavaly 157
mázsa halat telepített a
kezelésében lévő Téglagyári- és Csónakázó-tóba
a sárvári horgászegyesület.
Nemcsak a tó környéke
újulhatott meg a beruházások révén, hanem ezzel
felélénkült a horgászturizmus is Sárváron.
A horgászok a Csónak ázó-tó mellett halfogó versenyt
és családi napot is tartottak.
A horgász versenyen gyerek
kategóriában első lett Harami
Dominik, 2. Csergőffy Ákos, 3.
Martonfalvi Márk. A férfiaknál
Vörös Attila győzött, 2. Horváth
István, 3. Csontos László. A nők
kategóriáját Marácz Hajnalka

nyerte, 2. Erős Petra, 3. Péntek
Edina. A legnagyobb kifogott
hal különdíját Oláh Patrik kapta.

A közgyűlésen elhangzott, hogy
rekord évet zárt a Sárvári Kinizsi
Horgász Egyesület a 2021-es évben.

– Rengeteg kifogható hal van a sárvári tavakban, azonban a horgászok
is érintettek az élelmiszerárak emelkedésében, hisz a halak etetőanyaga is jelentősen megemelkedett
az utóbbi időben – említette Tóth
Lajos egyesületi elnök.
A Sárvári Kinizsi Horgász Egyesület, mint a város tavainak kezelője
együttműködési megállapodást
kötött a Sárvár Város Polgárőr
Egyesülettel a sárvári horgásztavak közös ellenőrzése és védelme
érdekében.
p-ás

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó
Laktanya u. 2.
Hétfőtől szombatig 6.00–20.00
Vasárnap: 7.00–12.00

Vegyeskereskedés – Lottózó
Tinódi u. 34.
Hétfőtől vasárnapig: 7:00–17.00
Szombaton: 7.00–14.00
Vasárnap zárva

Nemzeti Dohánybolt és Lottózó

Alkotmány u. 4.
Hétfőtől szombatig 6.00–22.00
Vasárnap: 7.00–18.00

VÁRJUK ÜZLETEINKBEN JELENLEGI ÉS LEENDŐ VÁSÁRLÓINKAT!
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07. 15. PÉNTEK

17:30 Felvonulás (Vár hátsó kapu – Várkerület – Ady u. – Postatér – Várpark)
18:15 Megnyitó: Városkulcs átadási ceremónia Várpark
19:00 Kellene kis kert Nagyszínpad
20:00 Tabulatura Régizene Együttes Borfórum
21:00 EnterTrain Party Band Nagyszínpad
23:00 Táncház a Keleti szél zenekarral Nagyszínpad

07. 16. SZOMBAT
10:00 NÁDASDY ÉTELMUSTRA (10:00 – 16:00) Várpark
07. 15. PÉNTEK

részletek:
nadasdyfesztival.hu/etelmustra
17:30 Felvonulás
(Vár hátsó
kapu – Várkerület – Ady u. – Postatér – Várpark)
10:00*Történelmi
hadijátékok
(10:00
– 19:00) Várudvar
18:15 Megnyitó: Városkulcs
átadási
ceremónia
Várpark
19:00
Kellenederesre
kis kerthúzás
Nagyszínpad
10:00
Pellengér,
Vesztőhely
20:00 Tabulatura Régizene Együttes Borfórum
10:45 Ágyúgolyó-dobó
verseny Vesztőhely 11:00 Tabulatura Régizene
21:00 EnterTrain Party Band Nagyszínpad
Együttes23:00
Kisszínpad
11:30
gyerekeknek
Vörös Oroszlánok/
Táncház a Zoknicsata
Keleti szél zenekarral
Nagyszínpad

