www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvari.televizio
hirlap@sarvar.hu

29. évfolyam
11. szám
2016. június 3.

SÁRVÁRI HÍRLAP
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Átadták a hegyközségi új sírkertet

Helyi akciócsoport a
helyi fejlesztésekért
Az önkormányzat, civil szervezetek és helyi vállalkozások képviselői találkoztak a városházán.
Az együttműködés eredményeképpen újabb infrastrukturális
fejlesztések előtt nyílhat meg a
lehetőség a városban.

Ágh Péter országgyűlési képviselő és Kondora István polgármester meggyújtották az emlékezés lángjait

Az elmúlás gyönyörű kertje
készült el Sárvár határában,
a Hegyközségben. A fenséges,
elegáns ravatalozó és az azt
körülölelő temető nyugalmat
és békét áraszt. Ökumenikus
szentelési szertartására és
átadására május 26-án este
került sor.
Közel kétszáz éve nem került
sor temetőavatásra Sárváron,
most azért vált szükségessé, mert

a Soproni úti köztemető hamarosan betelik. Talán az alkalom
rendkívüliségének is köszönhetően, nagyon sokan eljöttek az
új temető átadására, amelynek
kezdetét a ravatalozó harangjának kondulása jelezte. A Sárvári
Oratórikus Kórus éneke után
Takács Zoltán Bálint múzeumigazgató, a rendezvény narrátora
köszöntötte a megjelenteket.
Kondora István polgármester
ünnepi beszédét úgy kezdte,

hogy mi vagyunk az élő tanúk
arra, hogy egy város felelősséggel gondolkodik élőkről és
holtakról. „Az élőket hívom, a
holtakat elsiratom, a villámokat
megtöröm” – idézte a polgármester azt a szöveget, amelyet
annak az 54 kilogrammos
harangnak az oldalára véstek,
ami az új ravatalozó tornyában
kapott helyet.
Folytatás a 3. oldalon

Még az áprilisi ülésén döntött
úgy a sárvári képviselő-testület,
hogy közösségi szinten irányított,
városi helyi fejlesztések keretében
történő sikeres uniós pályázás
érdekében helyi közösséget, helyi
akciócsoportot hoz létre, és május
végéig nyilvántartásba veteti.
Néhány konkrét városfejlesztési
ötlet már az első találkozáson
megfogalmazódott, az egyik ilyen
a civil szervezetek „otthonául”
szolgáló volt zárdaépület felújítása.
Máhr Tivadar szerint ennek az
együttműködésnek az a lényege,
hogy ne feltétlenül az önkormányzat mondja meg, hogy milyen fejlesztés valósuljon meg a városban,
hanem teret kapjon a civil kezdeményezés, a közösségi fejlesztési erő.
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Nyári színházi esték a várudvaron

Indul a fesztiválszezon Sárváron

A Nyári színházi esték a szabadtéri időszakhoz már úgy hozzátartoznak, mint a fesztiválok. A színházi estéken nincsenek
sorszámozott helyek, a székfoglalás érkezési sorrendben történik,
és sajnos az időjárás szeszélyeinek is kiszolgáltatottjai az esték,
ezért vannak az esőnapok. Ennek ellenére a páratlan atmoszféra
rendre megtölti a Nádasdy-vár udvarát egy-egy színi előadáson.
Az első alkalommal, a Hitted volna? című darabbal Hernádi Judit
és Kern András lép színpadra június 18-án 20.30-kor.
További előadások a sarvarikum.hu weboldalon

A mazsorettek fesztiváljával veszi kezdetét a fesztiválszezon Sárváron, és már elindultak a zenés nyári produkciók
a Kossuth téren is. Június 10–12-én kerül sor a mazsorett
fesztiválra, majd a sörfesztivállal kibővült fúvós fesztivál, a
Nádasdy Történelmi Fesztivál, a Vármeeting és a Nemzetközi
Folklórnapok kínálnak igazi fesztiválhangulatot Sárváron.
Persze egyéb zenés produkciókból, kiállításokból, színházból
sem lesz hiány Sárváron. Induljon a nyár!
Részletes programok a sarvarvaros.hu weboldalon
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BESZPRÉMY JÓZSEFNÉ – BABI NÉNI
(1922 – 2016)

Erős vár a mi Istenünk, és erős várunk nekünk a magyar népművészet hagyománya, a tiszta forrásból táplálkozó hatalmas értéktárunk.
Beszprémy Józsefné hímző, népi iparművész, a népművészet mestere
a hagyományokon alapuló díszítőművészeti kultúránk továbbéltetésének meghatározó személyisége életének 94. évében
végleg letette a tűt és a hímzőfonalakat, nem kutatja,
nem rajzolja már többet és nem tervez népi motívumokat, mert az égieket gyönyörködteti ezután szépséges
munkáival.
A Csorna melletti Csatári majorban született leány
először polgári iskolásként ismerkedett a varrással és
az öltésekkel, majd a középiskolában Csesznák Margit
útmutatása alapján a torockói hímzéssel, a szűrrátétes
gallérral és a matyó hímzéssel. A háború után 1950-ben
költözött férjével, két fiúkkal Sárvárra, ahol lányuk Alojzia Katalin 1955-ben született. A hatvanas évek elején
egy megyei kiállításra adott iskolás korából származó
hímzései hívták fel rá a figyelmet. Bekapcsolódott a díszítőművészeti szakkörök vezetőinek képzésébe először, mint hallgató,
aztán később mint oktató, tanító. Megismerte a múzeumok néprajzi
gyűjteményeinek anyagát és egy „1764” évben készült gránátalmás
párnavég fellelésével a vasi hímzésekkel találkozott. Debrecentől
Kapuvárig, Esztergomtól Mosonmagyaróvárig kutatta a múzeumok
textilgyűjteményeit, leírta a hímzések adatait, lelőhelyeit, rajzolta a
mintákat, amit lehetett le is fényképezett. A közgyűjteményeken túl
helyi gyűjtemények, magánszemélyek gyűjteményei sem maradtak ki
a kutatásból. A feltáró kutatómunkájában első perctől kezdve az értékek közzététele, a megismertetés szándéka vezette, amint azt ő maga
is vallotta: „A múzeumi darabokat nem szolgai módon rajzoltam,
– átrajzoltam, hogy alkalmas legyen mai lakásunkban felhasználva
otthonunk díszítésére.” Az 1996-ban megjelent Vas Megye Népművészete monográfiában publikálta a munkája eredményeit, majd aztán
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a gyűjtött anyagot közzétette először a Megyei Művelődési és Ifjúsági
Központ által kiadott kötetben, amit a Magyar Művelődési Intézet
gondozásában megjelent újabb kötet követett, mindegyikben 50 – 50
mintával. Ezt a gyűjtőmunkát koronázta meg legutóbb 2015-ben a
„Nyugat-dunántúli Szabadrajzú hímzések” 64 mintarajzot tartalmazó
szépséges kiadvány, amelyet a Hagyományok Háza „Mesterség – Hagyomány” sorozatban jelentetett meg.
Beszprémy Józsefné olyan egyéniség volt, aki a
„hőskorszak” képviselőjeként cselekvő közreműködője volt annak az időszaknak, amikor szakemberek
és alkotók lépésről lépésre saját munkájukkal hozták
létre és teremtették meg a hagyományos kézművesség
továbbéltetéséhez szükséges feltételeket. Ennek eredményeként a hatvanas évek közepén sorra szerveződtek a
sárvári járásban is a díszítőművészeti szakkörök, majd
rendszeressé váltak a szakmai értékeléssel, díjazással is
együtt járó népművészeti kiállítások. Az országossá terebélyesedett mozgalomba egyre nagyobb energiával kapcsolódott be, majd a maga hímzéseivel és hiteles szakmai
munkája elismeréseként elnyerte a Népi Iparművész és a
Népművészet Mestere díjakat. Alkotóként, díjazottként
folyamatosan jelen volt az országos népművészeti kiállításokon.
Azon ritka egyéniségek közé tartozott, aki időt, fáradtságot nem
ismerve, az ösztönzésére létrejött szakköri közösségeket folyamatosan
segítve évtizedeken át következetesen és szerényen tette a vállalt feladatát
annak érdekében, hogy megmentse, megőrizze, továbbadja a magyar
népi kultúra egyedülálló értékeit.
Életrajzi visszaemlékezéseinek utolsó írásában így összegzi munkásságát: „Egyáltalán nem nyugalmas időt töltöttem munkahelyemen. Boldog
voltam, hogy azt csináltam, amit szerettem. Nem panaszkodhatok, mert
az elismerés is megvolt.”
Köszönjük Babi néni!
Beszprémy Józsefnét tisztelők nevében:
Kutszegi István
Sárvár, 2016. május

Sárvár önmaga kelti saját jó hírét
A Magyar Páneurópa Unió
Sárvári Szervezetének klubhelyiségében tartott előadást
Máhr Tivadar Új trendek az
idegenforgalomban címmel.
Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy városunkban idegenek nincsenek, csak turizmus
és vendégek.
Elsőként az előadás címét cáfolta meg Máhr Tivadar, idézve egy
turisztikai kutatást, ahol a megkérdezettek az idegen szóra, már nem
egy fizető vendégre, hanem egy
illegális bevándorlóra gondolnak
inkább. Így Sárváron nincs helye
az idegen kifejezésnek, mert itt
ilyenek nincsenek. Ha nincsenek,
akkor nagyobb a biztonság is, ami
az idelátogatók számára egyre
fontosabb szempont más szolgáltatásokhoz képest.
A trendforduló lényege, hogy
a felgyorsult világban mindig
kell újat alkotni. Minden sze-

zonban valami újat kell kitalálni.
Egyre több ember utazik a világban, akik minél többet akarnak
látni, minél gyorsabban, mert
nincs idő kikapcsolódni. Sárvár

Sárvár e célok érdekében sok
százmillió forint értékben készített
elő megvalósításra különböző új
építészeti látványelemeket, melyek
a gyógyhelyfejlesztési program

Máhr Tivadar alpolgármester elmondta, Sárvár sok százmillió forint értékben
készített elő megvalósításra különböző új építészeti látványelemeket

feladata, hogy a város minél
jobban tudjon kapcsolódni a
globális turisztikai kínálathoz.

részeként nyerhetnek pályázati
támogatást. A fejlesztések nagy
része a Csónakázó-tó környékén

valósulhatna meg – adott tájékoztatást az alpolgármester.
Az önkormányzati és a vállalkozói szféra közösen megtanulta
az elmúlt években, hogy miként
kell folyamatosan új attrakciókkal
megjelenni. A főutca és a gyógyfürdő közti területeken állandóak
a bővítések, építések. Számos
magas színvonalú szolgáltatás
jelent meg a városban, látványos
a kisvonat és a világhálón is egyre
több platformon jelenik meg
Sárvár – sorolta a folyamatos
újításokat Máhr Tivadar.
A fejlesztések mellett fontos
része a jó és pozitív városképnek
az itt élő emberek hangulata,
környezetünk rendezettsége.
Ezért Sárvár eddig is és ezután
is azon lesz, hogy önmaga keltse saját jó hírét azzal, hogy jó
körülményeket, megélhetési
lehetőséget és perspektívát tud
adni polgárainak – hangzott el
az előadáson.

