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Munkaerőhiány
van térségünkben
Május 10-én a Sárvár Térsége 
Többcélú Kistérségi Társulás 
ülésezett városunkban. A napi-
rendek között kiemelt témaként 
szerepelt a térség munkaerőhely-
zete, a munkaerőhiány.

Patyi Elemér elnök a jelenlévők 
köszöntése után rögtön átadta a szót 
Kondora Istvánnak, Sárvár polgár-
mesterének, aki elmondta, hogy a 
kistérségi ülés az egyik legalkalma-
sabb információcsere a munkaerő-
helyzet témájával kapcsolatban. A 
térség jelenleg munkaerőhiánnyal 
küzd, a Sárvári Flextronics is több 
száz munkatársat keres, és a mun-
kaerő-toborzáshoz kérik a környező 
települések polgármestereinek 
segítségét is. A találkozón jelen vol-
tak a Flextronics képviselői is. Baja 
László, a Magyarországi Flextronics 
személyzeti vezetője először röviden 
bemutatta a céget. Elmondta, hogy 
a Flex hazánk egyik legnagyobb 
vállalata, amely tavaly a 9. helyet 
foglalta el az országos rangsorban.

Folytatás a 3. oldalon

Igazi sportünnep helyszíne 
volt május 7-én a Posta tér! 
Több mint félezren rajtoltak el 
a IV. Flex Fut a Sárvár, Gurul 
a Sárvár futó- és görkorcsolya 
fesztivál keretében.

A napsütéses szombat dél-
utánon megtelt a Posta tér 
gyermek, fiatal és felnőtt spor-
tolókkal, szimpatizánsokkal, 

kísérő családtagokkal. Lelke-
sedésből és akaratból nem volt 
hiány, de a biztatás sem maradt 
el. Haraszti Zsolt, a gimnázium 
testnevelő tanára, a IV. Flex 
Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár 
futó- és görkorcsolya fesztivál 
főszervezője folyamatosan 
biztatta mikrofonon keresztül a 
versenyre benevezett több mint 
félezer résztvevőt. 

A verseny helyszínén sportesz-
közökből, sporttalpbetétekből, 
táplálék-kiegészítőkből bemuta-
tót is szerveztek. A rajt előtt – aki 
kedvet érzett hozzá – Lovász 
Adriennel, a katolikus iskola 
tanárával be is melegíthetett. A 
rutinos versenyzők mellett sokan 
első alkalommal neveztek a futó- 
és görkorcsolya fesztiválra.

Folytatás a 15. oldalon

Tartalomból:
Emlékfa-ültetés  .......................  3. 
Ballagás  ....................................  4.
Nyitnikék Fesztivál  .................  5.
Országos Toborzófutás  ........  13.

Futók és görkorcsolyázók sportünnepe

Több százan rajtoltak el a Posta térről – elöl a profik, hátul a családi futam résztvevői

Mi mind lehullunk. Nézd emitt e kart.
S amott a másik: hullva hull le minden.
De Egyvalaki végtelen szelíden
minden lehullást a kezében tart.

(Rilke)

2016. május 26-án, csütörtökön 17.30 órakor ökumenikus szentelési 
szertartáson való részvételre, majd a SÍRKERT megtekintésére hívom a város lakóit.

A szertartásra egybegyűlteket köszönti Ágh Péter országgyűlési képviselő.
Közreműködik a Sárvári Oratórikus Kórus.

Kondora István, polgármester

A HEGYKÖZSÉGI TEMETŐ  
FELSZENTELÉSÉRE            

Meghívó
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Varga Károly egy jelölő szer-
vezet színeiben szerzett egyéni 
mandátumot a két évvel ezelőt-
ti önkormányzati választáson. 
Ma már független önkormány-
zati képviselőként végzi mun-
káját, de lelkesedése töretlen. 

Választási szórólapján mutatja, 
hogy a rábasömjéni és a sárvári vá-
rosrész számára tett ígéretei közül 
a többséget már sikerült megvaló-
sítania. Legutóbb a városban zajló 
tavaszi felújítási munkálatok ke-

retében a rábasömjéni temetőhöz 
vezető út aszfaltozása, és a temető 
melletti parkoló felújítása készült 
el, amely régi vágya volt az itt 
élőknek. Varga Károly bízik abban, 
hogy a temető kapuját és kerítését 
is sikerül a közeljövőben felújítani, 
és a ravatalozó is megújulhat.

A képviselő elmondta, hogy 
az önkormányzat tervei között 
szerepel a kultúrház teljes körű 
felújítása is. Arra a legbüszkébb, 
hogy egyre erősebb és összetar-
tóbb a rábasömjéni közösség. A 

rábasömjénért Egyesület mellett 
a tornaklub, a foltvarrók szakkö-
re, az idősek klubja is összefogja 
a városrész lakóit. Legutóbb a 
májusfaállításon vettek részt 
közösen.

Sikerült már javítani a helyi 
járatos buszközlekedésen és az 
Eszti utca rossz állapotán is. A 
legeslegfontosabb, a rábasöm-
jéniek régi álma, a kerékpárút, 
amely a tervek szerint pályázati 
forrásból épülhet majd meg.  

Varga Károly körzetének sár-
vári városrészében is elkészülhet 

a Szombathelyi út melletti ke-
rékpárút sikeres pályázat esetén. 
Megújult az elmúlt napokban, új 
aszfaltot kapott az Ikervári utca 
járdája. Az idei év tervei között 
szerepel a Magyari István utcá-

ban a csapadékvíz elvezetésének 
kiépítése is. 

A képviselő kiemelte még, 
hogy a HUKE környékén élők 
jogos igénye volt, és meg is va-
lósult egy 4 méter magas kerítés 
a lakóházak felőli oldalon, sőt az 
Ikervári utca felől is készül már 
a magas kerítés.

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány utca 34., 

Tel.: +36 70 3192011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 34.

Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

Egyszerű nyomógombos 
készülékek széles választéka 

üzletünkben 5.000 Ft-tól

Hátlapok, tokok, fóliák és 
üveg fóliák 2.500 Ft-tól.

  Vedd meg nálunk a fóliát, s mi 
fel is rakjuk azt telefonodra!

Magyarország ma már stabil 
lábakon áll: növekszik a gazda-
ság, visszafizettük az IMF és az 
Európai Unió hitelét, csökkenő 
pályára került az államadósság 
– mondta el Ágh Péter, a térség 
országgyűlési képviselője a 
jövő évi költségvetéssel kapcso-
latos tájékoztatóján.

A magyar reformok működ-
nek, és ennek köszönhetően a 
jövő évi költségvetés biztosítja, 
hogy minden magyar ember 
tehessen egy lépést előre a saját 
életében. A 2017-es költségvetés 
mindenekelőtt az adócsökkentés 
és az otthonteremtés költségveté-
se lesz – hangsúlyozta ágh Péter.

2017-ben továbbra is 15% lesz 
a személyi jövedelemadó kulcsa, 
amely az egyik legalacsonyabb 
Európában. Más területeken is 
folytatódik az adócsökkentés, hi-
szen 2017. január 1-től 27%-ról 
5%-ra csökken a legfontosabb 
élelmiszerekre, így a tejre, a ba-
romfira és a tojásra vonatkozó 

áfa. Ezt megelőzően a sertéshús-
ra vonatkozó áfa már 2016-ban 
ilyen mértékben csökkent. Szin-
tén csökkenti az adóterheket, 
hogy 18%-ra csökken az éttermi 
szolgáltatásokra és az internet-
hozzáférésre vonatkozó áfakulcs.

– A gyermeket nevelő ma-
gyarok a továbbiakban is szá-
míthatnak a családi adókedvez-
ményre. Ennek havi összege a 
kétgyermekes családok esetében 
2017 januárjától 15 000 forintra 
nő gyermekenként. A fiatal 
házasok is kapnak adókedvez-
ményt, adóalapjukat jelentősen 
csökkenthetik. A családokat se-
gítő adócsökkentések érdemben 
hozzájárulhatnak a kedvezőtlen 
demográfiai folyamatok megál-
lításához – mondta a képviselő.

A költségvetés továbbra is 
jelentős forrásokat biztosít az ott-
honteremtési programra. Ennek 
legfontosabb elemei az új és hasz-
nált lakás vásárlására is felhasz-
nálható családi otthonteremtési 
kedvezmény (CSOK), az állami-

lag támogatott kedvezményes 
hitel, valamint az áfacsökkentés. 
A cél az, hogy minden magyar 

ember saját lakáshoz vagy házhoz 
jusson, elérhető áron.

2017-ben is folytatódnak az 
életpályaprogramok. Ennek ke-

retében tovább nő a rendvédelmi 
dolgozók, a felsőoktatásban dol-
gozók és a pedagógusok fizetése. 

Folytatódik az állami 
tisztviselői életpálya-
modell is. A fentiek 
mellett kiemelt cél, 
hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan megőrizzék 
a nyugdíjak értékét. 

– A kormány elő-
terjesztése alapján 
jövőre jelentős több-
let források á l lnak 
majd rendelkezésre az 
egészségügyi és szo-
ciális területen. Azt 
szeretnénk elérni , 
hogy tovább javuljon 
az ellátás színvonala, 
és az egészségügyi dol-
gozók megbecsülést 
kapjanak mindenna-
pi munkájukhoz. A 

2017-es költségvetés az oktatás 
és a kulturális szféra számára is 
többletforrásokat biztosít – zárta 
gondolatait ágh Péter.

Minden magyar ember ismét léphet egyet előre

Felújítások a rábasömjéni és a sárvári városrészeken

Ágh Péter kiemelte, hogy a 2017. évi költségvetés 
az adócsökkentés és az otthonteremtés költség-
vetése lesz

Varga Károly a rábasömjéni temetőhöz vezető új utat és parkolót mutatja
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Emlékfát állított Sárvár városa 
a muravidéki Petanciban lévő 
Emlékek és Barátság Kertjében. 
A 15. alkalommal megrende-
zett Emlékek és Bajtársiasság 
Napján idén az egykori Sárvá-
ron működött internálótábor 
áldozataira emlékeztek.