Apródok vs. Martalócok
Vesztőhely 11:30 Könyvbemutató és
07.csatája
16. SZOMBAT
beszélgetés Jánváry Zoltán grafikusművésszel a “Vitézek – végvári
10:00 NÁDASDY ÉTELMUSTRA (10:00 – 16:00) Várpark
hagyományőrzés Magyarországon” című könyvéről Kisszínpad
részletek: nadasdyfesztival.hu/etelmustra
12:00 Sonivius
Vappae Régizene
Együttes
Kisszínpad
Kicsi a bors,
10:00*Történelmi
hadijátékok
(10:00
– 19:00)13:30
Várudvar
de erős: Hrisafis
Gábor
artista,deresre
színész bemutatója
Nagyszínpad 13:30
10:00
Pellengér,
húzás Vesztőhely
10:45 Ágyúgolyó-dobó
verseny
Vesztőhely 11:00 Tabulatura
Régizene
Hajdúk
Viselet-, fegyverzet-és
harcmodor-bemutatók
Viadaltér 13:30
Regös
Együttes Kisszínpad 11:30 Zoknicsata gyerekeknek Vörös Oroszlánok/
Népzenei Együttes Kisszínpad 14:00 Oszmán hódítók Viselet-, fegyverzetApródok vs. Martalócok csatája Vesztőhely 11:30 Könyvbemutató és
és harcmodor-bemutatók
Viadaltér
14:15 Kanona-Band
Kisszínpad
14:30
beszélgetés Jánváry Zoltán
grafikusművésszel
a “Vitézek
– végvári
Végvári vitézek
Viselet-, fegyverzet-és
harcmodorhagyományőrzés
Magyarországon”
című könyvéről
Kisszínpad
12:00
Sonivius
Vappae
Régizene
13:30 Kicsi
a bors,
bemutatók
Viadaltér
14:30
SoniviusEgyüttes
VappaeKisszínpad
Régizene Együttes
Borfórum
de erős: Hrisafis Gábor artista, színész bemutatója Nagyszínpad 13:30
16:00 Mezei csata Hagyományőrző csapatok látványos ütközete Csatatér
Hajdúk Viselet-, fegyverzet-és harcmodor-bemutatók Viadaltér 13:30 Regös
17:00
Chimpull
Nagyszínpad
Jambalaya
Népzenei
Együttes
Kisszínpad
14:0018:00
Oszmán
hódítókNagyszínpad
Viselet-, fegyverzet19:30 Gypo CircusViadaltér
Nagyszínpad
Firkin Nagyszínpad
és harcmodor-bemutatók
14:1521:30
Kanona-Band
Kisszínpad 14:30
vitézek
Viselet-,
fegyverzet-és
harcmodor23:00Végvári
Táncház
Tabulatura
Régizene
Együttes
Nagyszínpad

bemutatók Viadaltér 14:30 Sonivius Vappae Régizene Együttes Borfórum
16:00 Mezei csata Hagyományőrző csapatok látványos ütközete Csatatér
17:00
Chimpull Nagyszínpad
Jambalaya
Nagyszínpad
9:00 Régi
mesterségek
bemutatója,18:00
foglalkoztató
kicsiknek
és nagyoknak
19:30 Gypo Circus Nagyszínpad 21:30 Firkin Nagyszínpad
(9:00 –23:00
12:00)Táncház
Belső várkör
10:00
Zsoldos
Viselet-,
fegyverzet-és
harcmodorTabulatura Régizene Együttes Nagyszínpad

07. 17. VASÁRNAP

2022. július

15-16-17.
Sárvár, Nádasdy-vár

bemutatók Viadaltér 10:30 Bírák órája Nyilvános ítélethozatal Nagyszínpad
07.játék
17. eredményhirdetése
VASÁRNAP Nagyszínpad
11:15
Rejtélyfejtőbemutatója,
9:00 Régi
mesterségek
foglalkoztató kicsiknek és nagyoknak
11:45
Török-Magyar
Viadal
Viadaltér
Bevonulás
– Városkulcs
(9:00
– 12:00)
Belső várkör
10:00
Zsoldos12:30
Viselet-,
fegyverzet-és
harcmodorbemutatók Viadaltér
10:30 Bírák
órája Nyilvános
ítélethozatal Nagyszínpad
visszaadási
ceremónia
Nagyszínpad
11:15 Rejtélyfejtő játék eredményhirdetése Nagyszínpad

ÁLLANDÓ
PROGRAMOK
A HÁROM
11:45 Török-Magyar
Viadal Viadaltér 12:30
Bevonulás –NAPBAN:
Városkulcs
visszaadási
Nagyszínpad
Állandó kiállítások
a Nádasdyceremónia
Ferenc Múzeumban,
Nádasdy borfórum
(a korabeli Nádasdy
uradalom területén
található borászatok
ÁLLANDÓ
PROGRAMOK
A HÁROM
NAPBAN:
Állandó kiállítások
a Nádasdy
Ferenc
Múzeumban,
Nádasdy
borfórum
bemutatkozása),
kézműves
vásár,
„S.barát
nyomában”
Rejtélyfejtő
játék,
(a korabeli Nádasdy uradalom területén található borászatok
mesterségek
bemutatói,
pónilovaglás,
végvári,
oszmán,
hajdú,
bemutatkozása), kézműves vásár, „S.barát nyomában” Rejtélyfejtő játék,
zsoldos táborok
a várparkban.
mesterségek bemutatói,
pónilovaglás,
végvári, oszmán, hajdú,
zsoldos táborok a várparkban.
*TÖRTÉNELMI
HADI JÁTÉKOK:

A rendezvényt erős hanghatások kísérhetik!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

*TÖRTÉNELMI
HADI JÁTÉKOK:
Július 16. SZOMBAT
10:00- 19:00 (helyszín:
Nádasdy-vár, belső várkör):
Július 16. SZOMBAT 10:00- 19:00 (helyszín: Nádasdy-vár, belső várkör):
Nyolc
állomásos
állandó
gyermekprogram
a
Nyolc állomásos állandó gyermekprogram a Történelmi
Történelmi Hadi
Hadi Akadémia
Akadémia
szervezésében.
szervezésében.
APTIV LOGO SUITE OVERVIEW

APTIV LOGO SUITE OVERVIEW

FINDING THE RIGHT FILE FOR THE JOB

FINDING THE RIGHT FILE FOR THE JOB
Logos are organized into three folders:

Print stock

On-screen_RGB
Logos
are organized into three folders:

Print
stock
coated
paper/print stock (e.g., magazines)

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

– RGB is for on-screen, broadcast, and digital use

– Common uses: PowerPoint, websites, email, videos, digital displays
On-screen_RGB

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

are provided in the following formats: AI, EPS, JPG, PNG, SVG
–– RGB
RGB assets
is for on-screen,
broadcast, and digital use

Print_CMYK
– Common uses: PowerPoint, websites, email, videos, digital displays
– CMYK is for regular process printing

–– RGB
assets are provided in the following formats: AI, EPS, JPG, PNG, SVG
Common uses: posters, billboards, magazine ads, and laser printouts
– CMYK assets are provided in the following formats: AI, EPS
Print_CMYK

Print_Spot
– CMYK isPantone
for regular process printing

– Spot is for printing on press with premixed Pantone inks
– Common uses: posters, billboards, magazine ads, and laser printouts
– Common uses: business cards, stationery, and branded items
– Ask
CMYK
assets
areifprovided
in the whether
followingthey
formats:
AI, EPSwith spot colors
–
your
vendor
you are unsure
are printing

– Spot assets
are provided in the following formats: AI, EPS
Print_Spot
Pantone

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

Naming convention key

aptiv_logo_color_cmyk_u.ai
Color
Asset type
logo

Company
aptiv

Color variant

blk = black
color = full-color
rev = reverse

cmyk
rgb
spot

aptiv

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

Color variant

blk = black
color = full-color
rev = reverse

File format

ai
eps
jpg
png
svg

Color Version
c = coated
u = uncoated

aptiv_logo_color_cmyk_u.ai
Company

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

cmyk
rgb
spot

METEX

METEX

uncoated
stock
optimized:
lighter
coverage,
for porous,
cu – coated
stock
optimized:
richer
ink ink
coverage
for use
on smooth,
uncoated
paper/stock
where
tend to spread
coated
paper/print
stock
(e.g.,inks
magazines)
(e.g., newspapers)
u – uncoated stock optimized: lighter ink coverage, for porous,
uncoated paper/stock where inks tend to spread
File(e.g.,
formats
newspapers)

File format

ai
eps
jpg

Várkapu png
Vendéglõ svg
Color Version - Borpince
Panzió
c = coated
u = uncoated

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince

Tin

di

Hotel Restaurant

Tin di

Hotel Restaurant
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A BAJOR ÖRÖKSÉG. Új kiállítás a múzeumban
Állandó kiállítás keretében mutatja be a múzeum a modenai
és bajor uralkodói családok sárvári hagyatékát. A porcelánok,
ezüstművek, étkészleti egységek mellett a vár szobáit egykor
díszítő tapétákat is megtekinthetik a látogatók. Eddig nem látott
fényképfelvételek pedig a Magyarországon töltött mindennapok
eseményeit elevenítik fel.
A várat és a hozzá tartozó uradalmakat 1803-ban vásárolta meg
Mária Terézia magyar és cseh
királynő fia, Habsburg-Lotaringiai
Ferdinánd Károly osztrák főherceg,
este-modenai herceg. Három
generációval később a dédunoka,
Mária Terézia Dorottya főhercegnő
örökölte a birtokot. A főhercegnő
a bajor királyi dinasztia, a Wittelsbachok egyik tagjával, Lajos bajor

elhagyta Sárvárt. Ingóvagyonuk
nagy részét magukkal vitték, de
egy kisebb egységet befalaztak
a visszatérés reményében. Ezt az
úgynevezett bajor kincset hamarosan megtalálták és a vár 1951-ben
megnyílt múzeumában mutatták
be. A rendszerváltás után a bíróság megállapította a Wittelsbach
család tulajdonjogát. Két évtizedes
tárgyalás után az önkormányzat