facebook.com/sarvari.televizio
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Átadták a hegyközségi új sírkertet
Június 1-jétől már elkezdődhetnek az új temetőben is a temetkezések
Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester
szerint az új ravatalozó harangja
arra figyelmeztet bennünket,
hogy az élet múlandó és törékeny. Emlékeztetett arra, hogy

úgy gondolkodtak, hogy olyan
helyet kell választani, amely több
száz évig alkalmas lesz temetkezésre, és jelzi, hogy a helyi közösség gondoskodik és gondolkodik
halottairól. – Ahol most állunk
az egy kapu: a város kapuja, másrészt
kapu élők és holtak
között, kapu a föld és
az ég között. Ebben
a kapuban mi most
tanúk, a kapu őrzői
vagyunk, a ránk rótt
feladatot meg kell
egymás között osztanunk, mert nem
biztos, hogy egyedül elbírja lélek és
test – hangsúlyozta
a polgármester, és
hozzátette, ez az új
temető egy lelki kötelesség, amit mind
együtt magunkra
vállalunk és hordozunk életünk végéig.
Sokan eljöttek a sírkert felszentelésére – dr. Szijártó
Ágh Péter, a térség
Valéria, Máhr Tivadar, Kondora István és Ágh Péter országgyűlési képviaz első sorban
selője a kopogtatási
ceremóniát idézte
amikor hét évvel ezelőtt felme- meg ünnepi beszédében, amelyrült ennek a temetőnek a meg- nek keretében a Habsburg-csaépítése, az elődeikhez hasonlóan lád tagjait temették el Bécsben, a

Fogadóóra

Máhr Tivadar alpolgármester 2016. június 8-án (szerdán)
15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet
205. sz.) fogadóórát tart.

Fenséges és elegáns lett a ravatalozó

kapucinusok kriptájában. – Szegény bűnös halandók vagyunk
mindnyájan, függetlenül attól,
hogy mi a munkánk, mi a foglalkozásunk, mi a hivatalunk adta
címünk – mondta Ágh Péter, aki
hozzátette, hogy egyszer mindnyájunknak el kell mennünk,
hiszen ez az élet része.
– Most Sárváron egy olyan
szakrális hely felszentelése történik meg, ahol az otthont adó város földje befogadja égi polgárait.
A méltó búcsú helye lesz ez, de
ha ide eljövünk, akkor tudhatjuk
azt, hogy ez a hely csak a testé,
hiszen van hitünk abban, hogy
a lélek él. A bennünk lévő hit és
szeretet hidat képez majd azok
közé, akik számára lezárul az

élet földi szakasza – zárta ünnepi
gondolatait a képviselő.
Az ünnepi beszédek után Orbán István kanonok, Gyarmati
István evangélikus lelkész és
Szentgyörgyi László református
lelkész ökumenikus szertartás
keretében felszentelték az új
köztemetőt.
A Sárvári Oratórikus Kórus
műsorát követően, illetve az
utolsó zeneszám alatta Ágh Péter
és Kondora István meggyújtották az emlékezés lángjait.
Az átadási ünnepség végén
lehetőség nyílott a sírkert és a
ravatalozó megtekintésére. Az új
temető június 1-jétől megnyitja
kapuit, és elkezdődhetnek az
itteni temetkezések is.
-fr-

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2016. június 7-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 202. számú irodájában.

A rendőrök és a tűzoltók is eredményesen őrzik a biztonságunkat
A beszámolók ülése volt a
májusi testületi ülés Sárváron,
amelyen mintegy harminc
napirendet tárgyaltak a képviselők.
Fekete Géza városi rendőrkapitány Sárvár közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről,
és az azzal kapcsolatos feladatokról számolt be. Mint
mondta, nagyon jó évet zártak a
rendőrkapitányság illetékességi
területén, a számok alapján is
eredményesen dolgoztak. Az

idei évben pedig szeretnék a
tavalyi év eredményeit megtartani.
Ma már teljesen igaz és tény,
hogy Magyarországon a biztonság gazdasági erőforrássá
változott. Nagyon sokan azért
választják hazánkat üdülésre,
mert itt a biztonság magasabb
szintű, mint Európa más régióiban – összegezte a tájékoztatót
Kondora István polgármester.
Kovács Levente, a Sárvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Pintér Richárd
tűzoltóparancsnok a Sárvá-

ri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tavalyi tevékenységét
értékelte. A város tűzvédelmi
helyzete jó, és évről évre javul.
Tavaly 8 százalékkal csökkent
a tűzesetek száma, a műszaki
mentések száma azonban nőtt.
A tűzesetek csökkenéséhez
hozzájárul a közös munka az
önkormányzattal a lakosság
tájékoztatása terén. – Ahhoz,

hogy ezt a magas szintet tudjuk
művelni, fontosak a képzések,
a gyakorlatok – mondta Pintér
Richárd parancsnok, aki szólt
arról is, hogy a 2015-ös évben
a legjobb tűzoltási gyakorlatot a
sárváriak hajtották végre a megyében. Kondora István és dr.
Szijártó Valéria is megköszönte
a tűzoltók város érdekében végzett munkáját.

BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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Piros kerékpárok szolgálják a turizmust Sárváron
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász 24 – megváltozott munkaképességű emberek
munkájával készült – piros
kerékpárt ajándékozott a Celldömölki és a Sárvári TDM-eknek. A kerékpárok átadására és
felszentelésére május 19-én délután, Celldömölkön került sor.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász kerékpárátadó és
megáldó ünnepségén felújított,
az együttműködő szervezetek logójával ellátott, piros kerékpárok
sorakoztak a celldömölki városháza előtt. A karitász 6 kétkerekűt ajándékozott a Sárvár Tourist
& TDM Nonprofit Kft.-nek és
tizennyolcat a Ság hegy Térsége
Turisztikai Egyesületnek.
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az
összefogás hozott ide bennünket
erre az ünnepségre. Méltatta
az egyházmegyei karitász tevékenységét, és leszögezte, hogy
a közgyűlés is próbál segíteni
abban, hogy minél többen megismerjék és segítsék a szervezet
elkötelezett munkáját.

Tuczainé Régvári Marietta, a
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatónőjének szavaiból
egy összefogásról szóló történetet ismerhettünk meg az átadón.

TDM pedig örömmel élt a felkínált lehetőséggel, hogy ingyen
juthat kerékpárokhoz.
Sárvár nevében Kondora
István polgármester mondott

Próbakörön – dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök, Haller Ferenc és mögöttük Kondora István (Fotó: Szombathelyi Egyházmegyei Karitász)

A Szombathelyen és környékén
élők felajánlották régi, elhasznált
biciklijeiket. A Baktalórántházán
működő hátrányos helyzetű embereket foglalkoztató Re-Cikli
Műhely pedig újjávarázsolta
őket. A karitász ezután elszállította a járműveket a műhelyből
Celldömölkre, a két Vas megyei

köszönetet. – Szimbolikus jelentősége van ezeknek a kerékpároknak, hiszen a karitász két
dolgot volt képes ezen az átadáson keresztül összekapcsolni, a
megváltozott munkaképességű
dolgozókat és a turizmusban, a
szabadidő eltöltésében résztvevő
embereket. Ha ezekkel a kerék-

QR-kód az interaktív Sárvárért!

Az 55 darab táblán, szemmagasságban elhelyezett Smart QR-kód
által számos érdekes és részletes
ismerettel bővíthetők a Sárvárral

kapcsolatos ismeretek. Az okostelefonnal és/vagy tablettel érkező
turisták, valamint a városlakók a
QR-kód leolvasása után három
nyelven kapnak információt az
adott látványosságról a város
turisztikai honlapjáról, a www.
sarvar.hu reszponzív, mobilra és
tabletre optimalizált aloldaláról. A
Nádasdy Ferenc Múzeum állandó

Sárvár, Hunyadi u. 1.
+36 30 664 9195
Hétfő-Péntek: 9-12 és 13-17
Szombat: 9-12

Megnyitottunk

Akció érvényessége: 2016.06.03. - 06.10.

A Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. legújabb fejlesztésként,
a tavaly kihelyezett információs
táblákat Smart QR-kóddal látta
el és tette interaktívabbá.

Női, férfi ruházatunk
A hirdetés
a vásárlók igényeire szabva.
k
felmutatójána
Gyermekruházatunkban
megtalálhatók a legújabb mesehősök.
Kedvező árakkal és folyamatosan
kedvezményt
bővülő árukészlettel állunk
a vásárlók rendelkezésére.
biztosítunk!

10%

és aktuális kiállításain keresztül
a Posta téri fény- és hangjáték
időpontján át a városban zajló eseményekig mindent megtudhatnak
az érdeklődők.
A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód, melyet minden okostelefon
és tablet képes leolvasni egy ingyenes szkenner program segítségével.
Ezáltal keresgélés nélkül, beolvasás

párokkal fel tudjuk hívni a karitász tevékenységére az emberek
figyelmét, akkor már célt értünk
– hangsúlyozta a polgármester.
Az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével dr. Veres András
megyéspüspök is, aki megáldotta
a kerékpárokat. Isten áldását kérte
a kerékpárok összeszerelőire és a
kerékpárokkal közlekedőkre is.
A Kemenesaljai Néptánccsoport
kalotaszegi táncai után a meghívottak együtt kerekeztek egyet a
templom körül.
Haller Ferenc, a Sárvári TDM
ügyvezető igazgatója elmondta,
hogy nem új keletű az együttműködés Sárvár és a megyei
karitász között, hiszen a tourinform irodában már árulják
a szervezet ölbői biokertjében
megtermelt gyógynövényekből
készült gyógyteákat, szörpöket.
A 6 piros kerékpárt egyébként a
tourinform iroda előtt helyezik
el, innen lehet kikölcsönözni
őket. Remélhetőleg mind többen
keresik majd fel velük a karitász
biogazdálkodást folytató közeli
kirándulóhelyeit is, Vásárosmiskén a levendulás kertet vagy
Ölbőn a Kneipp-kertet.
-fr-

után azonnal elérhetővé válik az
információ. A QR-kódok tervezésében és kihelyezésében a Tinódi
gimnázium Utazás és Turizmus
fakultációs diákjai is részt vettek.
A TDM szervezet reméli, hogy
ezzel is hozzájárulhat ahhoz, hogy
a Sárváron eltöltött idő még hos�szabbra nyúljon, és még kellemesebben teljen mindenki számára.