A szlovéniai látogatás során 
elsőként Lendvára tért be a sárvári  
delegáció, amellyel régóta baráti 
viszonyt ápol a város. A megbe-
szélések során Kondora István 
ígéretet tett: Sárvár támogatja 
Lendva pályázatát a 2025-ös Euró-

pa Kulturális Fővárosa cím elnye-
résében, amit a két államban lévő 
kisebbségek európai együttélése és 
együttműködése is megalapozhat. 
A magyar nemzetiségnek azon-
ban nagyobb megtartóerőre van 
szüksége – hangoztatta Horváth 
Ferenc, a Muravidéki Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közös-
ség Tanácsának elnöke, Lendva 
alpolgármestere. 

A tavaly Sárváron tartott 
magyar és szlovén parlamenti 
elnökök találkozója is új lendü-
letet adott a két település baráti 
kapcsolatainak – állapította meg 

mag. Anton Balazek, Lendva 
polgármestere. A következő 
látogatást kora ősszel sárvári 
diákok teszik Szlovéniában az 

emlékezés és az új generációk 
kapcsolata megalapozásának 
szándékával a tavaly Sárváron, 
a házelnökök látogatásakor aláírt 
szándéknyilatkozat szellemében.

Az út második állomása a 
szlovéniai Emlékek és Barátság 
Kertje volt, amelyet a múlt század 
ötvenes éveitől, mint botanikai 
gyűjteményt dr. Vanek Siftar 
elismert muravidéki tudós gaz-
dagított tervszerűen. Közel száz 
fa van itt, amit olyan táborokból, 
Auschwitzból, Buchenwaldból, 
Dachauból, Mauthausenből és 
más olyan helyekről hoztak, ahol 
az emberek az életüket vesztették, 
szenvedtek és eltűntek a világ-
háborúban. Továbbá olyan tele-
pülésekről, amelyek különösen 
fontosak voltak a háború utáni 
években a béke, a szabadság és az 
együttműködés szempontjából.

A 2001 óta megrendezett 
Emlékek és Bajtársiasság Napját 

az európai nácizmus és fasizmus 
feletti győzelemnek szenteljük – 
mondta Ernest Ebenspanger, a 
Dr. Siftar Alapítvány elnöke. A 

kulturális és ifjúsági eseménnyel 
a győzelem napját idézik meg. 
Az esemény fontos célja, hogy a 
felnövő generációk is megismer-
jék a múlt szörnyűségeit.

A szlovén állam megalapítá-
sának 25. évfordulóját ünneplő 
országban egyhangú támogatás-
ra lelt, hogy az emlékkert további 
bővítése nemzetközi léptékű 
legyen az emberi humanitás 
jegyében. így került sor Sárvár 
Önkormányzatának meghívá-
sára, hogy a városban műkö-
dött délszláv internálótáborra 
emlékezve, a település állítson 
emlékfát. A Sárvárt képviselő, 
Kondora István polgármester és 
Sütő Károly aljegyző alkotta de-
legáció egy somfát állított a kert 
erre a célra kialakított részében. 
Sárvár polgármestere beszédé-
ben úgy fogalmazott, hogy há-
rom szót jelent a fa: emlékezést, 
megbocsátást és barátkozást!

Folytatás az 1. oldalról
A Flex sárvári gyáregység az 

egyik legnagyobb hazánkban, de 
a sárvári részleg még ezer fővel 
is tovább bővülhetne, de szinte 
lehetetlen, hogy ilyen sok mun-
kavállalót találna a cég ebben a 
régióban. 

A Flex nemrég kiadott köz-
leményében olvasható, hogy a 
Lenovo EMEA piacra szánt válla-
lati számítástechnikai és adatköz-
ponti egységek teljes választéka 
2016 nyarától Magyarországon, 
Sárváron készül, azt követően, 
hogy a Flextronics International 
Kft., a Lenovo partnere meg-
kezdte a berendezésekhez szük-
séges "x86-os" szerverek helyi 

gyártását. A Flextronics hat éve 
stratégiai beszállító partnerként 
vesz részt a Lenovo több termé-
kének, egyebek között a személyi 
számítógépeknek, mobiltelefo-
noknak és vállalati szervereknek 
a gyártásában. A cég sárvári 
üzeme nemrégiben szállította le 
az ötmilliomodik EMEA piacra 
gyártott Lenovo számítógépet.

A Flextronics mindent elkövet 
annak érdekében, hogy betöltse 
munkahelyeit. Sárvári gyárá-
ba május 20-án és 21-én nyílt 
napra is várja a látogatókat. A 
gyárlátogatás után felvételi teszt 
írására és interjúra is lehetőséget 
biztosítanak. 

szilke

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2016. június 7-én, kedden 

10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal 202. számú irodájában.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Sárvár fája is ott áll már a barátság kertjében

Munkaerőhiány van térségünkben

Horváth Ferenc, Lendva alpolgármestere, Sütő Károly aljegyző, Jasna Bracic-
Szabó mb. titkár, Kondora István, Sárvár polgármestere, mag. Anton Balazek,
Lendva polgármestere

A petanci emlékparkban a faültetésen Kondora István és Ernest Ebenspanger, 
a Dr. Siftar Alapítvány elnöke

Nyári játszóház
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2016. június 

20-tól július 1-ig nyári játszóházat szervez alsó tagozatos gyer-
mekek számára. Jelentkezni 2016. május 23-tól május 27-ig 
lehet a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központban, Sár-
vár, Nádasdy u. 26. szám alatt. Érdeklődni a 95/326-011-es, a 
95/320-148-as, valamint a 95/320-149-es telefonszámon lehet.
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Újabb kommunikációs csator-
na nyílott meg a város polgárai 
előtt a sárvári képviselő-testü-
let egyöntetű döntése alapján. 
Még több sárvári hírt és prog-
ramajánlót hallhatnak az ISIS 
Rádióban mindazok, akik a 
96,5-re hangolják rádióikat.

Május 1-jétől finanszírozza 
az önkormányzat a sárvári ISIS 
rádió működését a hallgatóság 
folyamatos és sokoldalú ellátá-

sa érdekében. Az ISIS rádiót 
működtető IS rádió Kft. ügy-
vezetője, Horváth Zoltán és a 
Sárvári Média Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, dr. Fonyó rober-
ta írta alá azt a szolgáltatási 

szerződést, amely azt célozza, 
hogy a jövőben a lakosság tájé-
koztatásának ne csak a Sárvári 
Televízió, a Sárvári Hírlap és a 
városi honlap felhasználásával 
tegyen eleget az önkormányzat, 
hanem az ISIS rádió csatornáján 
keresztül is. Az aláíráson jelen 
volt Kondora István polgármes-
ter és dr. Szijártó Valéria jegyző 
is. Az együttműködő partnerek 
szeretnék a lakosságot a város 
minden lényeges eseményéről és 

programjáról időben, pontosan 
és sokoldalúan tájékoztatni. A 
jövőben még több sárvári hírről 
és még több sávári programról 
értesülhetnek mindazok, akik a 
96,5-e hangolják rádióikat. 

Még több sárvári hír az ISIS Rádióban

Dr. Szijártó Valéria jegyző, Horváth Zoltán, az IS Rádió Kft. ügyvezetője, dr. Fo-
nyó Roberta, a Sárvári Média Kft. ügyvezetője és Kondora István polgármester

A sárvári Tinódi Sebestyén 
Gimnázium és Idegenforgalmi, 
Vendéglátói Szakképző Iskola 
április 29-én délelőtt tartotta 
ballagási ünnepélyét. Miután 
a végzősök végigvonultak az 
iskola termein, a feldíszített 
tornacsarnokban került sor az 
ünnepségre.

Búcsúztak és búcsúztattak 
ezen a délelőttön, kis szomorú-
ság vegyült a szépséges pillana-
tokba, hiszen valami véget ért, 
amely persze egy új kezdetét 
is jelenti.

Új kihívások jönnek, de a 
megszerzett tudás mellett viszi-
tek magatokkal a körülöttetek 
állók szeretetét, élményeket, 
emlékeket, az itt szerzett igaz 
barátokat. Az elválás, az elbúcsú-

zás megható, mindnyájunknak 
nehéz. Varró Dániel csodála-
tosan fogalmazza meg ezt az 
érzést Az elköszöngetés balladája 
című versében: „Szívembe kar-

dok kínja vág, S hiány ül majd 
a lelkemen.” – mondta ünnepi 
beszédében Hevér Mihályné.

Idén 103 diáknak kell számot 
adni tudásáról. A végzősök kö-

zül 18 tanuló ért el kitűnő vagy 
jeles eredményt. Angol nyelvből 
középfokú C típusú nyelvvizsgát 
szerzett 31, német nyelvből 
13 végzős diák. Angolból ha-
tan felsőfokú nyelvvizsgával 
büszkélkedhetnek. rendkívüli 
teljesítmény, hogy 3 felsőfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik van 
Waarden Franciska. 

Négy végzős tanulónak az 
Öregdiákok Baráti Köre idei 
tanévi találkozóján prof. dr. 
Kásler Miklós, Sárvár város 
díszpolgára adja át a Tinódi 
Emlékplakettet a négy év során 
nyújtott kiemelkedő teljesítmé-
nyükért.  A 12.A osztályból Ku-
csera Melitta és Talabér Csaba, 
a 12.B osztályból Józsa Vivien 
és Szalai Máté részesül ebben 
az elismerésben.

Az iskola egykori igazgatójá-
nak, Medvegy Antalnak a nevét 
viselő díjat a legkiválóbb végzős 
diák vehette át a ballagáson 
Kondora István polgármestertől. 
Az elismerésben van Waarden 
Franciska 12. B osztályos tanuló 
részesült.