Takács Zoltán Bálint igazgató a Múzeumok Éjszakáján több
tárlatvezetés keretében mutatta be a bajor kincset (Fotó: TRG)
közvetítésével a magyar kormány
megvásárolta a műtárgyegyüttes
jelentős részét és azt Sárváron
helyezte el.
A múzeum új állandó kiállítása
a teljes anyagot bemutatja, melynek révén nemcsak a Sárváron
őrzött műkincseket ismerhetjük

Sárvárra mezőgazdasági szakemberek, sőt a kérdéssel foglalkozó
politikusok.
Számtalan eddig kevésbé ismert
részletet is bemutat a kiállítás. Tisztázza Ferenc József feleségének,
Sisinek a kapcsolatát a bajor királyi
családdal. Megtudhatjuk, vajon mi
köze volt a hercegkisasszonyoknak
Winnetouhoz vagy a lila sóvirághoz. Megismerhetjük a család
jótékonysági tevékenységét is.
A Nádasdy Ferenc Múzeum új
kiállítása megtekinthető hétfő kivételével minden nap 9 órától 17 óráig.
Érdemes a belépőjegy megvásárlásakor a Sárvár Kártyát felmutatni,
mert arra 20 százalék kedvezményt
ad az intézmény. 
(TRG)

Nádasdy

INGYENES

királyi herceggel kötött házasságot
1875-ben. Harmadik fiúgyermekük, Ferenc herceg szülei halála
után örökölte nemcsak a várat,
hanem azt a virágzó gazdaságot,
melyet édesapja hozott létre.
A szovjet front közeledtével a
család 1945 februárjában végleg

meg, hanem a modenai és bajor
hercegek, hercegkisasszonyok
mindennapi világát. A meisseni és
a bécsi porcelánok mellett a bajor
porcelánmanufaktúra termékei is
kiállítottak, hasonlóan az ezüst és
aranyozott ezüst étkészletekhez,
piperecikkekhez, dísztárgyakhoz,
díjakhoz. Egy müncheni aukción
vásárolt eredeti fényképkollekció
magyarországi látogatásokat, utazásokat örökít meg, többek között
a fővárosba, a Balatonra és a Hortobágyra. Az uradalmak életének
egy-egy részletét is megismerhetjük. Mind a 19. századi végi és 20.
század eleji sárvári gazdálkodás
ugyanis olyan magas színvonalú
volt, hogy rendszeresen látogattak

ÉTELMUSTRA

2022. július 16. (szombat)
Sárvár, Nádasdy-vár parkja.

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

+36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Nevezés

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak
július 4-én, 18-án és augusztus 1-jén,
hétfőn 9 és 16 órakor!

A Nádasdy Fesztivál kisérő rendezvénye
a „Nádasdy Ételmustra” a szabadtűzön készült
ételek gasztronómiáját kívánja bemutatni,
egymással versengő csapatok kulináris
megmérettetése keretében.
Az idei évben a mustrán a tik és a tikmony mint fő
alapanyagként történő felhasználása van terítéken!
A mustrára lelkes amatőr csapatokat, családokat,
baráti társaságokat, önkormányzatokat,
civil egyesületeket várunk.
A zsűri elnöke: Opóczky István
Életműdíjas Mesterszakács, az MNGSZ
az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend
és a Szabadtűzi Lovagrend tagja.