Sárvár, Hunyadi
utcában utcában
Sárvár,
Berzsenyi
5+8 lakásos
2016-ban
épülő belvárosi,
társasházban
zöldövezeti
a lakásoksorházak
és az
üzletek
értékesítése
értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

facebook.com/sarvari.televizio

Sárvári

Hírlap

Békés és biztonságos országban szeretnénk élni
Az Észak-Vas Megyei Polgári Estek rendezvénysorozat keretében
Dr. Csókay András idegsebész
tartott előadást Modern kori
népvándorlás címmel a vár dísztermében. A házigazda Máhr
Tivadar alpolgármester volt.

Az Észak-Vas megyei Polgári
Estéket Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője alapította.
A sorozat keretében mindig a
választókerület más településén

nyílik lehetőség megvitatni az
aktuális kérdéseket neves előadók
segítségével. Ezúttal Dr. Csókay
András idegsebész volt a vendég,
akit Máhr Tivadar alpolgármester
köszöntött, mivel Ágh Péter egy
miniszteri értekezlet miatt nem
tudott az előadáson részt venni.
Dr. Csókay András azért jött
Sárvárra, hogy a betelepítési kvóta
elleni népszavazáson való részvételre buzdítson. Ugyanakkor a
menekültek befogadásával kap-

csolatos ellentmondást is igyekezett feloldani, amely az elesettek
befogadását előíró emberi parancs
és a keresztény értékek védelme
között feszül.
Leszögezte, hogy a menekülteknek el kell fogadnia Európa, illetve
a befogadó államok jogrendszerét
és vallását.
Az idegsebésznek nincsenek
kétségei afelől, hogy a magyarok
többsége elutasítja a kötelező
betelepítési kvótát, ugyanakkor
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ahhoz, hogy érvényes legyen a
népszavazás, és igazi felhatalmazást jelentsen a kormány számára,
az összes választópolgár több mint
felének el kell mennie voksolni.
– Azért is van óriási tétje a
betelepítési kvóta elleni népszavazásnak, mert fontos, hogy mi, magyarok kinyilvánítsuk, továbbra
is békés és biztonságos országban
szeretnénk élni – mondta Dr.
Csókay András.
-fr-

Felújították a szobrot
Pintér László fafaragó nemrég
felújította a 15 évvel ezelőtt
készült, a mentőállomás elé
helyezett szobrát. Az alkotás a
mentők napján, május 10-én már
régi szépségében pompázott.
Dr. Csókay András idegsebész a kötelező betelepítési kvóta elleni népszavazáson való részvételre buzdított (Fotó: Ohr Tibor)

Kulturális gála

Május 11-én és 12-én tartották a városi és városkörnyéki
kulturális szemlét. A két nap alatt közel 250 tanuló mutatta
meg tudása legjavát a szakmai zsűrik előtt.
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtárban zajlottak május 11-én a kulturális szemle irodalmi kategóriájában
a döntők, míg május 12-én a zenei kategóriában. Az idei
esztendőben a Nádasdy, a Gárdonyi, a Szent László általános
iskolákból, valamint a környező települések iskoláiból érkeztek
diákok a megmérettetésre.
Kategóriánként 2 főt juttattak az ítészek a kulturális gálára,
amelyen idén 24 produkció mutatkozhat be a nagyközönség
előtt. Június 12-én, vasárnap 16 órakor kezdődik a gála a
Nádasdy-vár nagyszínpadán, rossz idő esetén pedig a házasságkötő teremben.

NEM
NEMBONYOLÍTJUK,
BONYOLÍTJUK,

– Gondja
van a jelenlegi
• Lakásbiztosítások
• Gépjármű
biztosításokbiztosításával?
• Élet-,és balesetbiztosítások
NEM
– BONYOLÍTJUK,
Keresi
a legkedvezőbbet? Váltani szeretne?
• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés
– AZ ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA EGY HELYEN!

•• Lakásbiztosítások
Lakásbiztosítások •• Gépjármű
Gépjármű biztosítások
biztosítások •• Élet-,és
Élet-,és balesetbiztosítások
balesetbiztosítások
– Válassza
díjmentes
szolgáltatásainkat!
EGÉSZ ÉVBEN
KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB
BIZTOSÍTÁSOKAT
A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
•• Vállalati
Vállalati biztosítások
biztosítások •• Pénzügyi
Pénzügyi tervezés
tervezés

NEM BONYOLÍTJUK,

Teljes
körű biztosító váltás ügyintézése, biztosításközvetítés,
NEM
BONYOLÍTJUK,
EGÉSZ
EGÉSZ ÉVBEN
ÉVBEN KÉRJE
KÉRJE AA LEGKEDVEZŐBB
LEGKEDVEZŐBB
BIZTOSÍTÁSOKAT
BIZTOSÍTÁSOKAT
AA BIZTOSÍTÁSOK
BIZTOSÍTÁSOK
SZAKÉRTŐJÉTŐL
SZAKÉRTŐJÉTŐL
szerződéskezelés,
ügyintézés,
káresemény
esetén közreműködés...
Biztosításközvetítői rutinunk, kapcsolatrendszerünk
garancia rá, hogy Önnek:
ne kelljen időrabló ügyintézéssel bajlódnia
problémás esetekben is gyors, hatékony megoldást találjon!
ITT AZ IDŐ! VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT MOST!
, KU JT Í L OY N OB M E N

, KU JT Í L OY N OB M E N

nabáravdu ólgédnev idóniT • .11 .u idaynuH ,rávráS •
41 32 025 / 03 63+ :liboM • 72 95 762 / 03 63+ :liboM • 032 025 / 59 :leT •

nabáravdu ólgédnev idóniT • .11 .u idaynuH ,rávráS •
41 32 025 / 03 63+ :liboM • 72 95 762 / 03 63+ :liboM • 032 025 / 59 :leT •

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Sárvár,
Hunyadi
u. 11.
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil:
+36 30
/ 267 59
27• •Tinódi
Mobil:vendégló
+36 30 /udvarában
520 23 14
••Sárvár,
Sárvár,
Hunyadi
Hunyadi
u.
u.11.
11.
••Tinódi
Tinódi
vendégló
vendégló
udvarában
• Tel: 95 / 520 230
• Mobil:
+36
/ 267
59
27
• Mobil:
+36 30udvarában
/ 520 23 14
• Sárvár,
Hunyadi
u. 11.30
• Tinódi
vendégló
udvarában
• Sárvár,
Hunyadi
u. 11.
• Tinódi vendégló udvarában
Tel:
Tel:/ 95
95
95 //230
/ 520
520
230
230
••• Mobil:
Mobil:
+36
+36
30
30
///267
267
59
59
27
27
•••Mobil:
Mobil:
+36
+36
30
30
520
23
2323
14
1414
••••Tel.:
95/520
• Mobil:
30/27
267
59
27
•30
Mobil:
+36
38// 520
07
• Tel:
95
520
•230
Mobil:
+36
30 /+36
267
59
• Mobil:
+36
/ 520
23
14 30/631
Tel:
520
230
Mobil:
+36
30
267
59
27
Mobil:
+36
30
/
520

Szabó Zoltán, a mentőállomás vezetője elmondta, hogy
Pintér László helyi fafaragó még
2001-ben készítette a szobrot
a mindig segíteni kész Sárvári
Mentőállomás dolgozóinak. A
szobrot az állomás bejárata előtt
helyezték el 15 évvel ezelőtt,
amikor 50 éves évfordulóját ünnepelte a szervezett életmentés
Sárváron. A mentők dolgozói
azóta is rendszeresen gondozták
a szobrot, többször is lefestették.
Az idei évben azonban nagyobb
felújításra szorult az emlékmű,
ezért magát az alkotót kérték
meg a renoválásra. Pintér László
első szóra vállalta a felújítást,
műhelyében néhány főelem
cseréjére is sor került. A szobor a
magyarországi mentők napjára,

május 10-re visszakerült régi
helyére.
Pintér Lászlónak a városban
több helyen látható szobra. Számos intézménynek ajándékozott
alkotásaiból, de a város közterein
is látható egy-egy műve. A mentőállomás előtti szobor az elesettek
megsegítésére hívja fel a figyelmet.
A sárvári fafaragó mindig
munkálkodik valamin. Jelenleg
is több szobron dolgozik, többek között egy sárvári művész
mellszobrát készíti. Sajnos további részleteket erről nekünk
sem árult el, hiszen ajándéknak
szánja majd a kész alkotást.
Szabó Zoltán az idén Bükön
megrendezésre került megyei
mentőnapról is beszámolt, ahol
a Sárvári Mentőállomás dolgozói
kimentési bemutatón, sportrendezvényeken vettek részt. A
központi, budapesti mentőnapot
május 22-én rendezték, itt a
sárváriak főző- és labdarúgócsapattal képviselték a régiót.
-tsz-

Június 10-től új helyen várjuk minden kedves régi
és új vásárlónkat a régi Vodafone üzlet helyén!
Nyitás hétvégéjén, pénteken és szombaton minden
nálunk vásárolt szilikon hátlaphoz vagy tokhoz
ajándék fóliát adunk, amit az üzletben fel is rakunk!

További akciók a nyitás hétvégéjén:

• minden telefon árából 10% kedvezmény
• minden üvegfólia féláron!
GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 34.
Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont
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Aktívan részt vesz a közös
got. Fiatal, energiával teli, újító szellemű.
Sárvári Polgárőrség elnök

www.sarvarvaros.hu
Gondolkodásával új színt képes hozni az
mindannyiunkra vigyáz.
önkormányzati munkába. A közösség
Ő az, akihez mindenki bá
segítségért. Nemcsak megh
ügyét minden körülmények között előbbMegtörtént a tisztújítás az ellentétben a modernitást és szinten, hatalmas problémát jezte tanulmányait – a korábban
oldást
is segíti
megtalálni.
tartja ajelent
sajátjánál.
az elvándorlás. Az embe- említett
MSZP sárvári és megyei szer- elsődlegesen a fiatalokrejövőjét
munkaés kulturális
vezeteiben. Sárváron fiatalított tartja szem előtt! Legfőbb célja, reknek és köztük legfőképp a fia- lehetőségek
miatt.rá!
Ez sajnálatos
Számíthat
Nem fog csaló
Sárvári

Hírlap

Tisztújítás volt a megyei és a helyi MSZP-ben
az elnökség.