A május 2-án kezdődött vizs-
gaidőszakban 103-an kezdték 
meg a rendes érettségi vizsgát a 
gimnáziumban. Idén 22 emelt 
szintű érettségi vizsgát tesznek 
majd a végzősök. A legtöbben, 
8-an történelemből, illetve 
7-en angol nyelvből. Matema-
tikából, biológiából, kémiából 

és német nyelvből is vállalták 
a felsőfokú továbbtanuláshoz 
biztosabb alapokat nyújtó 
emelt szintű felkészítést, meg-
mérettetést. 

*    *    *

Ünnepelt a város szakközép-
iskolája is! A Barabás György 
Műszaki Szakközépiskola és 
Szakiskola működésének a 
132. évében, az iskola törté-
netének 46. ballagása zajlott 
le április 29-én délután.

A Barabás szakközépiskola 
ünnepi díszbe öltöztetett ter-
meiben eltöltött utolsó osz-
tályfőnöki óra után a várpark-
ba vonultak a kilenc végzős 
osztály diákjai Máhr Tivadar 
alpolgármester és Lakatné 
Mester Éva igazgatónő veze-
tésével. A menet öt órakor 
érkezett meg az ünnepség fő 
helyszínére, ahol a szülők és 
a hozzátartozók, valamint a 
meghívott vendégek várták 
őket.  Az iskola igazgatója 
ünnepi beszédében a 155 vég-
zőshöz szólt, akiket arra kért, 
hogy tekintsenek vissza az el-
múlt évekre. Hamar megtanul-
tátok, hogy az eredményekért 
dolgozni kell, hogy jól csak a 
szívével lát az ember, hogy az 
életet nem azok a pillanatok 
jelentik, amelyek elmúltak, 
hanem azok, amelyekre em-
lékezünk – mondta Lakatné 
Mester Éva, aki azzal bocsá-
totta útra a ballagókat, hogy 
az ember annyit ér, amennyit 
változtat a világon! 

A város nevében Máhr Tiva-
dar alpolgármester köszöntötte 
a szakközépiskola végzőseit, és 
kívánt nekik sok sikert az előt-
tük álló nagybetűs élethez és 
munkájukhoz. 

A ballagási ünnepélyen elis-
merésben részesült Kiss Márk 
ipari gépész tanuló, aki a Szak-
ma Kiváló Tanulója Versenyen 
országos 5. helyezett lett. Az 
ünnepi pillanatok gyorsan el-
szálltak, hiszen május 2-án 50 
tanuló kezdte meg az írásbeli 
érettségi vizsgát. Május 10-én 
30-an tettek technikus vizsgát, 
szakmai vizsgát pedig 75-en.

Búcsút vettek a végzős diákok iskoláiktól

A gimnázium ballagási ünnepélyét a tornacsarnokban tartották
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Japán hagyományait idézte 
meg a harmadik alkalommal 
sorra került Nyitnikék Feszti-
vál a Sárvári Arborétumban. 
Április utolsó napján a fesztivál 
idén is a távol-keleti kultúra és 
természet színpompás világá-
ból merített.

Egy-egy ecsetvonással hegyek 
születnek és felkel a Nap. A 
kalligráfia évezredes titkaiba 
Zopcsák Ferenc írásművész, a 
Magyar–Japán Baráti Társaság 
Kalligráfia Tagozatának veze-
tője avatta be az érdeklődőket 
a fesztiválon. A szép íráskép 
egyúttal ajándék és művészi 
alkotás is – mutatta be munkáit 
a kalligráfus.

A festett papírszeletkék mellett 
az origami, a papírhajtogatás 
japán technikájából is ízelítőt 
és gyakorlatot vehettek az ügyes 
kezűek. A papír után a lélek haj-
togatása, a csakranyitogató reiki 
kezelés is bemutatkozott Petrik 
Mária Magdolna reiki mester 

vezetésével. A testre, lélekre 
egyaránt ható energetikailag 
harmonizáló kezelés mindenki 
által megtanulható módszer. 

A húszperces csakratisztítás 
után a páciensek arról számoltak 
be, hogy valami melegség futott 
át a testükön. Hasonlóakat éltek 
át azok is, akik pusztán meg-
kóstolták a teaszertartás során 
elkészült italokat. A teakészítés 

tudományába Palotás Gábor, a 
Magyarországi Japán Tea Egye-
sület művészeti vezetője enge-
dett bepillantást. Aki egy évig 

Kiotóban, az Urasenke teaaka-
démián ösztöndíjasként folyta-
tott tanulmányokat, betekintést 
nyerve a japán teaművészetbe 
és egyéb művészeti ágakba. Sár-
váron is ebbéli tudását osztotta 
meg az érdeklődőkkel.

A hagyományos japán öltözék, 
a kimonó divatbemutatóhoz és 
a tea mellé a szervezők Saku-
hacsi, japán fuvolakoncertet is 
felszolgáltak. Dr. Kenéz László 
a Testnevelési Egyetemen tanít 
filozófiát, és emellett harcmű-
vészként és fuvola-előadóként 
is fellép. A gyengéd hangzás ne 
tévesszen meg senkit, a bam-
buszrúd veszélyes fegyver volt 
a japán harcosok kezében. ám, 
most a rúd szelíd, dallamos ol-
dala mutatkozott be.

A meditációs délutánt egy az 
eddigieknél valamivel hango-
sabb japán műsorszám zárta. Az 
Ataru Taiko Japán Dobszínház 
lépett fel az arborétum fái alatt. A 
taiko egyik alaptétele a viszony-
lag egyszerű ritmikák tökéletes 
bemutatása, általában két-három 
szólamban, különböző dobokon. 
E technika mesterei mutatták 
meg lendületes tudásukat a több 
száz fős érdeklődőnek a lenyug-
vó Nap fényénél, a lenyugvó Nap 
országáról, Sárváron Japánról.

Május 1-jén már tíz óra előtt 
nagy volt a sürgés-forgás a 
várárokban. Az elmúlt évek-
ben a sárvári civil szervezetek 
legnagyobb ünnepévé vált a 
Kondora István polgármester 
kezdeményezése nyomán két 
évvel ezelőtt útjára indított 
közös májusfaállítás, idén is 
közel ezren jöttek el.

Egyre több városi civil szervezet 
és intézmény gondolja úgy, hogy 
szeretne részt venni a május 1-jei 
közös faállításban, amelyet idén 
Kondora István polgármester 
mellett Takács Zoltán Bálint, a 
Nádasdy Ferenc Múzeum igaz-
gatója vezényelt. A szalagok mel-
lett lufi, hanglemez, paragrafus, 
kerék, kisbicikli, de még a sárvári 
mentők jóvoltából infúziós üveg 
is került a fákra. 

Sárváron a májusfaállítás egy 
nyilvános és látványos közösségi 
produkcióvá vált a kamerák és 
fotósok kereszttüzében, több 
száz résztvevőnek és nézőnek 
köszönhetően. Idén 35 májusfát 
állítottak fel a vár teknősbéka 

alakzatát mintázva. Végül aztán 
egy harminchatodikat is sikerült 
felállítani egy sárvári család 
lelkesedésének és ügyességének 

köszönhetően. Az idei évben is 
a legnagyobb, 14 méteres fát a 
Sárvári Hagyományőrző és íjász 
Egyesület emelte. 

A Sárvári Közös Önkormány-
zati Hivatal munkatársai minden 
évben aktív részt vállalnak a má-
jusfaállítás megszervezésében és 
lebonyolításában. A várparkban 
tevékenykedő civil szervezeteket 

és kilátogatókat idén is a város 
borával, sörrel, üdítővel és po-
gácsával látták vendégül, de ezen 
felül idén ők is állítottak fát. A 

Sága Foods Zrt. felajánlásának 
köszönhetően pedig a virsli sem 
hiányzott az idei majálisról sem. 

A roma közösség első alka-
lommal jött el májusfát állítani, 
és hozta el nemzeti zászlaját a 
várparkba. A májusfaállítás után 
egy kis körtefa körül, Bibija fája 
körül gyűltek össze Kondora 
István polgármester, dr. Szijártó 

Valéria jegyző és a roma Nem-
zetiségi Önkormányzat tagjai. 
Az ünnepség részeként a fát Or-
bán István kanonok áldotta meg. 
Mint azt Szabó Gábor Ferencné-
től, a nemzetiségi önkormányzat 
elnökétől megtudtuk, Bibija a 
19. században élt, és egy súlyos 
járvány idején gyógyfüvekkel és 
megáldott gyümölccsel gyógyí-
totta a cigány gyermekeket.

A májusfák felállítása után 
következett a piknik, amelyről a 
finom étkek, a zeneszó, a jó han-
gulat sem hiányzott. Kondora 
István polgármester elégedetten 
nézett körül a májusfaligetben, 
bízva abban, hogy az elindított 
hagyománynak a jövőben is lesz 
folytatója. 

A közös pikniket a Smooth Art 
Trio és Kovács József harmonikás 
műsora zárta. Sajnos Janicsák 
Veca, a Kanona Band és a sárvári 
mazsorettek műsorára eleredt 
az eső, így a produkciókra a vár 
aulájában került sor. A több száz 
résztvevő idén is úgy búcsúzott, 
hogy jövőre veletek ugyanitt! 

-fr-

Test és lélek fesztiválja nyitogatta a tavaszt

Májusfákat emelt a közösség ereje a várárokban

Ataru Taiko Japán Dobszínház

A Rábasömjénért Egyesület tagjai mellett a Sárvári Fotóklub fája is készül
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Idén hatodik alkalommal került 
megszervezésre Sárváron a Szü-
letés hete rendezvénysorozat.  
Május 2-a és 6-a között színes 
programokra várták a szülőket 
és a kisgyerekeket.