Nevezés és részletes versenykiírás:
www.nadasdyfesztival.hu/etelmustra
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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

219 Ft/db

438 Ft/liter

209 Ft/db+ü

418 Ft/liter

Asti Martini
pezsgő 0.75l

Nicolaus
Vodka 1l

2490 Ft/db
3320 Ft/liter

4250 Ft/db

6 db-tól
2390 Ft/db

4250 Ft/liter

3187 Ft/liter

Sió gyümölcslevek 25% 1l

309 Ft/db-tól
12 db-nál
299 Ft/db-tól

Pepsi termékek dobozos 0,33l
159 Ft/db 482 Ft/liter
Konrad premium
világos sör
12° 5,2%
0,5l üveges

209 Ft/db+ü
418 Ft/liter

24 db-tól
149 Ft/db 452 Ft/liter

Nicolaus
Vodka 0,5l

2190 Ft/db
4380 Ft/liter

Hell
energiaital
több ízben
0,25l dobozos

169 Ft/db

676 Ft/liter
Szentkirályi ásványvizek 1,5l

129 Ft/db
86 Ft/liter

24 db-tól
161 Ft/db

644 Ft/liter

További tartósan alacsony árainkat megtekinthetik az állandóan frissülő www.zoldfasarvar.hu weboldalunkon.
Mert a legjobb ital ár, a Zöldfa ár.

Érvényes: 2022.júlis 15.

Litovel Classic
világos sör
10° 4,2%
0,5l üveges

Soproni 0,5l
dobozos
világos sör
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Fenlkyésázrrüal?t
a

Minden ami autó!

Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!

NE VÁRJON

A FORRÓSÁG
BEKÖSZÖNTÉIG!
Önnel közösen
választjuk ki a
céljainak megfelelő
készüléket.

» 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 «

AZ ÁLTALUNK
FORGALMAZOTT
EK
MÁRKÁK ELÉRHETŐŐL
!
TR
LE
SZ
KÉ
ÁR
KT
RA

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
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Ne feledkezzen meg az ével!
áró
ság
tos
karbantartás fon
n tud kérni
Időpontot még márciusba klima.hu
a www.tomi
weboldalunkon!

Hívjon bizalommal!

Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is
Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető
élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina® a Nestlé
élelmiszeripari
vállalatánál
dolgozni?
A büki Purina® a Nestlé
egyik legnagyobb
állateled-gyártó
központja
Európában.
aron

488 3645

+3630 474 3068 +3620

szerelEurópában.
legnagyobb
központja
hu klima
lima.állateled-gyártó
mik
toegyik
A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat.
essarv

A megvalósuló
beruházásoknak
folyamatosan bővítjük csapatu
Az alábbi pozíciókra
keressükköszönhetően
leendő kollégáinkat:
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat:

GÉPKEZELŐ

√

√

A megvalósuló
beruházásoknak
Biztos, stabil munkahelyet
Biztos,
Biztos,
keresel,
stabil
stabil
amely
munkahelyet
munkahelyet
a Koronavírus-helyzet
keresel,
keresel,amely
amely
alatt
aaKoronavírus-helyzet
Koronavírus-helyzet
is
alatt
alattisis
kiemelten támogatja munkavállalóit?
kiemelten
kiemeltentámogatja
támogatja
Érdekel, munkavállalóit?
milyen
munkavállalóit?
a világ egyik
Érdekel,
Érdekel,
vezető
milyen
milyenaavilág
világ
egyik
egyik
vezető
vezető
(különböző gyártásiköszönhetően
és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)
adolgozni?
Nestlé AAbüki
Nestlé
élelmiszeripari vállalatánál
élelmiszeripari
élelmiszeripari
dolgozni? A büki
vállalatánál
vállalatánál
Purina® dolgozni?
bükiPurina
Purina®®aaNestlé
Biztos, stabil munkahelyet keresel, amely a Koronavírus-helyzet alatt is
(különböző
gyártási
és csomagolási
területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkeze
folyamatosan
bővítjük
csapatunkat.
egyik legnagyobb állateled-gyártó
egyik
egyiklegnagyobb
legnagyobb
központja
állateled-gyártó
állateled-gyártó
Európában. központja
központjaEurópában.
Európában.
kiemelten támogatja munkavállalóit? Érdekel, milyen a világ egyik vezető
®
élelmiszeripari vállalatánál dolgozni? A büki Purina a Nestlé
Az alábbi
pozíciókra
keressük
A megvalósuló beruházásoknak
AAmegvalósuló
megvalósuló
köszönhetően
beruházásoknak
beruházásoknak
folyamatosan
köszönhetően
köszönhetően
bővítjük csapatunkat.
folyamatosan
folyamatosanbővítjük
bővítjükcsapatunkat.
csapatunkat.
egyik legnagyobb állateled-gyártó központja Európában.
(folyamatos
műszak, karbantartói,
gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)
leendő
kollégáinkat:
Az alábbi pozíciókra keressük
Az
Azalábbi
alábbi
leendő
pozíciókra
pozíciókra
kollégáinkat:
keressük
keressükleendő
leendő
kollégáinkat:
kollégáinkat:

GÉPKEZELŐ

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

√

GYÁRTÓSORI MŰSZAKI SPECIALISTA

√
√√
GÉPKEZELŐGÉPKEZELŐ
GÉPKEZELŐ
GÉPKEZELŐ √

√

A megvalósuló beruházásoknak köszönhetően folyamatosan bővítjük csapatunkat. (folyamatos műszak, karbantartói, gépkezelői feladatok, mechanikus és/vagy villamos végzettség)
Az alábbi pozíciókra keressük leendő kollégáinkat:

TARGONCAVEZETŐ

TARGONCAVEZETŐ

√

(3műszaki
v. foly.
műszak,
érvényes
gépkezelői
jogosítvány-3312,3313,3324
gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat)
(különböző gyártási és csomagolási
(különböző
(különböző
területeken,
gyártási
gyártási
műszaki
éséscsomagolási
csomagolási
hozzáértés,
területeken,
területeken,
műszaki végzettség
műszaki
műszakihozzáértés,
hozzáértés,
vagy gépkezelő
műszaki
tapasztalat)
végzettség
végzettség
vagy
vagygépkezelő
gépkezelőtapasztalat)
tapasztalat)

MINŐSÉGELLENŐR √
GYÁRTÓSORIGYÁRTÓSORI
GYÁRTÓSORI
MŰSZAKI SPECIALISTA
MŰSZAKI
MŰSZAKISPECIALISTA
SPECIALISTA
MINŐSÉGELLENŐR
(folyamatos műszak, karbantartói,
(folyamatos
(folyamatos
gépkezelői
műszak,
műszak,
feladatok,
karbantartói,
karbantartói,
mechanikus
gépkezelői
gépkezelői
és/vagyfeladatok,
feladatok,
villamos végzettség)
mechanikus
mechanikusés/vagy
és/vagyvillamos
villamosvégzettség)
végzettség)
GYÁRTÓSORI
MŰSZAKI
SPECIALISTA

√
√
TARGONCAVEZETŐ
TARGONCAVEZETŐ
TARGONCAVEZETŐ
√
√√
TARGONCAVEZETŐ √
MINŐSÉGELLENŐR
MINŐSÉGELLENŐR
MINŐSÉGELLENŐR
√
√√
MINŐSÉGELLENŐR √
CSOMAGOLÓ
CSOMAGOLÓ
CSOMAGOLÓ
√
√√
CSOMAGOLÓ √

√√

(3 v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben
(különböző gyártási és csomagolási területeken, műszaki hozzáértés, műszaki végzettség vagy gépkezelő tapasztalat)
(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

CSOMAGOLÓ

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

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

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

√

CSOMAGOLÓ

(3 v. foly. műszak, érvényes gépkezelői
(3(3v.v.foly.
foly.
jogosítvány-3312,3313,3324
műszak,
műszak,érvényes
érvényesgépkezelői
gépkezelőijogosítvány-3312,3313,3324
gépcsoport,
jogosítvány-3312,3313,3324
hasonló munkakörben
gépcsoport,
gépcsoport,
szerzetthasonló
tapasztalat)
hasonlómunkakörben
munkakörbenszerzett
szerzetttapasztalat)
tapasztalat)

√

√

(folyamatos
műszak, 8 általános végzettség)
(3 v. foly. műszak, érvényes gépkezelői jogosítvány-3312,3313,3324 gépcsoport, hasonló munkakörben szerzett
tapasztalat)

AMIT KÍNÁLUNK: • Vonzó, versenyképes jövedelem

(folyamatos műszak, 8 általános
(folyamatos
(folyamatos
végzettség)
műszak,
műszak,88általános
általánosvégzettség)
végzettség)

• Vonzó béren kívüli juttatási csomag • 100%-ban támogatott
közlekedési bérlet • Ingyenes céges buszjárat Rábasömjén,

Vonzó
bérenkívüli
kívülijuttatási
jutt
atásicsomag
csomag
100%-bantámogatott
támogatott
••Vonzó
béren
••100%-ban
• Vásárlási
kedvezmények
• Ajándék
termékosztás
közlekedési
••Ingyenes
céges
közlekedési
bérlet
Ingyenes
cégesbuszjárat
buszjáratRábasömjén,
Rábasömjén,
• Ajánlásibérlet
program
•
Babacsomag