VÁLTÁS NÉLKÜL NINCS V

taloknak megéri mobilnak lenni,
hiszen karnyújtásnyira található
a nyugati határ, illetve pár órára

módon azt a tényt vonja maga
után, hogy helyi szinten is egyre
A megyei elnökké újból dr.
inkább öregszik a társadalom és
Nemény Andrást válaszegyre
nagyobb
ütemben
Németh Józsefné - 7.„Azért
sz. egyéni
v.k. össze
is fogtunk
a helyi
szocialistákk
Németh
Sándor
- 3.sz. egy
tották meg a küldöttek. Az
csökken Sárvár lélekszáma.
mester-jelöltünk, aki– 12
évigelöregedéséa Parlamentbe
elkövetkező időszakban az
A város
Nem
képes
elfogadni az
Julika
20
éve
dolgozik
Sárvárért,
az
emtől még az semeredményese
menthet
elnökhelyettesi megbízást
megyei képviselő testültekben
bennünket,
ha
tudjuk, teli,
Fehér László, Celldömölk
berekért. Tettre kész közéleti személyi-meg
got. Fiatal, energiával
Sárvár
átlag
felett
fejlett,
város polgármestere tölti be,
Tisztesség,
tudás,
teljesítmény.
ség. 12 éve önkormányzati
képviselő
éstapasztalat,
ahiszen
Gondolkodásával
új színt
hiábavalóak a fejmíg az alelnökök Szabó JóEgyesületünk
nevében
ezekhaalapján
ajánlom
zsef répcelaki polgármester
még annak
testület egyetlen női
tagja. Józanul,
alesztések,
önkormányzati munkába
és Szabó Lajos, a Sárvári Heellenére
sem
sikerül
meggármesterének
és a 6. sz. egyéni v.k. képvisel
problémák megismerése,
feltárása után
lyi Szervezet elnöke lettek.
állítani
az elvándorlást.
ügyét minden
körülménye
Az MSZP helyi szervezete
Mindezt
súlyosbítja, hogy
széles körben egyeztetett megoldásra
re tartja
a sajátjánál.
elnökségének munkájában
2020
után Magyarország
való törekvés
jellemzi
Németh Józsefné,
Szabó munkáját.
Lajos és Németh Sándor és benne Sárvár számára is
az újra elnökké választott Az MSZP helyi szervezetének elnöksége:
Szabó Lajos mellett Némelezárul egy korszak, ugyanis Híd
th Józsefné és Németh Sándor radéktalanul kielégíteni képes Győr, valamint a főváros. Ezeken megszűnik az EU-s fejlesztési
alternatíva legyen az elvándorlás- a helyeken nemcsak a munka- pénzek folyósítása. Ha a jelentős
fognak szerepet vállalni.
Az Összefogással
Sáre
Németh
Józsefné
- 7. sz.
érvényre Andrea
vállalói feltételek
kedvezőbbek,
Németh Sándor újoncnak szá- sal szemben! Mindezek Takács
ellenére
folyamatosan
- 8.sz. egyéni
v.k. fejlesztések
mít az elnökségben, de már indult juttatása miatt döntött úgy, hogy de a kulturális lehetőségek is emelkedett a Sárvárt elhagyók
a legutóbbi választáson képvise- kiveszi részét az MSZP helyi
szer- dinamikus,
szélesebb körűek.
A közép-,
és máshova
száma,
mi
Julikatelepülők
20 éve
dolgozik
Sár
Fiatal,
céltudatos,
de ugyalőjelöltként. Véleménye szerint vezetének munkájában, immáron illetve felsőfokú tanulmányaik fog következni 2020 után, mikor
nakkor
személyiség.
Elköteleberekért.
Tettre
kész köz
a helyi közéletben és politiká- elnökségi tagként.
miatt Sárvárt
elhagyó
fiatalok
a magasabb
volumenű
beruháVargaempatikus
Károly
- 1.sz.
egyéni
v.k.
ban radikális szemléletváltásra
zások eltűnhetnek?
teszi fel a
Németh Sándor szerint
döntő többsége
nem iránt.
is tervezi,Szívesen
zettSára város
fejlődése
ség. 12 éve– önkormányzati
van szükség, mely a mostanival váron csakúgy, mint országos hogy hazajöjjön, miután befe- kérdést Németh Sándor.
hogy Sárvár egy alvó, „nyugdíjas”
városból ismét vonzó, pezsgő, a
fiatalok kulturális igényeit ma-
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Aktívan
veszkihívásokat.
a közösségiFeladat
életben,
a egyetlen női tag
veszi
az új,részt
értelmes
testület
Sárvári Polgárőrség
elnök helyetteseként
centrikusságával,
jó együttműködő
ké-problémák megismerése,
mindannyiunkra
vigyáz. jól tudja szol-széles körben egyeztete
pességével
képviselőként
nehezen
tudja
elképzelni,bátran
hogy így
hozzá tudnak járulni ahhoz,
Ez azért baj, mert ha ötéves
Ő önakihez
mindenki
fordulhat
gálni
aaz,város
érdekeit.
való
törekvés
jellemzi mun
kormányzati ciklusok vannak, bizonytalan oktatási struktúra hogy az
ország
és a városunk
segítségért.
Nemcsak
meghallgat
–
a
megés az első kettő – három – négy mellett biztos jövőt építhessenek megfelelően fejlődjön – mondta
évben nem történik releváns
– Sokkal nagyobb Szabó Richárd.
oldást aisfiatalok.
segíti megtalálni.
fejlesztés, akkor nyilvánvalóan a biztonságban tudjuk magunBicsák Balázs sportért és
Számíthat rá! Nem fog csalódni! egészségmegőrzésért
Takács Andreafelelős
- 8.sz. egyé

Szolidaritást vállalnak az oktatás szereplőivel
Kockás inges sajtótájékoztatót
tartottak a Híd a Jövőnkért
Egyesület tagjai. A szervezet
egy sportprogramot is meghirdetett, Fussunk együtt a hídon
át az egészséges jövőnkért
címmel.
Németh Zsolt, a Híd a Jövőnkért Egyesület elnöke elmondta, hogy azért vannak
kockás ingben, mert szolidaritást
szeretnének vállalni azokkal
a tanárokkal, szülőkkel és diákokkal, akik nem szeretnék,
hogy állampolgárok helyett
alattvalókat neveljen ki a rendszer. Szólt az egészségmegőrzés
fontosságáról és a városfejlesztésről is. Németh Zsolt úgy látja,
hogy a város fejlődik, de ahogy
ma fejlődik, azzal nem tudnak
teljes mértékben egyetérteni. –
Ha két évre kivetítjük a város
fejlődését, akkor azt fogalmazhatjuk meg, hogy 8-10 milliárd
forintos költségvetésből egyes
körzetekben mindösszesen 1020 milliós fejlesztések történtek.

ÖSSZEFOGÁSSAL SÁRVÁ

koordinátor az egészséges életmódraFiatal,
való törekvés
jegyécéltud
dinamikus,
ben egy egyesületi programot
nakkor
empatikus
ajánlott.
A fiatalember
magaszemél
Németh Sándor - 3.sz. egyéni v.k.
is sportol,
tanár,
így
zetttestnevelő
a város
fejlődése
szívügyének tekinti az emberek
Nem képes elfogadni az igazságtalansávesziserkentését,
az új, értelmes
mozgásra
ezért kihív
ki társaival a Fussunkjó együ
centrikusságával,
got. Fiatal, energiával teli, újítótalálta
szellemű.
együtt a hídon át az egészséges
pességével
képviselőként
Gondolkodásával új színt képesjövőnkért
hozni
azcímű programot,
melynek
első rendezvénye
július
gálni
a város érdekeit.
önkormányzati munkába. A 2-án,
közösség
szombaton reggel 9 órakor
lesz aelőbbCsónakázó-tónál.
ügyét minden körülmények között
A sajtótájékoztatót Szele BaSzabó Richárd, Németh Zsolt, Bicsák Balázs és Szele Balázs a sajtótájékoztatón
lázs egyesületi tag felszólalása
re tartja a sajátjánál.
város előbb-utóbb meg fogja ezt kat érezni akkor, ha kiművelt zárta, aki szerint aránytalan a
érezni. Amint az uniós források emberfőkkel vesszük körül ma- város egyes részeinek fejlesztése,
pedig már nem lesznek, akkor gunkat, függetlenül az iskolai ezért a Híd egyesület a lakosa város fejlődése jelentősen le végzettségüktől. Fontos, hogy sággal együtt szeretné az egyes
körzetekben
felmerülő probléfokú oktatási
fog lassulni – hangsúlyoztaNémeth
az minden
Józsefné
- 7. sz.intézegyéni
v.k.
ményben megkapják a megfelelő mákat összegyűjteni, és minden
egyesületi elnök.
Szabó Richárd társadalmi kap- oktatást a fiatalok, és kellően nyi- év őszén, lakossági fórumokon
Julikatottak
20 éve
dolgozik
Sárvárért,
az emcsolatokért felelős koordinátor
tudjanak
lenni a világra,
kiértékelni.

ÖSSZ

berekért. Tettre kész közéleti személyi-
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Franciska nemzetközi elismerést hozott Sárvárnak
Kondora István a városházán
fogadta van Waarden Franciskát és szüleit abból az alkalomból, hogy Brüsszelben átvehette
az Európai Bizottság ifjúsági
fordítási verseny győzteseinek
járó díjat. Az elismerést Navracsics Tibor, az Európai Unió
kulturális, oktatási biztosa
adta át.

Európa 28 országából több
mint 3000 középiskolás tanuló
indult a fordítási versenyen. Az
unió minden tagállamából egy
diák kapta meg a legjobb fordításért járó díjat. A nyelvi erőpróbán
részt vevő 92 magyar diák közül
van Waarden Franciska, a sárvári
Tinódi Sebestyén Gimnázium
és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola tanulója
készítette a legjobb fordítást. A
díjátadóra Brüsszelben került sor.
Az Európa Parlamentben tett
látogatás lehet, hogy Franciska
fordítói tervein is módosít. Kezdetben fordítói pályára készült,

Kondora István polgármester, van Waardenné Csete Ildikó, van Waarden
Franciska és Gerard van Waarden

ám a brüsszeli út során kedvet kapott a szinkrontolmácsi
munkához. A nemzetközi díj
mellett iskolájában, a Tinódi
gimnáziumban végzősként is
elismerést kapott, melyet szintén
fontosnak tart.
Kondora István a fordítói díjhoz gratulálva úgy fogalmazott,
hogy az ő ifjú korában és néha

Koncert az alapítványért
Jótékonysági koncertet adtak
a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és tanulói. A hangverseny bevétele a
Sárvári Művészetoktatásért
Alapítványhoz került.
Szélesi Attila intézményvezető
az alapítványról elmondta, hogy
2012 óta működik. Az alapítvány
célja a sárvári művészetoktatás színvonalának emelése, az
iskolában tanuló növendékek
tanulmányainak segítése, a művészetoktatás tárgyi és szellemi
feltételeinek fejlesztése és a nevelő-oktató tanárok szakmai
fejlődésének elősegítése. Az első
alkalommal megrendezésre kerülő jótékonysági koncert nagy
siker volt, teljesen megtelt az
iskola Pernecker János terme.