Dr. Wächter Walter járási tisz-
tifőorvos a rendezvénysorozatról 
elmondta, hogy a Sárvári Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya 
szeretne a maga eszközeivel hoz-
zájárulni ahhoz, hogy újra divatba 
jöjjön a gyermekvállalás, a szülés. 
Céljuk, hogy a leendő szülőkhöz 
közelebb hozzák a nagycsalád 
gondolatát, hogy több gyermek 
szülessen hazánkban, így Sárvá-
ron is. Az elmondható, hogy ha 
lassan is, de emelkedik a születések 
száma városunkban is. 2014-ben 
a Sárváron lakó édesanyák 146 
gyermeket szültek, 2015-ben pe-
dig már 151 sárvári kisgyermek 
született, 84 leány és 67 kisfiú.

Az ünnepi hét programjai a 
rossz időjárás miatt május 3-án 
kezdődtek a bölcsődében szer-
vezett nyílt nappal és Horváth 

Mária a beszédtanulás nehézsége-
it taglaló logopédiai előadásával. 

A városi könyvtár több rendez-
vénynek is helyet adott. Szerdán 
a népszerű ringató foglalkozásra 
Gerbert Judit várta hároméves 
korig a babákat és a szüleiket. 

Az ölbéli játékok között voltak 
lovagoltatós, döcögtetős, csik-
landozós, hintáztatós játékok is, 
sok-sok énekkel együtt. Ezek az 
együttlétek olyan érzelmi kötelé-
ket képesek teremteni a kisgyer-

mek és a szülő között, amelyben 
az egymásra figyelés, a szeretet 
fokozottan jelen van. 

Mindkét városi óvoda is meg-
nyitotta kapuit a Születés hetén, 
nyílt napon ismerkedhettek a 
szülők és a leendő óvodások az 

intézményekkel. Csütörtökön 
A babajelelés módszere, mellyel 
hatékonyan tudsz kommunikál-
ni gyermekeddel címmel Keszte 
Ildikó védőnő tartott előadást. 
Pénteken Dr. Polgár Mária szü-

lész-nőgyógyász főorvos várta 
beszélgetésre az érdeklődőket a 
gimnáziumba az Anyaság régen 
és ma címmel. A születés ünne-
péhez kapcsolódóan kedvenc 
meséim címmel gyermekrajz- 
kiállítás is nyílt a könyvtárban. 

Az alkotások május 27-ig tekint-
hetők meg. 

A születés fáját pénteken dél-
előtt ültették el az arborétumban. 
A szervező, Sárvári Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztálya nevé-
ben Dr. Wächter Walter járási 
tisztifőorvos köszöntötte a ma-
mákat és babákat. 

ágh Péter országgyűlési képvi-
selő, aki immár édesapa is, Bene-
dek fiával kapcsolatos élményeit 
osztotta meg a jelenlévőkkel, és 
természetesen az ő neve is felke-
rült a fára, hiszen tavaly júniusban 
született. A városvezetés nevében 
Máhr Tivadar alpolgármester 
üdvözölte Sárvár tavaly született 
polgárait, és kívánt jó egészséget 
a babáknak és a mamáknak. 

Borovicsné Ferenczi Zsuzsan-
nától, a népegészségügyi osztály 
munkatársától megtudtuk, hogy 
idén egy japán magnóliát ültettek 
el az apukák, erre kerültek fel a 
kisgyermekek nevei. Ennek a fa-
fajtának a példányai az arborétum 
kertjének ékességei, a legidősebb 
példányok már 150 évesek.  

Akik nem tudtak részt venni 
az idei születés fája ültetése ren-
dezvényen, azok az arborétum 
pénztárában megtalálják a nevek-
kel ellátott körte és alma díszeket, 
így utólag is elhelyezhetik azokat 
a japán magnólián.  -taszi-

Pars Krisztián a vendég
Az idei nyári, riói olimpiára való hangolódás jegyében lesz az 

Évezrednyitó beszélgetések vendége Pars Krisztián olimpiai 
bajnok kalapácsvető, akivel 2016. május 24-én, kedden 18. 00 
órai kezdettel a sárvári Nádasdy-vár dísztermében találkozhat a 
közönség. A Sárvári Milleneum Alapítvány szervezte esten Gróf 
István alapítványi elnök beszélget a sportolóval. A belépés ingyenes!

A gyermek a család legnagyobb kincse

Ágh Péter országgyűlési képviselő saját kisfiával kapcsolatos élményeit is 
megosztotta a hallgatósággal

Sok szülő jött el, hogy elhelyezze gyermeke táblácskáját a születés fáján
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danubiushotels.hu/sarvar

Danubius 
Pódium

2016. május 30. hétfő, 
19.00 óra
A férfi hanyatlása és bukása

Könyvbemutató 
közönségtalálkozó 
Szendi Gáborral
„Kicsoda a férfi? Bátor harcos, csábító macsó, pél-
dás apa, zseniális tudós, vagy épp az ellenkezője? 
Erőszakos, züllött, önző és hatalmaskodó? Eset-
leg, ami még rosszabb: egyszerűen csak papucs?”

Szendi Gábor író és pszichológus a tőle meg-
szokott szellemes stílusban, kíméletlen alapos-
sággal mutatja be az erősebbiknek vélt nemet. 
Könyvében súlyos állításokat fogalmaz meg, és 
nem ígér kész recepteket, együtt gondolkodás-
ra hív. Meglepő következtetései és vadonatúj 
nézőpontja izgalmas előadást ígér.

A jegyek 1800 Ft/fő áron a recepción válthatók. 
Tel.: 06 95 888 400

Április végén tartotta hagyo-
mányos tavaszköszöntő kon-
certjét a Sárvári Pedagógus Női 
Kar, amelyen ezúttal is több 
vendégkórus működött köz-
re. A Nádasdy iskola kórusát 
utoljára vezényelte a tavaszi 
hangversenyen Hallerné Hor-
váth Márta, aki a tanév végén 
nyugdíjba vonul.

A tavaszköszöntő koncerten 
fellépő kórusokat és a közönsé-
get Haller Ferenc, a Sárvári TDM 
ügyvezetője köszöntötte, aki 
édesanyja révén, az esten fellépő 
Pedagógus Női Kart nagyon jól 

ismeri, hiszen kétévesen már 
hallgatta éneküket. Haller Ferenc 
azt kívánta a közönségnek, hogy 
nyissák meg szívüket, és fogad-
ják be a gyönyörű dallamokat. 

A természethez, az élet szép-
ségéhez, a megújuláshoz kötődő 
dalokat énekeltek a kórusok. 
Fellépett az esten a Nádasdy 
Tamás általános Iskola kórusa, 
a Tinódi gimnázium kórusa, a 
Pedagógus Női Kar és a Lendvai 
Kéttannyelvű általános Iskola 
ifjúsági kórusa is.

– A tavaszköszöntő hangver-
senynek több mint tízéves ha-
gyománya van. A lényege, hogy 

minden korosztályból egy-egy 
kórus szerepel, hogy láthassák 
a gyerekek is, hogy hova lehet 
eljutni, ha valaki szereti a zenét, 
az éneket – mondta Hallerné 
Horváth Márta, a Pedagógus Női 
Kar vezetője. 

A megható pillanatok sem hiá-
nyoztak, hiszen Hallerné Horváth 
Márta a Nádasdy iskola kórusát 
utoljára vezényelhette a tavasz-
köszöntő hangversenyen, mert 
a tanév végén nyugdíjba vonul. 

A szlovén kórus öt éve jár 
Sárvárra fellépni. Vida Alenka, a 
Lendvai Kéttannyelvű általános 
Iskola tanárnője elmondta, hogy 
mindig nagy örömmel jönnek 
Sárvárra, ebbe a gyönyörű és 
barátságos városba. 

A pedagógus női kar május-
ban viszonozza is a szlovénok 
látogatását, hiszen tizenhat éve 
rendszeresen fellépnek határon 
túli barátaiknál.

Berta

A tavaszt hívták énekükkel a kórusok

Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Hunyadi 
utcai társasházban 
lakások és 
üzletek eladók.

A Nádasdy iskola kórusa és Hallerné Horváth Márta kórusvezető
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A Szent László 

● „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a 
legszebb hónap alkonyát…” Minden 
májusi este 18.30-kor ünnepélyes 
loretói litániát éneklünk. – „Máriát 
dicsérni, hívek, jöjjetek!”

● Minden hónap 25-én, így szerda 
reggel a 7 órai szentmisén imádko-
zunk templomunk Prágai Kis Jézus 
szobránál boldogabb családokért, 
kallódó gyermekek megtéréséért. 

● Emlékeztetünk az Anyaszent-
egyház 3. parancsára: „Évente gyón-
jál és legalább a húsvéti időben 
áldozzál!”

● Május 29-én, Úrnapján a 10 
órai szentmisével kapcsolatban az 
úrnapi körmenet Eucharisztikus 
tanúságtétele. Az idei elsőáldozók 
gyűjtsék a virágszirmokat! Úrnapjá-
tól a nyári vakáció idején a vasárnapi 
8.30-as szentmise szünetel.

● Június 25-én, szombaton 10 
órakor a szombathelyi székesegyház-

ban Jubiláns Házaspárok Találkozója 
(25, 50, 60). A részvételi szándékot 
jelezzék a plébánián.

● Hálával köszönöm meg azok-
nak a Híveknek a buzgóságát, akik 
a májusi litániákon rendszeresen 
részt vesznek.

● Május 26-án és június 2-án, 
csütörtökön 16.30 órakor lesznek 
az elsőáldozók utolsó templomi 
gyakorlásai.

● Az elsőáldozók és rokonságuk 
gyóntatása június 3-án, pénteken 
délután 16 órakor kezdődik.

Vendég gyóntató atya is gyóntat. 
Mindenki kihasználhatja a gyónási 
lehetőséget.