(folyamatos műszak, 8 általános
(folyamatos
(folyamatos
végzettség)
műszak,
műszak,88általános
általánosvégzettség)
végzettség)

TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI
(folyamatos műszak,JELENTKEZNI,
8 általános végzettség)

AMIT
KÍNÁLUNK:••Vonzó,
Vonzó,versenyképes
versenyképesjövedelem
jövedelem
AMIT KÍNÁLUNK:

Jákfa, Kőszeg, Sárvár, Nemesládony irányából

(folyamatos műszak, 8 általános végzettség)

Jákfa,
Kőszeg,
Sárvár,
Nemesládony
irányából
Jákfa,
Kőszeg,
Sárvár,
Celldömölk irányából

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

program
••;Babacsomag
|•
Mobil:
+36 70/704
5329
+36 70 866 9333 |
•Ajánlási
Ajánlási
program
Babacsomag
A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN LEHETSÉGES:
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs
AMIT Hungária
KÍNÁLUNK:
AMIT
AMITKÍNÁLUNK:
versenyképes
KÍNÁLUNK:
jövedelem
Vonzó,
Vonzó,
versenyképes
jövedelem
| Nestlé
Kft.•| Vonzó,
9737-Bük,
Darling u.••1.
| Tel.: versenyképes
06
94 558 800jövedelem
|
+36
70/704
5329
; +36
70 866
9333 |••100%-ban
• Vonzó béren| Mobil:
kívüli juttatási
••Vonzó
Vonzó
csomag
béren
béren
kívüli
•
kívüli
100%-ban
juttatási
juttatási
támogatott
csomag
csomag
100%-bantámogatott
támogatott
JELENTKEZNI, TÁJÉKOZTATÁST KÉRNI A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEINKEN
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jobs
| Nestlé Hungária Kft. | 9737-Bük, Darling u. 1. | Tel.: 06 94 558 800 |
AMIT
KÍNÁLUNK:
•
Vonzó,
versenyképes
jövedelem
közlekedési bérlet • Ingyenes
közlekedési
közlekedési
céges
bérlet
bérlet
buszjárat
••Ingyenes
Ingyenes
Rábasömjén,
céges
cégesbuszjárat
buszjáratRábasömjén,
Rábasömjén,

A mi álláskínálatunk a Te lehetőséged!

• VonzóJákfa,
bérenKőszeg,
kívüli juttatási
csomag
• 100%-ban
Sárvár, Jákfa,
Nemesládony
Jákfa,Kőszeg,
Kőszeg,
irányából
Sárvár,
Sárvár,támogatott
Nemesládony
Nemesládonyirányából
irányából
közlekedési
bérlet
• Ingyenes
buszjárat
Rábasömjén,
• Vásárlási
kedvezmények
••Vásárlási
Vásárlási
•céges
Ajándék
kedvezmények
kedvezmények
termékosztás
••Ajándék
Ajándéktermékosztás
termékosztás

| Mobil: +36 70/704 5329 ; +36 70 866 9333 |
Jelentkezz online, értesülj új pozícióinkról elsőként: www.nestle.hu/jo
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A Sárvár Aréna és a Sárvári
Kinizsi Sportegyesület közös szervezésében sportágválasztó napot tartottak
június 10-én az arénában.
A rendezvényen a Nádasdy
és a Gárdonyi iskola alsós
diákjai vettek részt, több
turnusban nagyságrendileg 500 gyermeket szólítottak meg a programmal.
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körülbelül félezer általános iskolás gyermek vett részt, akik nem
csak bemutatót láttak, hallottak
az egyes sportágakról, de ki is
próbálhatták szinte valamennyit.
A rendezvényre kilátogatott
Dr. Máhr Tivadar alpolgármester
is. Örömtelinek nevezte, hogy az
aréna megtelt élettel; kiemelte,
hogy a Városi Sportexpónak fontos
célja van: a sport megszerettetése
a fiatalokkal.

Megtelt a küzdőtér a gyerekekkel (Fotó: CSZ)
Első alkalommal került megrendezésre a Sárvár Arénában a sportágválasztó. Sipos Dániel, a Sárvári
Sportfólió Kft. sportszervezője
elmondta, több mint tíz sportág
mutatkozott be a házban: úszás,
foci, kézilabda, kosárlabda, karate,
kick-box, ritmikus sportgimnasztika, tánc, balett, tájfutás, teke
és petanque. A rendezvényen
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Felnőttképzési
Felnőttképzési nyilvántartási
nyilvántartási szám:
szám: 00509-2009
00509-2009 •• Intézmény
Intézmény akkreditációs
akkreditációs lajstromszám:
lajstromszám: AL-2706
AL-2706

SPORTÁGVÁLASZTÓ
az arénában

2022. július 1.