A művészeti iskola tanárai és
diákjai változatos repertoárral
készültek a hangversenyre. A
barokk kor zenéjétől egészen a
20. század komoly- és könnyűzenei művei felsorakoztak. A Ma’
mint’ Ti Színjátszó Csoport egy
énekprodukcióval lépett fel.
A jótékonysági estén került
sor a Pásztori Lajos festőművész
által készített, a zeneiskolát ábrázoló festmény átadására is. A
festő még ősszel, a születésnapi
kiállításán – ahol a zeneiskola
tanulói színesítették a megnyitót
– ígért egy képet az iskoláról. A
festmény a koncertterem színpad mögötti falára került, hogy
a közönség zenehallgatás közben
lássa azt is, hogy a város milyen
szép épületében van.
-tsz-

Sárvári telephelyre
vagyonőröket és anyagáramlási
ellenőröket keresünk.
Érd.: 30/768-1383, 30/504-0621

talán most is az marad itthon,
akiben nagy a kalandvágy. Franciskának 3 felsőfokú nyelvvizsgával határozott elképzelése van a
jövőről. Először inkább hazánkban szeretne továbbtanulni, de
a későbbiekben nyitott minden
lehetőségre. Azonban úgy tartja,
hogy akárhová is kerül sokat tanult Sárvártól, a vasi kisvárostól.
Sárvár jó adottságai semmit
sem érnek, ha a jövőben is nem
kiművelt emberfők fémjeleznék
a várost. Olyanok, mint akik
közé van Waarden Franciska tehetségével és szorgalmával most
csatlakozott.

Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola
új növendékek beiratkozása

2016. június 13-14.
13-18 óra között
Várunk minden 6. évét betöltött gyermeket

grafika-festészet
néptánc
színjáték
valamint

hangszeres képzéseinken.
Választható hangszerek:
zongora, hegedű, gordonka, furulya, fuvola, klarinét,
szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba,
tenor-baritonkürt, ütőhangszerek.
A beiratkozás helye:
Sárvár, Várkerület 31.
telefon: 95/320-117
www.zeneiskolasarvar.hu
e-mail: igazgato@zeneiskolasarvar.hu

Sárvár, Hunyadi utcában
Sárvár,
Hunyadi
5+8 lakásos
társasházban
utcai
társasházban
a lakások és az
lakások
és
üzletek értékesítése
elkezdődött!
üzletek
eladók.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu
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A Szent László

Szent László
Plébánia

● Júniusi péntekeken 18.45-kor Jézus Szíve litániát imádkozunk. Június 3-a elsőpéntek,
egyúttal Jézus Szíve főünnepe. Engeszteljük
Jézus Szívét szentgyónással és szentáldozással.
A házhoz kötött időseket, betegeket szívesen
erősítjük szentségekkel. „Beteg valaki közületek? Hívassa el az egyház papjait…” (Jak 5,14)
● Június 4-én, szombaton tanév végi
szentgyónás a diákoknak: 8.30-10.00 óráig.
Másnap iskolatársaikkal közösen járuljanak
szentáldozáshoz!
● A nyári vakáció idején a vasárnapi 8.30as szentmise SZÜNETEL!
● Június 25-én, szombaton 10 órakor
a szombathelyi székesegyházban Jubiláns
Házaspárok Találkozója.
● Előrejelzés: június 27-én, védőszentünk,
Szent László király ünnepén egész napos
szentségimádás 10-19 óráig. Az őszi bérmálkozók és szüleik első nyári találkozója Szent
László napján lesz a 10 órai szentmisén és a
délutáni adoráción.
● Június 29-én Szent Péter és Szent Pál
apostolok főünnepe, katolikus keresztény
identitásunk, önazonosságunk napja.
Szent Miklós

Szent Miklós
Plébánia

● Június hónapban minden pénteken a
szentmisével kapcsolatosan elimádkozzuk a
Jézus Szíve litániát.
● Június 3-án, pénteken Jézus Szent Szívének ünnepe lesz. Az ünnepi szentmise 18.30
órakor kezdődik.
● Június 3-án, pénteken délután 16 órától
17.30 óráig lesz az elsőáldozók és rokonságuk

gyóntatása. Ezen alkalommal lesz vendég
gyóntató atya, ezért bárki kihasználhatja a
gyónási lehetőséget.
● Június 5-én, vasárnap délelőtt a 10
órás nagymisén 42 harmadik osztályos
gyermek elsőáldozását ünnepli plébániánk
hívő közössége.
● Június 8-án, szerdán este 19 órakor
a szentmise után a plébánia közösségi termében rövid tájékoztatás lesz a medjugorjei
zarándokok számára.
● Az elsőáldozók június 12-én, vasárnap a családnak megfelelő időpontban
kezdődő szentmisén vehetik át szüleik
kíséretében az elsőáldozásukat igazoló
szép emléklapot. Szentmisék: szombaton
előeste 18.30 vasárnap reggel 8 és délelőtt
10 óra.
● Június 13-án, hétfőn Páduai Szent
Antalt ünnepli az Egyház.
● Június 17-én, pénteken délután 17
órától lesz a diákok tanév végi szentgyónása.
● Június hónapban engeszteljük Jézus
Szent Szívét gyónva és áldozva! Buzdítom
Híveimet, hogy a felnőttek is használják ki
a gyónási lehetőséget!
● Az ünnepélyes hittanos tanévzárót Te
Deumot a Sári templomban június 19-én,
vasárnap a 10 órakor kezdődő nagymise
keretében tartjuk.
● Plébániánk honlapján www.sarvarsari.
hu figyelemmel kísérheti plébániánk nagy
családjának életét és friss híreit.

Evangélikus
Egyházközség

A Sárvári Evang

● Énekkar: Május 26-án és június 2-án
énekkari szünetet tartunk. Június 9-én,
csütörtökön 18 órára várjuk a régi énekkari
tagokat és hívjuk az újakat, mindazokat,

www.sarvarvaros.hu

Hírlap
akik örömüket lelik és felelősséget éreznek a
gyülekezeti éneklés iránt.
● Lelkészértekezlet: Június 11-én, szombaton lelkészek és családtagjaik közös együttlétére kerül sor Celldömölk – Alsóságon.
● Tanévzáró istentiszteletek: Június 12-én,
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapon,
Sárváron 9:30 órai kezdettel, Rábapatyon
pedig 11 órától tartjuk tanévzáró hálaadó
istentiszteleteinket, a hittanosok szolgálatával.
● Nőegylet: Június 14-én, kedden 18 órától tartja havi gyűlését a gyülekezet Nőegylete.
● Gyülekezeti bazár: Június 18-án, szombaton, a sárvári parókia árkádsoron, Jürgen
Döbbeke – hamburgi testvérünk szervezésében kerül sor az ez évi bazári programra.
● Hittantábor: Július 18. és 24. között
tart hittanosaink tábora. Az alsós és felsős
csoportok naponta Rábapatyra utaznak,
mert az ottani gyülekezeti ház lesz a tábor
helyszíne.

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

● Egyházmegyei zenei tábor: Augusztus 6. és
13. között tart az őrimagyarósdi zenei tábor. Jelentkezési lapot a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Június 5-én, vasárnap 10 órakor tanévzáró istentiszteletet tartunk. Istentisztelet után
közös ebédre, családi napra várunk minden
érdeklődőt.
● Június 25-én, szombaton kirándulást
szervezünk a REND (Református Egyházi
Napok Dunántúl) balatonfüredi alkalmára,
melyre a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni.
● Egyházközségünk honlapcíme: reformatussarvar.hu
H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Észak-Ciprus – Rose Gardens 2*
Reggelis ellátással,
2016. június 29 – július 06.
7 éjszaka,
illetékmentességi akció
keretében

95.027 Ft/2 fő

További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

Eng. szám: U-000545
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Kiemelt arany minősítéseket kapott a fúvószenekar
A Sárvári Koncertfúvószenekar május 15-én pünkösdi
koncertjére invitálta a sárváriakat a Tinódi gimnázium tornacsarnokába. A hangverseny
egyben a zenekar minősítő
koncertje is volt.
A Sárvári Koncertfúvószenekar hagyományos pünkösdi
koncertje megmérettetés is volt
a zenekar számára. A hangversenyen szakmai zsűri értékelte
az együttest a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
országos minősítésén felső C
nehézségi fokon, koncertfúvós
és szórakoztató kategóriában. A
zsűri tagjai voltak Szabó Ferenc,
Hidas Frigyes-díjas karnagy, a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség elnöke; Markovics Gábor, Csokonai-díjas karmester,
elnökségi tag és Horváth Adrián,
Pápa Város Fúvószenekarának
karnagya, elnökségi tag. A koncertre elfogadta a meghívást
Kondora István polgármester és
Várkonyi Gyöngyi járási tankerületi igazgató.
Az esten Szélesi Attila, az
együttes művészeti vezetője és
karmestere vezényelt. A koncert első felében a koncertfúvós
kategóriából kerültek ki a zeneszámok. A cseh Julius Fucik, az
angol Gustav Holst és a belga

9

származású Bert Appermont fú- elmondta, hogy a Magyar Fú- zsorett fesztivált és fúvószenekavószenekarra komponált művei vószenei és Mazsorett Szövetség ri versenyt.
voltak az elsők. Majd a magyar célja a folyamatos hitelesség,
– A Magyar Fúvószenei és
fúvószenei élet elmúlt három megújulás, tanulás és önképzés. Mazsorett Szövetség a minősítési
évtizedének legnagyobb hatású, A Sárvári Koncertfúvószenekar rendszer szabályainak megfelelően, öt év időtartamra, 2016.
legsikeresebb szerzőjétől,
február 1. és 2021. január 31.
Hidas Frigyestől csendült
közötti időszakra, a Szélesi
fel Ünnepi zene című szerzeménye.
Attila karnagy vezette Sárvári
Szünet után a megKoncertfúvószenekar részére
mérettetés szórakoztató
koncertfúvós C felső fokozatban – az elérhető 100 pontból
kategóriájának műsorát
95 pontszámmal – kiemelt
hallhatta a közönség. Francisco Marques Neto műve
arany minősítést ad – hirdette ki az eredményt Szabó
a napfényes Portugáliát
Ferenc a koncert végén.
varázsolta a közönség elé.
A szórakoztató, show kaA mexikói Arturo Marques
tegória műsoráról az elnök
szerzeménye egy Veracruz-i
elmondta, hogy olyan előbálterem hangulatát idézte.
remutató produkciót hallA Sárvári Koncertfúvószenekar előadásában felhatott a közönség, amely a
hangzott még a nagy sikerű
magyar zenekarokra nagyon
Elisabeth című musicalből
ráfér. A repertoár-változás
is egy részlet. A minősítő
pozitív irányú volt a zenekoncert befejező műsorszá- Szélesi Attila az arany minősítéseket tanúsító okle- kar részéről, ezért a Sárvári
ma slágereket vonultatott fel velekkel (Fotó: Dr. Kereszty Gábor)
Koncertfúvószenekar ebben,
a 40-es, 50-es, 60-as évek
a szórakoztató show kategóAmerikájából, többek között pünkösdi koncertjének darab- riában is C felső fokozatban, 94
Frank Sinatra, Paul Anka sláge- választása igényességről tanús- összpontszámmal kiemelt arany
kodott, hiszen olyan korszerű minősítést kapott.
rei is megszólaltak.
Amíg a zsűri tagjai rövid időre és megújuló darabok hangzottak
Az elismerést Szélesi Attila
visszavonultak, hogy meghozzák el, amelyek a mai fúvószenei művészeti vezető és karnagy
döntésüket, a zenekar még egy repertoárnak elengedhetetlen köszönte meg a zenekar nevébrit indulót és Abba slágereket kellékei. A zenekarnak és magá- ben Szabó Ferencnek. Az est két
nak a városnak kiemelt szerepe ráadás műsorszámmal, két hajátszott a közönségnek.
A döntést Szabó Ferenc, a van a szövetség életében, minden gyományos indulóval ért véget.
szilvo
zsűri elnöke ismertette, de előtte évben rendeznek Sárváron ma-