● A Sári templomban június 
5-én, vasárnap a délelőtt 10 órás 
nagymisén ünnepli 42 gyermek 
elsőáldozását plébániai közössé-
günk.

● A vasárnapi szentmise erőgyűj-
tés a hétköznapokra a keresztény 
tanúságtételhez, ami nem más, 
mint a szeretet gyakorlása környe-
zetünkben.

● Június 29-én, Úrnapján a va-
sárnap délelőtt 10 órás nagymisével 
tartjuk a hagyományos Úrnapi kör-
menetet. Ekkor az elsőáldozók virág-
szirmot hintenek a körmenetben az 
Oltáriszentség előtt és jó szüleikkel, 
rokonságukkal együtt részt vesznek 
a szentmisén lélekben készülve első 
szentáldozásukra. A pünkösdhétfőn 
bérmálkozott ifjak a szentmisével és 
körmenettel kapcsolatosan vehetik át 
szüleik és bérmaszüleik kíséretében 
a bérmálásukat igazoló emléklapot.

● A Mária rádió sárvári adását 
minden hétköznapon és vasárna-
pon 16.30 óra és 20.30 óra között 
hallgathatják.

● A Sári plébánia részletes hírei, 
szentmise szándékok a plébánia hon-
lapján olvashatók.www.sarvarsari.hu

 

Evangélikus 

● Dicsérjük Istent: „Örüljünk 
azért Őneki, mondván szép ékes 
éneket, felmagasztalván Ő nevét, 
örökkön örökké!”  Ev.Ék. 235/4.

● Egyházmegyei közgyűlés: 
Május 20-án, pénteken 16 órai 
kezdettel Szombathelyen ülésezik 

a Vasi Evangélikus Egyházmegye 
Közgyűlése. A tisztségviselők mel-
lett gyülekezetenként 3 – 3 küldött 
alkotja a közgyűlést. 

● Férfiegylet: Május 24-én, ked-
den 18 órától az egyházközség fér-
fiegylete tartja havi összejövetelét a 
gyülekezeti teremben.

● Evangélikus zsinat: Május 27-
én, pénteken kezdődik egyházunk 
újabb zsinati ülésszaka. Most fognak 
törvényt alkotni az egyházközségek 
és egyházközségi részek (filiák) jogi 
személyiségéről.

● Hittantábor: Július 18., hétfőtől  
július 24., vasárnapig tart hittano-
saink tábora. Az alsós és felsős cso-
portok naponta rábapatyra utaznak, 
mert az ottani gyülekezeti ház lesz a 
tábor helyszíne. 

● Egyházmegyei zenei tábor: 
Augusztus 6., szombat délutántól 
13., szombat délig tart az őrimagya-
rósdi zenei tábor. Jelentkezési lapot 
a Lelkészi Hivatalban lehet kérni. 

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

● Szerdánként délután fél hatra a 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● Egyházközségünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

A Szent Márton-emlékév al-
kalmából maga Szent Márton 
hozta el a szombathelyiek üd-
vözletét Sárvárra. Egy Szent 
Mártont mintázó óriásbáb 
a májusfaligetben mutatko-
zott be.

Május 1-jén délután egy hatal-
mas fehér ruhás báb jelent meg 
a várparkban. Szent Márton, 
még mint a római hadsereg 
katonája ült a lován, és hozta el 
Szombathely üdvözletét a Szent 
Márton-emlékévben Sárvárra. 
Szekeres Kriszta, az emlékév 
egyik koordinátora köszöntötte 
a jelenlévőket. Mint mondta, az 
idén ünnepeljük Szent Márton 
születésének 1700. évfordulóját, 
ezért a magyar kormány 2016-ot 
Szent Márton-emlékévvé nyilvá-
nította. Az éven átnyúló ünnepi 
programok megvalósításában a 

szombathelyi önkormányzat és a 
szombathelyi egyházmegye mel-
lett számos intézmény, szervezet 
részt vesz. A katona báb a Szent 
Mártonhoz kötődő azon legen-
dát elevenítette fel, amikor Már-
ton köpenyét megosztotta a fázó 
koldussal.  Fotózható táblákat is 
hoztak magukkal a szervezők, 
amelyek Szent Márton életének 
szintén egy-egy mozzanatát 
elevenítették fel. Amikor példá-
ul Mártont Tours püspökének 
kérték fel, a libák közé menekült, 
akik a gágogásukkal elárulták őt.  
Ebből a történetből alakultak ki 
a Márton-napi libákhoz kapcso-
lódó népszokások. A vállalkozó 
kedvű gyerekek, ragasztásos 
technikával Szent Márton sző-
nyegét is elkészíthették. Szom-
bathely városa szeretettel várja 
a sárváriakat a Szent Márton-
emlékév programjaira.    

Szent Márton üdvözlete

A Szent László Katolikus Ál-
talános Iskolát nagy megtisz-
teltetés érte Pászthory Lajos 
festő- és szobrászművész által.

Kettő, Szent László-templomot 
ábrázoló festményt ajándékozott 
Pászthory Lajos az intézmény-
nek, amelynek falai között egykor 
megtanulta a betűvetést, és lerak-
ta a tudás alapjait. A nemes lelkű 
ajándékozás arról is szól, hogy 
szeretettel gondol arra az iskolára, 
ahonnan a tudás útjára lépett.

Bensőséges ünnepség ke-
retében a művész úr mindezt 

személyesen is elmondta az 
iskola közösségének. Beszélt 
a diákságnak életútjáról, szü-
lővárosához, Sárvárhoz való 
kötődéséről, egykori iskolájától 
kapott szellemiségről, amely 
kihatott egész életére. Pászthory 
Lajos szavait egy szép szavalat, 
az énekkar dalai, majd a képek 
leleplezése követte. 

Az iskola jogelőd intézménye 
diákjának, Pászthory Lajos 
festő- és szobrászművésznek 
hálás szeretettel köszönte meg 
az ifjúság és a tanári kar a fest-
ményeket. 

Pászthory Lajos 
nagylelkű ajándéka
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Kondor János sárvári festőmű-
vésznek nyílt kiállítása a vasvári 
Nagy Gáspár Kulturális Köz-
pontban. A tárlatot Kondora 
István, Sárvár polgármestere és 
Takács Zoltán Bálint, a Nádas-
dy Ferenc Múzeum igazgatója 
nyitotta meg.

A néhány éve átadott vasvári 
művelődési intézmény névadója 
a vasi születésű Kossuth-díjas 
költő, Nagy Gáspár. A sárvári 
vendégeket a Castrum Galéria 

aulájában Gergye rezső, a kul-
turális központ igazgatója és egy 
erre az alkalomra íródott lant 
kísérte dal üdvözölte.

Kondora István, Sárvár pol-
gármestere személyes hangulatú 
köszöntőjében felidézte a Kondor 
Jánossal együtt töltött ifjú korát. 

Onnét tudtuk, hogy tehetséges, 
mert ő tudott egyedül szép lova-
kat rajzolni közülünk – emléke-
zett vissza. Ezek a tárlatok, mű-
vészi szomszédolások elősegítik 

azt is, hogy megismerkedjünk 
egymás településeinek a történe-
tével és szokásaival is – mondta 
Kondora István.

Takács Zoltán Bálint, a sárvári 
Nádasdy Ferenc Múzeum igazga-
tója megnyitójában kiemelte, hogy 
Kondor János széles körű művészi 
témaválasztása során még az első 
világháború centenáriumára is 
figyelt, hisz az egyik képen feltűnik 
Békássy Ferenc költő alakja, aki a 
nagy háborúban katonaként esett 

el. A képek előtt állva világok nyíl-
nak meg előttünk és találkoznak – 
fogalmazott Takács Zoltán Bálint. 

Kondor Jánosnak a Szombathe-
lyi Képtárban tavaly tartott életmű 
kiállítása után a vasvári tárlatán 
a régiek mellett már új művei is 
sorakoznak. Az általában cso-
portos tárlatokon kiállító, egyéni 
bemutatkozást ritkábban vállaló 
Kondor János vasvári kiállításá-
nak megrendezését a rumi rajki 
Műpártoló Kör támogatta.

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
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• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

• Tel.: 95/520 230 • Mobil: +36 30/ 267 59 27 • Mobil: +36 30/631 38 07

– Gondja van a jelenlegi biztosításával?
– Keresi a legkedvezőbbet? Váltani szeretne?

– AZ ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA EGY HELYEN!
– Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!

  Biztosításközvetítői rutinunk, kapcsolatrendszerünk
garancia rá, hogy Önnek:

 ne kelljen időrabló ügyintézéssel bajlódnia
 problémás esetekben is gyors, hatékony megoldást találjon!

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, biztosításközvetítés, 
szerződéskezelés, ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

ITT AZ IDŐ! VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT MOST!

Sárvári festőművész bemutatkozása Vasváron

Gergye Rezső, a vasvári kulturális központ igazgatója, Kondor János, Takács 
Zoltán Bálint és Kondora István a megnyitón
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Szabolcs Péter Munkácsy Mi-
hály-díjas szobrász alkotá-
saiból nyílt tárlat a Galeria 
Arcisban. A szobrokkal meg-
telt kiállítóhelyen a műveit 
a művész maga ajánlotta a 
közönség figyelmébe.

A jelenlévőket Kondor János, 
a művelődési központ igazga-
tója köszöntötte, úgy, hogy egy 
hetvenéves szomszéd megyéből 

érkezett fiatalos szobrász mu-
tatja be most a saját alkotásait. 
A Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán 1967-ben végzett Sza-
bolcs Péter lengyel származású 
munkáscsaládban, 1942-ben 
született Diósgyőrött. Mind 
anyagilag, mind egészségileg 
nehéz körülmények között ne-
velkedett. Hosszú út vezetett 
Zalaegerszegre, ahol hosszú 
évtizedek óta most is alkot.