Sárvár
| Celldömölk
Sárvár
Sárvár||Celldömölk
Celldömölk

Használd
ki a nyarat,
Használd
Használd
ki
ki aa nyarat,
nyarat,
gyere
intenzíven!
gyere
gyere
akár
akárakár
intenzíven!
intenzíven!

Betervezett
nyaralás
nem akadály!
Betervezett
Betervezett
nyaralás
nyaralás
nem
nem akadály!
akadály!

Nyelvvizsgára,
érettségire,
Nyelvvizsgára,
Nyelvvizsgára,
érettségire,
érettségire,
külföldi
munkára
felkészítés!
külföldi
külföldi
munkára
munkára
felkészítés!
felkészítés!

TINIK
SZÜLEI
TINIK
SZÜLEI
FIGYELEM!
FIGYELEM!

A sportszervezetek szívesen
35w
w
w
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pont.hu
u
vállalták a részvételt, igyekezHHíívvjjm
moosHstt:í:v++j 3m
366o--22s0t0://+
44232464---323505-/-5453234••-w
w
w-5w
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.p•iiro
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oow
ss-p
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p
po.opnnit.hu
t.hu
tek élményszerűen bemutatni a
gyerekeknek a különböző mozgásformákat. A szervezők és a
sportegyesületek bíznak abban,
hogy sikerült felkelteniük a gyerekek érdeklődését a sport iránt. Úgy
tervezik, hogy a rendezvénynek a
jövőben is lesz folytatása.
sii

HORVÁTH
HANNA KATA
BRONZÉRMES
AZ ÚSZÁSDIÁK
OLIMPIA
DÖNTŐJÉBEN!
Május 27–28. között Budapesten, a Tüske Uszoda adott otthont
az idei úszóversenyek országos
döntőjének a Diákolimpia „A” kategóriájában. Az úszóverseny IV.
korcsoportjában Horváth Hanna
Kata, a Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola 8.b osztályos tanulója 100 méteres mellúszásban 5.
helyezést ért el. Kata az 50 méteres
mellúszásban – nagyszerű teljesítménnyel – a dobogóra úszott,
3. helyen végzett, bronzérmet
szerzett. GRATULÁLUNK!

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

SÁRVÁRI HÍRLAP
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ITT VAN A NYÁR,
VÁR A PLATÁN!

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

Sárvár, Batthyány u. 23.
(főutca)

Válaszd a hozzád illőt!

És hogy mi várja:

Most: -10% a munkadíjból

A KONYHÁNK MEGSZOKOTT FINOM ÍZEI,
a kedves arcok, udvarias kiszolgálás!
ÓRIÁSI FAGYLALTKELYHEK és...
a város legfinomabb HÁZI SÖREI!

A klasszikustól a legmodernebb fazonokig!
(Részletek az üzletben.)

Az Igazinak

Gyönyörű eljegyzési gyűrűk

Most: –5%

Kóstolja meg jéghideg
HÁZI LIMONÁDÉINKAT
galagonya, otelló, pitypang,
rozmaring és más őrült ízekben!

ÚJDONSÁG!

Hot Diamonds ezüst ékszerek
valódi gyémántokkal.

színes UNIQUE bőrkarkötők

Női és férﬁ modellek!
Tel.: 06 30 974-6655
www.ekszerszalon.com • ZOÉ Ékszer

Részletek az üzletben. 2022. 06. 01-07. 31.

Nyárra ajánljuk:

Mentesen is!

„MERT A PLATÁN, MAGA AZ ÉLMÉNY…”
Avagy semmi flanc, csak az ÍZ…
Sárvár, Hunyadi utca 23.
https://platan-etterem.metro.rest/
facebook.com/platansarvar
06 95 312 280

KOMPLETT SZEMÜVEG
AJÁNLATUNK

20 000 Ft

MULTIFOKÁLIS

80 000 Ft

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS
COMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT
KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS
9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. 00 36 95/320 685
gyorvarioptika@varsat.net gyorvari_optika

gyorvarioptika.hu

Részletek az üzletben!

EGYFÓKUSZÚ