Kőszegen mutatkozott be a Sárvári Fotóklub
Anzix címmel nyílt a Sárvári
Fotóklubnak bemutatkozó
kiállítása Kőszegen, a Jurisicsvár Művelődési Központ és
Várszínház lovagtermében. A
tárlatot Kondora István, Sárvár
polgármestere és Takács Zoltán Bálint, a sárvári Nádasdy
Ferenc Múzeum igazgatója
nyitotta meg.
A Sárvári Fotóklub tavaly
Szentgotthárdon mutatkozott be,
most a sort Kőszegen folytatták
az egyesület tagjai. Május 17-én a
Jurisics-vár lovagtermében félszáz
alkotást vonultattak fel. Az alkotókat és az egybegyűlteket Pócza
Zoltán, a Jurisics-vár Művelődési
Központ igazgatója és Huber
László, Kőszeg polgármestere kö-

szöntötte. Az ANZIX című kiállítás megnyitóján közreműködött a
Kőszegi Vonósok két tagja.

ezer múltbéli és mai is élő szál
köti össze: mintha szerződés
nélkül is testvérvárosok vol-

A Sárvári Fotóklub tagjai a kőszegi kiállításmegnyitón

A tárlatot Sárvár részéről Kondora István polgármester méltatta azzal, hogy a két települést

nánk! A kiállítást Takács Zoltán
Bálint, a sárvári Nádasdy Ferenc
Múzeum igazgatója nyitotta

meg. Mondandójának középpontjába állítva azt a kérdést,
hogy több egyéni teljesítmény
miként válhat egységgé, közös
mondandóvá.
A város fotóséletét szervező
mai alkotó közösség igényét
a Sárváron pár éve elindított
fotópályázat mutatta meg. A
klub alapításának hírére több
mint húsz sárvári és környékbeli fotós jelzett vissza. A
csatlakozás folyamatos és minden korosztályt várnak, hisz
a legidősebb tagja a klubnak
80 éves. Az eltelt időszakban
a klub több közös kiállításon
van túl, közte a megyejárás
mostani kőszegi állomásán,
ahová témafüggetlen anyagukat hozták el.
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Sárvár

SÁRVÁR

CANTARE VÁROSI
VEGYESKAR
GYÖNGYÖS

gyermekjuniális
A NÁDASDY-VÁRBAN
2016. június 4. (szombat)

Tisztelettel hívjuk
közös

HANGVERSENYÜNKRE
a Tinódi Gimnázium Medvegy Antal
Dísztermébe

2016. június 4-én 18.00 órakor

14:30 Kézműves kuckó: műhelyfoglalkozások a vár udvarán,
csillámtetoválás, arcfestés
15:00 Sárvár Városi Mazsorett Együttes Tündér és
Táncoló talpak csoportjainak műsora
15:30 Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia
előadása
16:00 Lufibohóc

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és
Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2016. június 3-án (pénteken) 17 órára
a könyvtárba

OLAJNÉ BIRÓ ARANKA
babakészítő mester

egyedi készítésű, díjazott babáinak kiállítására
A kiállítást megnyitja: Ódorné Molnár Mónika
Megtekinthető június 30-ig a könyvtár nyitvatartási idejében
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

16:15 Zsongi, a zsonglőrbohóc
interaktív előadása
17:00 Terülj, terülj asztalkám
a győri Holle Anyó
Színház bemutatója
A rendezvény ideje alatt ingyenes
törparénás csúszdás ugrálóvár üzemel,
melynek támogatói:
Ablak-Vár, Gaál és Bátorfi Autósbolt, Bianka Bútorszalon,
BianZo Bútoráruház, Alkotmány úti Lottózó, Sárvári Híradó

A rendezvényt rossz idő esetén a Nádasdy-vár hátsó nagytermében tartjuk. Mindenkit szeretettel vár a Nádasdy-vár
Művelődési Központ és Könyvtár!

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Minden ami autó!

A PROVERTHA vállalatcsoport, mint csatlakozóipari termékek,
kábelkonfekciók, műanyag fröccsöntött- és vevőspecifikus termékek
fejlesztője és gyártója már több mint 35 év óta fontos partnere számos
nemzetközi autóipari nagyvállalatnak. Piaci pozíciónk további
fejlesztése és kiépítése céljából felvételt hirdetünk a lent megnevezett
munkakörbe:

Gyártósori összeszerelő
2 műszakos munkarend
3
Főbb feladatok:
- mechanikai és elektronikai szerelések elvégzése mechanikus
avagy félautomata termelési berendezésekkel
Az álláshoz tartozó elvárások:
- felelősségteljes, precíz munkavégzés
- jó kézügyesség és tanulási hajlandóság
- többműszakos munkarend vállalása
Amit kínálunk:
- felelősségteljes munkakör fejlődési és előrelépési lehetőséggel
- könnyű fizikai munka tiszta és rendezett munkakörnyezetben
- teljesítménybónusz
- jelenléti bónuszrendszer
- utazási költségtérítés
- hosszútávú, biztos munkahely
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük lépjen kapcsolatba
Baráth Krisztina kolléganőnkkel az alábbi elérhetőségek egyikén:

Baráth Krisztina – Team asszisztens
Provertha E.C. Zrt Kemény István u. 5.
Tel: 06-95/520-500

» 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!*

Akciós nyári g
umik
már

11.000 Ft/db-tól
SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

facebook.com/sarvari.televizio
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Beteg gyermekeknek készültek kitűzök és sapkák
Az internetes kapcsolatnak
köszönhetően jött létre egy
nagyon kedves, figyelemreméltó akció. Skultéty Ágota
sárvári kismama „Horgoljunk 1000 mosolyt!” felhívása megjelent a facebook
oldalán.

Ehhez csatlakoztak szorgos
kezek, a Sárvári Nyugdíjasok
Egyesületének hölgytagjai és

a sárvári Szent László Kórház
nővérei, akik nagy szorgalommal és szívük minden szeretetével, maradék fonalakból több
mint 500 darab mosolygós arcokat ábrázoló kitűzőt és sapkát
horgoltak beteg gyerekeknek
ajándékba. A kitűzők dr. Bazsó
Dóra és Mák Dóra által a június
5-re szervezett „Összefogás a
Mosolyért” rendezvényen kerülnek átadásra.

Gazdára várnak az örömhozó, mosolygós arcok (Fotó: Horváth Csabáné)

A kanonások a vonósokkal zenéltek együtt
A Kanona Band a hagyományos
év végi koncert helyett idén
nyárköszöntő fellépésükre hívta
közönségét május 7-én a Tinódi
gimnázium sportcsarnokába.
A Kanona Band 1998 óta
működik Sárváron, kezdetben
nyolc, majd kilenc tagja volt az
együttesnek, ma már a létszámuk 16 főre bővült.
A koncerten a közönséget Kondora István polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy a
Kanona Band is azok közé a zenei
formációk közé tartozik, amely
rendkívül magas színvonalon és
minőségben tudja hallgatóságát
szórakoztatni. Rájuk is nagy szükség van, hiszen szinte nem múlik
el hétvége zenei vagy művészeti
produkció nélkül a városban.
Kéthelyi Tamás, a zenekar bas�szusgitárosa a zenekar felkészüléséről elmondta, hogy repertoárja
rendkívül széles. Megtalálhatók
benne a jazz, blues, rock 'n' roll
képviselőinek legnagyobb slágerei, az 50–60-as évek örökzöld
dallamai, a 70–80-as évek popzenei sikerei, valamint közismert
musical-szerzemények. Talán
ennek a bőségnek köszönhetően,
erre az alkalomra nehezen állt
össze a dalok sorrendje. A koncert végül jól sikerült, a zenekar
és a közönség is egy hangulatos,
nagy sikerű estén van túl.
Kéthelyi Tamás azt is hozzátette,
hogy a zenekar számos alkalommal kísérte a Sárvári Mazsorett
Együttest, az együttműködés idén
is folytatódik, legközelebb a mazsorett fesztiválon. Emellett sok
felkérést kapnak a fiúk magyarországi és külföldi fellépésre egyaránt.

A Kanona Band közel húsz éve szórakoztatja a közönséget

A májusi koncert vendégeként
egyébként a Sárvári Vonósok
léptek színpadra, akikkel szintén
nagyon jó kapcsolatot ápolnak.
Legutóbb május 28-án Jánosháza
tavaszi fesztiváljára vitte el műsorát a két együttes.
szilke

Nyári játszóház
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
2016. július 4-8. között délelőttönként 8 órától 12 óráig játszóházat
szervez az óvodás korosztály számára. Jelentkezési lap és
további információ kérhető: 320-063 telefonszámon, illetve
személyesen a művelődési központ irodájában.