– Miskolcon nem 
kellett a fiatal mű-
vész, egy osztály-
társam szólt, hogy 
Z alában tanítani 
lehetne, így átköl-
töztem az ország 
másik felébe. Más-
fajta közegbe ke-
rültem, kézművesek 
közé,  akiket nem 
szerettek az ipari 
mu n k ás ok ,  me r t 
ugyan ők építették a 
vasutat, de nem volt 
mit enniük – meséli 
a korszak realitását 
Szabolcs Péter.

E m b e r l é p t é k ű 
szobrain a hit, a min-

den emberi jónak a mozgatója, 
az életbe, a jóba vetett hit lát-
szik, ami egész művészetéből 
sugárzik – szól a róla szóló 
méltatás. A Munkácsy-díjas 
szobrász művészként és tanító-
ként is alkalmazza a régiektől 
elsajátítottakat. régen nem 
művészeket képeztek, hanem 
mesterembereket, akik a tárgyi 
és a szakrális világot még egy-
ben látták – mondta a kiállító 
szobrász.

Szabolcs Péter őszinte, élet-
örömöt sugárzó szobrai június 
elejéig láthatóak a Galeria 
Arcisban.

Ismét tavaszi hangversenyt 
adtak a Sárvári Vonósok áp-
rilis 16-án a sárvári Szent 
László-templomban. 2012-es 
megalakulásuk óta hagyo-
mány, hogy a város vonósai 
megtartják kikeletköszöntő 
zenés műsoraikat más-más 
helyszínen. 

A zsúfolásig megtelt temp-
lombelsőben a Sárvári Vonósok 
mellett közreműködött a Koncz 
János Alapfokú Művészeti Isko-
la Mazsola zenekara, valamint 
Schuller Henriette énekművész 

és Pfeiffer Milán tehetséges fia-
tal trombitaművész is. A Sárvári 
Vonósok művészeti vezetője 
Kovács Éva elmondta, hogy a 
megalakulásuk óta eltelt három 
évben a vonószenekari együttes 
csapattá formálódott. A tavaszi 
hangversenyen a templomi 
helyszín is befolyásolta a vonó-
sok programválasztását, melyen 
felcsendültek többek között 
Händel, J. S. Bach és Dvořák 
művei is. A hangversenyen a 
Sárvári Vonósoknak ezúttal 
is sikerült tavaszt varázsolni a 
hallgatóság szívébe.

KREDENC BISZTRÓ REGGELIZŐ
9600 Sárvár, Rákóczi u. 16-18. • Házhoz szállítás: 06 70 312 0251

(Lidl parkolónál lévő üzletsor)
Mindennap már reggel 7 órától! Napi menü 850 Ft-tól. 

Május 23-tól május 29-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat, Vasárnap

Napi levesek
Húsleves metélttel Májgombócleves Újházi-

tyúkhúsleves 
Húsleves fridatto 

módra Húsleves gazdagon Húsleves gazdagon,
Kárpáti borzaska 

zöldfűszeres tejföllel és hasábburgonyával
Gyümölcstorta

1050 Ft

Húsleves gazdagon,
Sous vide sertésszűz 

sajtmártással, krokettel
Gyümölcstorta

1600 Ft

Kar� ol krémleves Magyaros 
burgonyaleves Lebbencsleves Zöldborsó 

krémleves Palócleves

1 napi leves + 
főétel 850 Ft

Csirkemellcsíkok 
sajtmártással, 

burgonyapürével

Csirkepaprikás 
galuskával

Töltött dagadó 
tört burgonyával

Hawaii csirkemell 
rizzsel

Sörben sült csülök 
burgonyapürével

1 napi leves + 
főétel 950 Ft Csülökpörkölt házi galuskával vagy Kárpáti borzaska zöldfűszeres tejföllel és hasábburgonyával

1 napi leves + 
főétel 1300 Ft Füstölt lazacos rizottó

Május 30-tól június 5-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat, Vasárnap

Napi levesek

Húsleves 
barom� udvarból Húsleves metélttel Daragaluska leves Legényfogó 

húsleves Vadraguleves Húsleves metélttel,
Rántott karaj parasztosan 

(uborkával, kolbásszal töltve) rizzsel 
Palacsinta

1050 Ft

Húsleves metélttel,
Sous vide marhapofa 

rózsabors mártással, burgonyapürével
Palacsinta

1600 Ft

Erőleves Francia 
hagymaleves

Hideg 
gyümölcsleves Gombaleves Fokhagyma-

krémleves

1 napi leves + 
főétel 850 Ft

Vasalt csirkemell 
füstölt sajttal, 

rizzsel

Rozmaringos 
sertéssült 

hasábburgonyával

Dubarry jércemell 
burgonyapürével

Velővel sült karaj 
rizzsel

Csípős oldalas 
burgonyapürével

1 napi leves + 
főétel 950 Ft

Kacsapörkölt kapros, házi galuskával vagy 
Rántott karaj parasztosan (uborkával, kolbásszal töltve) rizzsel

1 napi leves + 
főétel 1300 Ft Fogas� lé rántva, tartármártással, rizzsel

Tel.: 06 30 859 4559 (14 óra után)
E-mail: xmaster198905@hotmail.com

Számítógépek javítását, telepítését, karbantartását, 
adatmentést, vírusirtást, valamint kazetták és 

bakelitlemezek digitalizálását vállalom 
munkaidőn túl és hétvégén is. Házhoz is megyek.

Tavaszt varázsoltak a vonósok a hallgatóság szívébe 

Megtöltötték az érdeklődők a katolikus templomot

Emberléptékű szobrok a Galeria Arcisban

Szabolcs Péter szobrain a hit, a min-
den emberi jónak a mozgatója, az 
életbe, a jóba vetett hit látszik
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A Sárvári Csicsergő Óvoda 
május 6-án, a vöröskereszt vi-
lágnapja alkalmából a Magyar 
Vöröskereszt országos vezetősé-

gének oklevelében részesült. Az 
elismerést dr. Stánitz Éva me-
gyei tisztifőorvos adta át Stie ber 
Józsefné óvodavezetőnek.

A Sárvári Csicsergő Óvoda 
2010 óta a vöröskereszt bá-
zisóvodája, mottójuk: „A kis 
vöröskeresztes ahol tud, segít!”, 
ez a szellemiség része peda-
gógiai programjuknak is. Az 
óvodában kiemelt cél az egész-
séges életmódra nevelés, Szabó 
Zoltán mentőállomás vezető 

segítségével a kicsik játékos 
formában ismerkedhetnek meg 
az elsősegélynyújtás alapjaival, 
a vöröskereszt világnapjához 
kapcsolódóan pedig regionális 
bázisnapokat is szerveznek. 

Tevékenységükben követendő 
célként tekintenek a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt négy mo-
duljában megfogalmazottakra. 
így fontos részt vállalnak a vörös-

keresztes eszme terjesztésében, 
saját véradó napja van az óvodá-
nak, nagy hangsúlyt helyeznek 
az egészségfejlesztésre, amelynek 
része a nemzetközi szintű sportte-
vékenység, a rendszeres testmoz-
gás, az egészséges táplálkozás, 
ez utóbbiban már akkor élen 
jártak, amikor még jogszabályok 

ezt elő sem írták. Jelenleg pedig 
egyre nagyobb aktualitást kap a 
napvédelem, ennek megtanítása 
a gyermekek számára. 

A Sárvári Csicsergő Óvodának 
van saját vöröskeresztes alapszer-
vezete is, amely a legnagyobb 
szülői támogatást élvezi Vas 
megyében, így nem véletlen, 
hogy kiérdemelték az országos 
elismerést. -fr-

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

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Akciós nyári gumik
már 

11.000 Ft/db-tól

» Műszaki vizsgáztatás 19.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1.200 Ft-tól «

» Olajcsere 8.990 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Áprilisban a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Regionális 
Pedagógiai Szolgáltató és Ku-
tató Központ drámajáték bá-
zisóvodájaként szakmai napot 
tartottunk a megye érdeklődő 
óvodapedagógusai, tanítói és 
tanárai számára. 

Meghívott előadónk Farkas-
házi réka színház- és dráma-
pedagógus, színésznő volt, 
akit egy korábbi koncertje és a 
tavaly nyári drámatábor után 
már ismerősként üdvözölhet-
tünk. Szakmai napunkon Zenés 
drámajátékok címmel – óvo-
dánk dráma tehetséggondozó 
csoportjába járó gyermekeinek 
közreműködésével – vitt el 
bennünket egy képzeletbeli 

bálba, amelyben Finy Petra 
megzenésített gyermekversei-
nek segítségével izgalmasabbnál 

izgalmasabb kalandokban lehe-
tett részünk. A játékot Csiszár 
Ferencnek, a dalok zeneszerző-

jének gitárkísérete tette élmény-
szerűbbé.

réka a foglalkozás utáni kö-
tetlen beszélgetésen biztatott 
bennünket arra, hogy bátran 
válogassunk a kortárs magyar 
költők gyermekverseiből, hisz 
ezek között is találhatunk olyan 
gyöngyszemeket, amelyekkel 
színesíthetjük nevelő-oktató 
munkánkat. Megerősítette ben-
nünk az elő zene és a hangszeres 
zenei kíséret pozitív személyi-
ségfejlesztő hatását.

Örömünkre szolgált, hogy 
meghívásunkra továbbra is szí-
vesen látogat majd el óvodánkba, 
így közös együttműködésünk a 
jövőben is folytatódni fog.

Szabó Imréné
drámajáték tehetséggondozó

Tündérvándor a Sárvári Vármelléki Óvodában

Országos vöröskeresztes díj a Csicsergő óvodának
Farkasházi Réka színésznő a Vármelléki Óvoda gyermekeivel

Dr. Wächter Walter járási tisztifőorvos is gratulált a vöröskereszt országos 
elismeréséhez az óvoda vezetőjének, Stieber Józsefnének és a dolgozóknak
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GÉPKEZELŐ
(3-4 műszakos munkavégzés)

Feladatok:
• gyártóberendezések kezelése, kiszolgálása,
• elektronikai alkatrészek szerelése.