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.
Hétfő
Húsleves metélttel
Napi levesek
1 napi leves +
főétel 850 Ft

Tavaszi
Tojásleves
zöldségleves
Csípős csirkeszárny
Brassói
hasábburgonyával,
aprópecsenye
friss salátával
hasábburgonyával

1 napi leves +
főétel 950 Ft
1 napi leves +
főétel 1300 Ft

Napi levesek
1 napi leves +
főétel 850 Ft
1 napi leves +
főétel 950 Ft
1 napi leves +
főétel 1300 Ft

Kedd
Húsleves fridatto
módra

Június 6-tól június 12-ig
Szerda
Csütörtök
Péntek
ÚjháziHúsleves
Húsleves
tyúkhúsleves
májgombóccal
baromfiudvarból
FokhagymaHideg
Bableves
krémleves
gyümölcsleves
Fűszeres
Mézes
csirkecomb
Cigánypecsenye
sertéscomb tört
rizzsel, salátával
burgonyapürével
burgonyával

Cordon bleu párolt rizzsel vagy Marhapörkölt nokedlivel
Rántott császárhús rizzsel, friss salátával

Kedd

Június 13-tól június 19-ig
Szerda
Csütörtök
Péntek
Legényfogó
Húsleves fridatto
Májgombócleves
húsleves
módra

Hétfő
Húsleves
grízgombóccal

Húsleves metélttel

Burgonyaleves

Karfiolleves

Cukkinikrémleves

Paradicsomleves

Erdei gyümölcsleves

Bolognai spagetti

Baconbe tekert
csirkecomb
rizzsel

Rakott krumpli

Ragacsos oldalas
burgonyapürével

Tejszínes, gombás
tarja nokedlivel

Velővel töltött karaj rizzsel vagy Csülök Pékné módra
Süllőpofa roston rizzsel, friss salátával, tartármártással

Szombat, Vasárnap

Húsleves gazdagon,
Cordon bleu rizzsel,
Somlói galuska
1050 Ft
Húsleves gazdagon,
Baconbe tekert sertéshús krokettel,
Somlói galuska
1600 Ft

Szombat, Vasárnap
Húsleves gazdagon,
Velővel töltött karaj rizzsel,
Tiramisu
1050 Ft
Húsleves gazdagon,
Fogasfilé rántva, friss salátával,
tartármártással,
Tiramisu
1600 Ft
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Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől

5Ft/hó
490
160511-B

Képernyőn minden, amit szeretsz

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD – és az internet
együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves szerződéssel és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj
a 1288-as számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828
Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH
és digitális kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.

IN_33013304_MAJ_sajto_HD_SarvariHirlap_188x270.indd 1

09/05/16 15:53

facebook.com/sarvari.televizio
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Egy fiatal akvarellfestő
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„Botforgatók showja”

A X. NEMZETKÖZI
FÚVÓSZENEKARI
ÉS MAZSORETT
FESZTIVÁL
SÁRVÁR, 2016. JÚNIUS 10-11-12.
A fesztivál programja:

Tavasz – Virágok – Fények
címmel nyílt a Nádasdy-vár
Folyosó Galériájában TiszaKalmár Ágota akvarellfestő
képeiből kiállítás.
A könnyed ecsetkezelés és
az egymásba olvadó színfoltok
légies hatása ellenére az akvarell egy nehéz festészeti műfaj
– emlékeztette a közönséget a
kiállítást megnyitó Markó Péter
szociológus. Hozzátéve, hogy a
most kiállító Tisza-Kalmár Ágota mindössze húszéves, de több
hozzáértő szerint már mindent

tud, amit a vízfestésről tudni lehet. Rajzkészsége már kora gyermekkorában megmutatkozott.
Édesapja, Tisza-Kalmár György
segítette a festészetben, de a
20 éves fiatal alkotótehetségére
Gerzson Pál, a Képzőművészeti
Egyetem festő tanszékének rektora is felfigyelt. Témái változatosak: a légies virágábrázolástól a
csendéleten át a portréfestészetig
széles a paletta. Ágota gyógytornász szakon tanul, emellett
fest, de lehetőséget kapott, hogy
bejárjon a rajz tanszékre órára,
ott rajzol is szénnel, ceruzával.

SOK – Az élet kenyere
A Sárvári Oratórikus Kórus
újabb, egész estés koncertre készül, ahol Marty Haugen: Az élet
kenyere című musicalét adja elő.

Az eredeti Feast of Life címet
viselő darab szövege Lukács
evangéliuma alapján íródott,
melynek magyar változatát dr.
Szalai Ferencné készítette. A mű
magyar nyelvű előadása ősbemutató is egyben, amelyre 2016.
június 26-án 19:30 órai kezdettel kerül sor a sárvári Tinódi
gimnázium tornacsarnokában,
vezényel dr. Szalai Ferencné.
A 11 tételből álló darab Jézus
életét mutatja be, didaktikusan
eleveníti meg a Megváltó 33 évének legfontosabb eseményeit, az
énekes részeket párbeszédek kötik
össze. Jézus tanításai, legfontosabb
példabeszédei is megszólalnak
a zene és a színjátszás nyelvén.
Az egész művet keretbe foglalja
a vendégség, a lakoma, melynek
részese maga a közönség is.
A darab központi alakja természetesen Jézus, akit Horváth

Róbert, az oratórikus kórus szólóénekese alakít, illetve a bibliai
történeteket hallgató gyerekek,
akiket az oratórikus kórus gyermekkórusának tagjai játszanak.
A darab különleges értéke
a zenei megformáltsága, mely
egyedülálló, Magyarországon
csak ritkán hallható. Az amerikai
Marty Haugen zenéje fiatalos,
felcsendül benne gospel, dzsessz,
soul, blues, rock, valamint héber
és szláv dallamvilág, sőt eredeti
gregorián motívum is. Vidámság
és örömzene hatja át az egész
művet, melyet táncbetétek színesítenek majd.
A több mint 80 énekest és a 7
tagú zenekart igénylő darabra a
Sárvári Oratórikus Kórus közössége korosztálytól függetlenül
szeretettel hívja és várja mindazokat, akik egy könnyed nyáreseti
műsorra vágynak, és különösen
azokat, akik érdeklődnek a keresztény értékrend iránt. A belépés támogatói jeggyel lehetséges,
amelyet a Lila Udvar Kávéházban
lehet átvenni május 15-től.

JÚNIUS 10.
13.00 óra Térzene a Gyógy- és Wellnessfürdőben
18.00 óra Mazsorett show a Kossuth téren
19.00 óra Kanona Band koncert a Nádasdy-vár udvarán (eső esetén elmarad)
20.00 óra „Utcabál” a Nádasdy-vár udvarán – „Retro parti”
JÚNIUS 11.
10.30 óra Térzene a Kossuth téren
15.20 óra Térzene a Gyógy- és Wellnessfürdőben
16.00 óra Felvonulás a Gyógy- és Wellnessfürdőtől,
a Rákóczi úton át a Nádasdy-várba
16.35 óra Bevonulás a Nádasdy-várba
Megnyitó: Kondora István polgármester köszönti a résztvevőket
17.00 – 21.00 óra Showműsor a Nádasdy-vár udvarán
21.00 óra Fesztivál fináléja
(Rossz idő esetén a showműsor a Tinódi gimnázium tornacsarnokában
kerül megrendezésre.)
JÚNIUS 12.
10.30 óra Térzene Gyógy- és Wellnessfürdőben
Résztvevő együttesek:
Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes, Kanona Band, Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes,
Mezőkövesdi Mazsorett Együttes, Sárvári Koncertfúvószenekar, Sárvári Mazsorett Együttes
valamennyi csoportja, Soproni Juventus Koncertfúvószenekar, Újfehértói Fúvószenekar

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Ismét egy új tartalmú étlap a Várkapuban!
Könnyű nyári ételek, különlegességek, hogy
ez a nyár is felejthetetlen legyen!

Június 3-án, 4-én
Terasznyitó grillparti – BURGERS & BOR
TÉSZTA SZERDA …TÉSZTA SZERDA!

Ismét a tésztáé lesz a főszerep június 8-án és június 22-én
(szerdánként )
A Gyermelyi tészta szerda alkalmából
50%-os kedvezményes áron kínálunk minden
magyar-olasz és ázsiai tésztaspecialitást.

33. éve az Önök szolgálatában!

A nagy sikerre való tekintettel
mindenkit várunk, július 9-én (szombaton) egy
fergeteges szülinapi buliba a Vendéglő előtti
útszakaszon, ahol retro ételekkel is készülünk.
Fellép: a Sárvári Kanona Band
egy pergő szórakoztató műsorral
Sztárvendég: Csongrádi Kata színművész-énekes férje,
S. Nagy István slágereivel, énekes-táncos slágershow-val
(Egy darabot a szívemből, Zene nélkül mit érek én, Táncolj,
Millió rózsaszál, Azért vannak a jó barátok, Elmegyek)
Ezt követően RETRO DISCO kifulladásig (Brecska Attila)
Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
Étel és pizzaexpress: 12.00-22.00 • Tel.: 320-475

Bennünket a név kötelez!
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A Sárvári Televízió tervezett műsora

2016. június 3. és június 18. között
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Június 4., 11. és 18. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Június 3. (péntek) 19.00 A Sárvári Koncertfúvószenekar pünkösdi koncertje
Június 10. (péntek) 19.00 Dörnyei Roland zongorista lemezbemutató
koncertje
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Élet Forrás – katolikus magazin:
Június 11. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Június 10. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35

SÁRVÁRI
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XII. Saslövő íjászverseny
Immár tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a
7×7 Saslövő Országos Íjászverseny tavaszi fordulója a
Sárvári Hagyományőrző és
Íjász Egyesület szervezésében
a Nádasdy-vár parkjában.

A szép számú versenyzőt,
akik az ország egész területéről
érkeztek, Sütő Károly aljegyző
köszöntötte. A rendezvény egyre nagyobb népszerűségnek örvend a magyar íjászok körében,
ez a versenyre jelentkezők számában is megmutatkozott, több
mint 100 fő mérette meg tudását
a közel 30 km/h-s szélben.
Az április 24-ei versenyen
az alábbi eredményeket érték
el a versenyzők: Barebow kategóriában 1. Molnár Ferenc,

2. Takács Zoltán, 3. Molnár
József. Longbow kategóriában
1. Móricz Ferenc, 2. Brassai
Balázs, 3. Nagy Viktor. Pusztai
íj kategóriában 1. Kovács Zsolt,
2. Sebestyén Péter, 3. Lovász
Tamás. Vadászreflex kategóriában 1. Tomsics Balázs, 2. Kovács
Attila, 3. Dr. Varga Zoltán. A
barebow kategória győztese
egy festménnyel is gazdagabb
lett Nagy Tibor festőművész
felajánlásából, kinek alkotásai
az 1-es bástyában is kiállításra
kerültek. Az örökös elnök,
Pataki Krisztián által készített
estebéd elfogyasztása alatt kiderült, hogy a versenyzők nagy
része elérte a nap elején kitűzött
célját, és az őszi Saslövő versenyen újra megmutatja tudását.
(PKC)

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.
Hétfő-péntek: 6:00 – 22:00
Szombat: 6:00 – 22:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00

Hétfő-péntek: 6:00 – 20:00
Szombat: 6:00 – 20:00
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)
www.pontittuzletek.hu

www.facebook.com/pontittuzletek

Az építési-bontási hulladékot
(törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó JÚNIUS HÓNAPBAN
JÚNIUS 24-ÉN, PÉNTEKEN 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 men�nyiségben díjmentesen elhelyezheti,
amennyiben tartozása nem áll fenn.
DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS:
2016. január 1-jétől a lakosság a
házhoz menő lomtalanítást a bejelentést követő 10 munkanapon belül,
a Közszolgáltatóval 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 lomtalanítás díjának megfizetése mellett szállítható el. A ki
nem használt lomtalanítási alkalom
a következő évre nem vihető át. A

június 9-én és 16-án,
csütörtökön 17 órakor
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Nyári intenzív tanfolyamok indulnak
június 20-án, hétfőn 9 és 17 órakor

JÚNIUS
JÚNIUS

1.1.