Elvárás:
• szakmunkás végzettség.

GÉPBEÁLLÍTÓ
(4 műszakos munkavégzés)

Feladatok:
• gyártóberendezések folyamatos működésének 
 biztosítása, beállítása,
• átállások, javítások elvégzése,
• folyamatos termelés támogatása.

Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség.

A szombathelyi EPCOS Kft. által gyártott elektronikai alkatrészek megtalálhatóak szinte minden elektromos és elektronikus készülék-
ben, amelyek kifogástalan működéséhez termékeink nélkülözhetetlenek. A cégünk által gyártott alkatrészek biztosítják az energiaellá-
tást, az elektromos jelek feldolgozását, valamint védik az elektronikus áramköröket. Az EPCOS, a TDK csoport tagjaként ezen kulcsfon-
tosságú termékek egyik vezető gyártója a világon.
A piaci pozíciónk megerősítése és a vevői igényeknek való minél jobb megfelelés érdekében, várjuk pályázók jelentkezését az alábbi 
munkakörbe szombathelyi munkavégzéssel:

Ha fenti ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, hogy jelentkezzen vállalatunk portáján (Szombathely, Csaba utca 30.) elhelye-
zett pályázati lap kitöltésével vagy juttassa el önéletrajzát a HRSzombathely@epcos.com e-mail címre.

Napközis táborok 
a Sárvári Fürdőben és a Kalandparkban

www.sarvarfurdo.hu

Kalóztábor 
6-10 éves gyermekeknek. Fürdőzés, játékok, kézműveskedés.
Időpontok: 
június 20-24.; július 18-22.; augusztus 15-19.
Ára: 17.900 Ft/hét/fő 

Gézengúz tábor 
8-12 éves kis Gézengúzoknak. Kötélpályázás, fürdőzés, íjászat, 
fa- és falmászás, valamint sok-sok izgalmas program.
Időpontok: június 27-július 1.; július 4-8.; július 18-22.; 
július 25-29.; augusztus 1-5.; augusztus 8-12.
Ára: 19.900 Ft/hét/fő

Úszótábor
Napi két úszásoktatás, barkácsolás, vidám fürdőzés, kalandparkozás.

Időpontok: 
5-7 éves korig: július 11-15.; augusztus 1-5.
7 éves kortól: június 27-július 1.; július 25-29.

Ára: 19.900 Ft/hét/fő

Jelentkezés és bővebb információ: 
www.sarvarfurdo.hu; 95/523 651; thermal@sarvarfurdo.hu
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Április 24-én, a városi sport-
naphoz kapcsolódóan idén is 
megrendezték a tánc világnapi 
gálát. Bár a rossz idő a vár aulá-
jába kényszerítette a fellépőket 
és a közönséget, ez senki kedvét 
nem szegte. 

A Sárvári Senior Néptánc 
Egyesület immár hatodik alka-
lommal szervezte meg a helyi 
művészeti csoportok fellépését. 
Dr. Kondora Bálint elmondta, 
hogy már hagyományosnak 
mondható a rendezvényük, ahol 
minden évben népszerűsítik a 
tánc különböző műfajait. Cél-
juk, hogy felhívják a figyelmet a 
tánc ősi gyökereire, társadalmi 

hasznára és művészeti értékére. 
A világnap egyébként a klasz-
szikus balett nagymesterének, 
Jean-Georges Noverre-nek a 
születésnapjához kötődik.

A szervezők minden évben he-
lyi, illetve a városhoz valamilyen 
formában kötődő együtteseket 
hívnak a gálára. Idén a szervező, 
Sárvári Senior Néptánc Egye-
sület mellett színpadra lépett a 
Crazy Legs Dance School Sár-
vár, a Movement Dance School 
Kapuvár, a Prima Salsa, a Stop 
and Go Táncegyesület, Szakács 
Eszter és Bennárik Dóra, a Soul 
Peppers Locking tánccsoport és 
a Mira Orient Art. 

szilke

Össztánc a gálán (Fotó: Auer Gábor)

Tánc világnapi gála

Május 10-én délben érkeztek 
meg a Magyar Honvédség futói 
Sárvár határába a Toborzó Or-
szágfutás elnevezésű program 
keretében. A 2016 kilométeres, 
több mint kétszáz település 
érintésével folyó futás alapvető 
célja a katonai hivatás népszerű-
sítése, a civil lakosság és a Ma-
gyar Honvédség kapcsolatának 
erősítése.

Az Ikervári úti benzinkútnál 
találkozott a Magyar Honvédség 
katonáival a sárvári futók első 
csoportja. A Toborzó Országfutás 
sárvári állomásának első távján 
együtt futottak a katonákkal a Ba-
rabás szakközépiskola és a Szent 
László katolikus iskola diákjai, 
valamint a sárvári tűzoltóság 
futói. A Tinódi és a Nádasdy 
utcákon keresztül érkeztek meg 

a futók a Kossuth térre, ahol 
Kondora István polgármester és 
Máhr Tivadar alpolgármester, 
sárvári diákok, valamint a regös 
együttes térzenéje várta őket.

 április 13. és május 20. között 
rendezi meg az MH Hadkiegészí-
tő és Központi Nyilvántartó Pa-

rancsnokság a Toborzó Ország-
futást. A 2016 kilométeres, több 
mint kétszáz település érintésével 
folyó futás során a katonák a helyi 
iskolák és intézmények bevoná-

sával mozgósítják a lakosságot, 
hogy velük együtt fussanak.

– Legfontosabb célunk, hogy a 
katonai pályát népszerűsítsük, és 
felhívjuk a fiatalok figyelmét arra, 
hogy a haza szolgálata milyen 
fontos dolog. Az olimpia évében 
szeretnénk a magyar olimpiai 

csapat és az olimpiai sportolók tel-
jesítménye előtt is tisztelegni, mert 
azt valljuk, hogy az a munka és 
kitartás, amelyet ők a felkészülésük 
során tanúsítanak, az példaértékű. 
Van egy harmadik nagyon fontos 
célunk, a szolgálatteljesítés közben 
elhunyt katonák árvái számára is 
gyűjtünk adományokat, mert sze-
retnénk a családok számára köny-
nyebbé tenni ezt a nehéz időszakot 
– mondta Ferge László őrnagy.

A főtéren rendezett ünnepsé-
gen Kondora István polgármester 
köszöntötte a Magyar Honvédség 
tagjait és a diákokat. A toborzó 
futás nem véletlenül érintette a 
főtéri világháborús emlékmű-

vet, hiszen az országon átívelő 
program keretében szeretnének 
tisztelegni a világháborúkban 
elesett hősök emléke előtt is. 

– Az I. és II. világháborúban 
nagyon sok sárvári család el-
vesztette szeretteit, mi nagyon 
szerencsés generációk vagyunk, 
mert háború nélkül élhettük, 
élhetjük az életünket. Ezek a 
mostani nehézségek össze sem 
hasonlíthatóak azzal, amik há-
ború idején érik a családokat, 
az egész nemzetet – mondta a 
polgármester.

A város nevében Kondora 
István polgármester és Máhr 
Tivadar alpolgármester, a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő és 
Központi Nyilvántartó Parancs-
noksága képviseletében pedig 
Horváth Gábor százados helyezte 
el az emlékezés koszorúját. 

Az ünnepség végén a polgár-
mester felkötötte a város emlék-
szalagját a futás stafétabotjára. A 
honvédektől pedig az országfutás 
emblémájával ellátott pólót ka-

pott ajándékba. A rendezvény 
zárásaként verbunkost játszott a 
regös együttes, amelyre Kondora 
István polgármester el is járt egy 
toborzótáncot. A tánc nyelvén 
szerette volna felhívni a figyelmet 
arra, hogy a haza védelméhez ma 
is szükség van katonákra.

A Kossuth térről a Nádasdy és 
Gárdonyi iskolák, a Tinódi gim-
názium, valamint a rendőrség 
futóival kiegészülve indultak el 
az országfutó honvédek. A Vad-
kert körúton keresztül hagyták 
el Sárvárt, és tovább indultak 
Ostffyasszonyfára, majd Pápóc-
nál hagyták el Vas megyét. 

Fonyó

Futással népszerűsítik a katonai pályát

Tisztelgés a hősök emléke előtt

Ferge László őrnagy vezetésével érkeztek meg a futók a Kossuth térre
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

május 26-án és június 2-án, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. május 20. és június 4. között
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingatlanhasz-
náló MÁJUS HÓNAPBAN MÁJUS 
28-ÁN, SZOMBATON 12.00 órától 
18.00 óráig a Kemény István u. 1. 
szám előtt (Lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, és 
ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben 
díjmentesen elhelyezheti, amennyiben 
tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS:
2016. január 1-től a lakosság a ház-

hoz menő lomtalanítást a bejelentést 
követő 10 munkanapon belül, a Köz-
szolgáltatóval előre egyeztetett napon, 
évente egy alkalommal, maximum 2 
m3 mennyiségben díjmentesen veheti 
igénybe. Az igénybejelentés során 
szükséges megadni a lomhulladék 
várható mennyiségét, a 2 m3 feletti 
lomhulladék csak a díjköteles lom-
talanítás díjának megfizetése mellett 
szállítható el. A ki nem használt lomta-
lanítási alkalom a következő évre nem 
vihető át. A házhoz menő díjmentes 
lomtalanítás július és augusztus hó-
napok kivételével egész évben igénybe 
vehető, kivéve a vis maiort, évente 
egy alkalommal, maximum 2 m3 
mennyiségben.