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24
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házhoz menő díjmentes lomtalanítás július és augusztus hónapok
kivételével egész évben igénybe
vehető, kivéve a vis maiort, évente
egy alkalommal, maximum 2 m3
mennyiségben.
Lakossági házhoz menő növényi 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 ingatlanhasználónak tartozása
nem áll fenn, vagy azt igényléskor
megfizeti. A kertvárosi városrészben
már kihelyezett biokukák továbbra is
használatban maradnak, aki biokukával rendelkezik díjmentes gyűjtőzsák
igénybevételére nem jogosult.

SZELEKT
SZELE

facebook.com/sarvari.televizio

Sárvári

Hírlap

Új edző irányítja az új szezontól a kéziseket
Az előzetes várakozáshoz
képest alulteljesített a Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es felnőtt női csapata a mögöttünk
hagyott 2015/16-os bajnoki
szezonban.
A csapat 18 mérkőzéséből
mindössze négyet nyert meg,
egyszer játszott döntetlent,
így 9 megszerzett ponttal az
utolsó előtti, kilencedik helyen
végzett, ami az utóbbi évtized
leggyengébb teljesítménye volt.
Pedig előzetesen a vezetőség a
tabella első felébe, sőt titkon a
dobogóra várta a tavaly nyáron
jelentősen megerősített gárdát.
Az ősszel azonban több dolog is nehezítette a csapat szereplését: egyrészt, a Nádasdy
iskola tornacsarnokának felújítása miatt hétszer lépett pályára
idegenben, míg két meccsét
pályaválasztóként Ikerváron
kényszerült lejátszani a Kinizsi.
Mindemellett nem sikerült az
igazi csapategységet sem megteremteni – tavaly nyáron nagy

volt a játékosmozgás, összesen
öt új játékos igazolt Sárvárra –,
és különböző okok miatt szezon
közben is többen abbahagyták
a játékot. Ennek köszönhetően,
valamint a sikertelenség miatt
nem volt túl jó a hangulat a csapaton belül, ami tovább nehezítette Hegyi Gábor edző dolgát.
– Tavaszra egy jól sikerült
alapozással, valamint új igazolásokkal – visszatért Pataki
Gyöngyi és Pintér Zsuzsi –
készültünk, bízva abban, hogy
sikerül javítani az őszi mérlegen. A csapat összességében
helyt állt, a Szombathelyi KKA
kivételével minden ellenfelünkkel végig szoros meccset
játszva, egyszer sem szenvedtünk kiütéses vereséget, ám a
várt győzelmek elmaradtak.
Sajnos a végére létszámban is
elfogytunk, sérülések, betegségek, munkahelyi és magánéleti
elfoglaltságok miatt foghíjas
volt a csapat, gyenge volt az
edzéslátogatottság is – értékelt
Hegyi Gábor edző.

Megőrizte NB III-as tagságát
a Sárvár FC labdarúgócsapata
Az utolsó két forduló eredményétől függetlenül megőrizte
NB III-as tagságát a Sárvár FC
labdarúgócsapata.

Miután a sárváriak a 30. fordulóban, hazai pályán, Tóth László
góljával 1-0 arányban legyőzték az Andráshidát, a Csorna
viszont Érden, a Balatonfüred
pedig odahaza a Csepel ellen
szenvedett vereséget, a Sárvár 20
ponttal a 15. helyre lépett előre.
A Csornának két mérkőzéssel a
zárás előtt 18, míg a Fürednek
12 pontja van. Mivel a kiírás
értelmében ebből a csoportból
csak az utolsó, 17. helyen záró
együttes esik ki, így az SFC már
biztos bennmaradónak számít.
Takács Gábor együttese a tavasz folyamán lapzártánkig lejátszott 14 mérkőzéséből kettőt
megnyert: az Érd ellen 3-1 és az
Andráshida ellen 1-0. Három
döntetlent játszott – az MTK II és
a Győri ETO ellen egyaránt 2-2,
míg az FTC II ellen 1-1. Kilenc

alkalommal viszont vesztesként
hagyta el a pályát az SFC. Sajnos
nagyon rossz az eddigi gólkülönbségünk is, 30 mérkőzésen, 27
lőtt góllal szemben a csoportban a
legtöbbet, hetvenkettőt kaptunk.
A házi góllövőlistán Rajos és Subicz 5-5, Tóth László és Csákvári
3-3 góllal áll az élen. A csapat
játékoskeretében rutinos, felsőbb
osztályt is megjárt labdarúgók
mellett fiatal, tehetséges játékosok, helyi és környékbeli fiatalok
is vannak. Játékban, mezőnyben
csaknem minden mérkőzésen
egyenrangú partnerei voltak az
ellenfeleknek, ám ez sajnos pontszámban és a tabellán elfoglalt
helyezésben nem látszik meg. Az
biztos, hogy ha a következő évben
jobb eredményt akarnak elérni,
akkor több poszton is erősítésre
szorul a Sárvár FC.
Az idei utolsó bajnoki mérkőzésre június 5-én, vasárnap
18 órakor kerül sor a Sárvár
FC sporttelepén, az ellenfél a
Csorna lesz.

Csonka László szakosztályvezető elmondta, hogy az önkormányzati működési támogatásnak, a szponzoroknak, valamint
a TAO rendszernek, illetve a
társasági adójukat felajánló
cégeknek köszönhetően az
anyagi háttér biztosított volt a jó
szerepléshez. Ezért is csalódás
a korábbiakhoz képest gyenge
eredmény.
Pozitívum viszont az utánpótlás csapatok szereplése: a
felnőttek mellett további öt korosztály játszott rendszeresen az
MKSZ valamelyik versenyrendszerében. A juniorok például
alig maradtak le a dobogóról,
a negyedik helyen végeztek, de
dicséret illeti az U 13-asokat is,
akik az alapszakaszból a felsőházi rájátszásba jutottak.
A jövő évről szólva a szakosztályvezető elmondta, hogy
Hegyi Gábor eleve a bajnokság
végéig vállalta csak a felnőtt
csapat edzői teendőit, ám vezetői és szakmai tapasztalatára
továbbra is számítanak, ősztől
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az utánpótlás területén tevékenykedik majd. Az új tréner
a korábbi celldömölki edző,
Rozmán Gergő lett, aki jelenleg
Sárváron lakik, és a munkahelye
is városunkhoz köti.
– Ez az év további tapasztalatokkal is szolgált, amit megszívlelünk, így az ősztől vissza szeretnénk térni ahhoz a korábban
követett irányvonalhoz, hogy a
helyi értékeinket megbecsülve,
sárvári, városkörnyéki, vagy a
városhoz valamilyen módon
kötődő játékosok alkossák a
felnőtt csapat magját is. Természetesen ez nem zárja ki, hogy
az eredményesség érdekében,
szigorúan hiányposztokra igazoljunk új játékosokat is. Ez
attól is függ, hogy milyen lesz
a következő évi bajnokság versenykiírása, hiszen ezen a téren
sok a pletyka, komoly változásokról is hallunk híreket, de
még semmi sem biztos – fejezte
be értékelését Csonka László
szakosztályvezető.
-jr.-

SPORT-VÁR 2016
Mozdulj Sárvár!

2016. JÚNIUS 12. • 10.00-14.00
Helyszín:
Sárvár, Várkerület 1. Nádasdy-vár hídja, parkja
Szeretettel várnak a szervezők:
Sárvár Város Önkormányzata,
városi sportegyesületek
BEMUTATKOZÓ EGYESÜLETEK:
Sárvár Birkózó Sportjáért Alapítvány

Taekwondo Sharks Sárvár Egyesület

Sárvári Kerékpár Egylet

Sárvári Pétanque Club SE

Sárvári Amatőr Kosarasok Klubja
Közhasznú Egyesület

Sárvári Kinizsi SE Tájfutó Szakosztály
Sárvári Kinizsi SE Kézilabda Szakosztály

Sárvári Vívóképző Sportegyesület

Sárvári Futball Club

Sárvári Shotokan Karate Egyesület

Sárvári Modern Tánc Egyesület

Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület

Sárvári Ménes Lovas Klub
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Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

9600 Sárvár,
Hunyadi u. 1.
Tel./Fax: 95/324-011
Mobil: 70/383-2023
E-mail:
elender@globonet.hu

· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

di

Hotel Restaurant

Júniusi Akciós ajánlatunk:
Goclever 7”-os, 4 magos
Tablet, 5.1 Adroid rendszerrel
most csak 19.900 Ft!

Nézze a Tinódiban a FOCI EB-t
új, nagyteljesítményű kivetítőn!
A sör mellé a rágcsát mi adjuk!

(4 korsó sörhöz 1 db fokhagymás pizzakenyér)

Benq 21,5”-os Full HD
monitor, 3 év Garanciával
kedvezményes áron:
34.900 Ft!

Tippelje meg az eredményt,
nyehet vele egy pizzát!
Kóstolja meg új étlapunk
ételeit, pizzáit is!
Töltődjön fel esténként
kerthelyiségünkben –
kellemes hangulat, élőzene,
programok…
Cornettó lágyfagylalt tölcsérben
és kehelyben is – hm… FINCSI

Gamer egerek széles választékban

már 2.900 Ft-tól!
Számítástechnika – Szerviz
– TV vétel technika

www.tinodihotel.hu

Fenti ajánlataink 2016. június 30-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

ELENDER COMPUTER az Ön LEGRÉGEBBI
számítástechnikai partnere SÁRVÁRON!

www.elendersarvar.hu

Kertvárosi Trafik
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

Véget ér az iskola?

BALLAG A GYERMEKED?
Egy szép, időtálló ARANY vagy EZÜST ékszerrel
biztos maradandó emlék lesz ez a nap.
Óriási választékkal és kedvező árakkal várjuk!

HOGY A HANGULATRA
NE LEGYEN PANASZ!

MOST
AKCIÓS
ÁRAK!
Az akció június 18-ig tart.

Ajándék: Egyedi, idézetes DÍSZCSOMAGOLÁS
20ezer Ft feletti vásárlásnál.
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

egységár

199
Kőbányai sör 0,5 l dobozos ..................... 169
Dreher sör 0,5 l dobozos ........................... 199
Glankrone sör 4% 0,5 l dobozos ......... 139
Stefﬂ sör 0,5 l dobozos ............................... 169
Heineken sör 0,4 l dobozos

Részletek az üzletben.

10-30%

EB LÁZ JÚNIUSBAN!
.....................

Ft

497,5 Ft/l

Ft

338 Ft/l

Ft

398 Ft/l

Ft

278 Ft/l

Ft

338 Ft/l

HAJRÁ MAGYAROK!
Áraink június 3-június 30-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

VÁLOGASSON
KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