FIGYELEM!
Lakossági eredetű hulladékká vált 

GUMIABRONCSOT 6 db/háztartás/
év mennyiségben, ÓLOM AKKU-
MULÁTORT, NIKKEL-KADMIUM 

ELEMET, klór-fluor-szénhidrogént 
tartalmazó kiselejtezett berendezést 
pl.: hűtő, veszélyes anyagokat tar-
talmazó kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezéseket pl.: TV, 
MOSÓGÉP, MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐ, SZÁMÍTÓGÉP, EGYÉB 
HÁZTARTÁSI ELEKTROMOS 
BERENDEZÉS a lakossági ingat-
lanhasználó 2016. MÁJUS 28-ÁN, 
SZOMBATON 12.00 órától 18.00 
óráig a Kemény István u. 1. szám 
előtt (Lafuma után) elhelyezett kon-
ténerhez maga elszállíthatja, és ott 
díjmentesen elhelyezheti, amennyiben 
tartozása nem áll fenn.

Lakossági házhoz menő növé-
nyi eredetű biológiailag lebomló 
díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár 
családi házas ingatlanainál. A gyűjtés 
igénybevételéhez szükséges 60 literes 
előnyomott gyűjtőzsák társaságunk 
ügyfélszolgálatán 21 db/háztartás/
év mennyiségben féléves bontásban 
vehető át, feltéve, hogy az ingatlan-
használónak tartozása nem áll fenn, 
vagy azt igényléskor megfizeti. A 
kertvárosi városrészben már kihelye-
zett biokukák továbbra is használatban 
maradnak, aki biokukával rendelkezik 
díjmentes gyűjtőzsák igénybevételére 
nem jogosult.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2016. május, június.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
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HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.  

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2016. május, június.

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÜVEG 2. 
KÖRZET

SZELEKTÍV SZELEKTÍV
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KÖRZET

ÜVEG 1. 
KÖRZET

BIO zsák, kuka:
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE

25. SZERDA

BIO 

11. SZERDA SZERDA8.

18. SZERDA

29. SZERDA BIO 

SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
15. BIO 

22. SZERDA

SZERDA

MÁJUS JÚNIUS ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI  vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik

ÜVEG 2. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI  vagy PÉNTEKI napon történik     

4. SZERDA SZERDA1. BIO BIO 

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2016. május, június.

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÜVEG 2. 
KÖRZET

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

ÜVEG 1. 
KÖRZET

BIO zsák, kuka:
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 
HULLADÉK GYŰJTÉSE

25. SZERDA

BIO 

11. SZERDA SZERDA8.

18. SZERDA

29. SZERDA BIO 

SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
15. BIO 

22. SZERDA

SZERDA

MÁJUS JÚNIUS ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI  vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik

ÜVEG 2. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
KEDDI  vagy PÉNTEKI napon történik     

4. SZERDA SZERDA1. BIO BIO 

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget 
a Közös képviselők válláról.

Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki 
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

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

Mobil: 06-20/936-1574

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Berzsenyi utcában 
2016-ban épülő belvárosi, 
zöldövezeti sorházak 
értékesítése 
elkezdődött

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Május 21., 28. és június 4.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Május 20. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Nyitnikék Fesztiválról
Május 27. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármester
Június  3. (péntek) 19.00 Téma: Nyári városi programkínálat
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40

Testületi ülés
Május 26. (csütörtök) 16.00/élő
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Folytatás az 1. oldalról
A sportfesztivált, amely része 

a „Mozdulj Sárvár!” rendez-
vénysorozatnak, Máhr Tivadar, 
Sárvár alpolgármestere nyitotta 
meg, majd maga is elindult az 5 
km-es futótávon.

A rendezvény célja, hogy az 
egészséges életmódot, a rendsze-
res testmozgást megszerettesse, 
minél több embert legalább ezen 
alkalommal mozgásra csábítson. 
A felhívás nyitott fülekre talált, 
hiszen a sárvári iskolák diákjai 
is nagy számban képviseltették 
magukat. 

Először a görkorcsolyapró-
bára nevezettek rajtoltak el. Ők 
háromszor ezer métert tettek 
meg a kijelölt városi pályán. 
Majd elrajtoltak az 5 km-es és 

10 km-es távokra benevezett 
versenyzők is. Mögöttük indul-
tak a családi és gyermek futam 

résztvevői, akik 2 és fél kilomé-
tert teljesítettek. A futópálya 
végighaladt a Batthyány utcán, 

az árpád és Nádasdy utcákon, 
majd a futók a várárokban 
megkerülték a várat és a posta 

melletti Deák Ferenc utcán ke-
resztül értek vissza a Posta téren 
lévő célba. Ezt a távot tették meg 
egyszer, kétszer, illetve négyszer 
a versenyre benevezettek. 

– A verseny végére teljesen 
felfokozottá vált a hangulat. 
Nem érződött a fáradtság sen-
kin, a jóleső elégedettség lett 
úrrá minden résztvevőn. A 
sport ünnepi helyszínévé vált 

a Posta tér – mondta Haraszti 
Zsolt főszervező, aki szerint 
pont ez volt a cél.

A futó-  és  görkorcsolya 
fesztivált a szponzorok fel-
ajánlásainak köszönhetően 
tombolasorsolás zárta. Min-
denki elégedetten, emléklap-
pal vagy oklevéllel távozhatott, 
és azzal az elhatározással, hogy 
jövőre ismét részt vesz a „Fut a 
Sárvár, Gurul a Sárvár” sport-
délutánon. 

Berta

Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.

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

MINDEN 
VASÁRNAP 

NYITVA

Hétfő-péntek: 6:00 – 22:00        Hétfő-péntek: 6:00 – 20:00
Szombat: 6:00 – 22:00                 Szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00             Vasárnap: 07:00 – 12:00

Soproni dobozos sör 0,5L 205 Ft/db (410 Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 180 Ft/db (360 Ft/L)
Riesenbrau dobozos sör 0,5L 140Ft/db (280 Ft/L)
Löwenbräu dobozos sör 0,5L 175Ft/db (350 Ft/L)
Kőbányai dobozos sör 0,5L 175Ft/db (350 Ft/L)
Beck’s dobozos sör 0,5L 215Ft/db (430 Ft/L)
Arany Fácán dobozos sör 0,5L 165Ft/db (330 Ft/L)
Pepsi 2,5L 350Ft/db (140 Ft/L)

A tervek szerint újszerű kezdeményezés színhelye lesz a 
Nádasdy-vár parkja, a várparkoló és a vár hídja június 
11-én, szombaton. 

A „Mozdulj Sárvár!” programsorozat részeként első alka-
lommal rendeznek városi sportági börzét, ahol a Sárváron 
működő egyesületek, klubok, szakosztályok mutatkozhatnak 
be, illetve toborozhatnak tagokat. A rendezvényre érdeklődő-
ként elsősorban a város oktatási- és nevelési intézményeinek 
– óvodák, iskolák – növendékeit várják, de kiváló alkalom lesz 
ez a nap a klubok népszerűsítésére, valamint arra is, hogy a 
városunkba látogató hazai és külföldi vendégek személyesen 
győződjenek meg arról, hogy Sárvár az egészséges életmód, 
a mozgás, a sport városa is.

 A rendezők – Sárvár Város Önkormányzata és a Kinizsi 
SE – egyeztető megbeszélésre várják május 23-án, hétfőn 
17 órára a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 
klubtermébe a rendezvényen részt venni szándékozó sport-
szervezetek képviselőit. Érdeklődni Csonka Lászlónál, a 
30-207-7113-as telefonszámon lehet.

 

Sporttal vár a várpark!

Futók és görkorcsolyázók sportünnepe

A görkorcsolyázók háromszor ezer métert tettek meg a kijelölt városi pályán

Örömsportolás helyszíne volt a Posta tér – kicsik és nagyok, amatőrök és profik együtt melegítettek be
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Divat Show áruházDivat Show áruház

minden cipő -40%-40%minden termék

-50%-50%Minden vasárnap NYITVA!Minden vasárnap NYITVA!

9600 Sárvár, Deák Ferenc u. 14.
(A volt Spar helyén, a Shell kúttal szemben)

Hétfő-Szombat: 8:30-18:00 Vasárnap: 9:00-15:00

VÉGKIÁRUSÍTÁS

 SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) 
Batthyány u. 34/3. 

 H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •        ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

Elsőáldozás, bérmálás, konfi rmáció 
vagy keresztelő?

Egy szép, időtálló ARANY vagy EZÜST ékszerrel 
biztos maradandó emlék lesz ez a nap.

Óriási választékkal és kedvező árakkal várjuk!
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Május az egyházi ünnepek hónapja.

MOST AKCIÓS ÁRAK! 10-30%
Ajándék: Egyedi, idézetes DÍSZCSOMAGOLÁS 

20ezer Ft feletti vásárlásnál.

Az akció június 5-ig tart.

Pajor Béla 0670/ 272 65 79
Pajor Gábor 0670/ 362 67 76
E-mail: pajorteto@citromail.hu
www.pajorteto.hu

Pajor Tetőfedés
Ács, tetőfedő, bádogos munkák
Szolgáltatásaink:  
• tetőszerkezetek, elő tetők, pavilonok készítése
• cserép-, zsindely-, palafedés készítése
• közintézmények, műemlék épületek 
  tetőfelújítása
• hagyományos habarcsolt fedések készítése
• tetősík ablakok beépítése
• ereszcsatorna rendszerek, lemezszegélyek, 
  bádogos szerkezetek, cserepes lemez, 
  szendvicspanel fedések készítése

Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.  

               egységár

Kőbányai sör dobozos 0,5 l  ................................ 169 Ft 338 Ft/l

Soproni sör dobozos 0,5 l  ................................... 199 Ft  398 Ft/l

Áraink május 31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Kertvárosi Trafi k

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-22.00

vasárnap 6.00-20.00

ÚJ VASÁRNAPI NYITVA TARTÁS 
6.00–20.00-ig

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…


