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Ovi-foci pályát avattak a Csicsergőben

A nemzeti
összetartozás
napjára emlékeztek
Sárváron június 4-én nemcsak
a trianoni békediktátum tragédiájára, a nemzeti összetartozás
napjára, de a Szent Korona
másának sárvári látogatására
is emlékezünk. Öt évvel ezelőtt
fogadták a sárváriak a korona
másolatát a Kossuth téren, és
most is itt gyülekeztek.

Az ovi-foci pálya átadását jelképező szalagot Stieber Józsefné, dr. Molnár Andrea, az Ovi-Foci Közhasznú
Alapítvány elnöke, Kondora István és Ágh Péter vágták át

Gyermekműsor nyitotta a
Sárvári Csicsergő Óvoda ovifoci pálya avatóünnepségét
június 10-én. Az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány, Sárvár Város Önkormányzata és
támogatást felajánló vállalkozások összefogásából egy
6 x 12 méteres zárt, hálóval
fedett műfüves pályát adtak
át az óvoda udvarán.

A vendégeket elsőként Stieber
Józsefné óvodavezető köszöntötte, aki köszönetet mondott
azoknak a támogatóknak, akik
a társasági adótörvény által lehetővé tett sporttámogatást felajánlották az óvoda részére, továbbá
azoknak a vállalkozóknak is, akik
az udvarrendezésben segítségükre voltak. Egy focipálya avató
elképzelhetetlen labdarúgók nél-

kül. Sárvár szülötte, a Csicsergő
óvoda egykori ovisa, Stieber
Zoltán azonban nem lehetett jelen, hiszen rég várt kötelezettség,
a Labdarúgó Eb-n való részvétel
szólította külföldre, de eljött Gaál
Bálint, a Szombathelyi Haladás
focistája. Levélben küldte el üdvözletét a szintén sárvári születésű válogatott labdarúgó, Illés Béla.
Folytatás a 3. oldalon

A sárvári önkormányzat és a
Sárvári Hagyományőrző és Íjász
Egyesület közös megemlékezésén
a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület tagjai is felsorakoztak. A megjelenteket Dr.
Kereszty Gábor, az íjász egyesület
elnöke köszöntötte, aki üzent a
hitetleneknek. „Trianon ellenére
nemzetünk létezik, a hazaárulásnál
rútabb bűn pedig nem létezik” –
mondta az elnök. Máhr Tivadar
alpolgármester ünnepi beszédében
arra emlékeztetett, hogy június
4-én az 1920-ban aláírt trianoni
békediktátumra emlékezünk.
Folytatás a 6. oldalon
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Kiválasztották a fesztivál borát

Csúszdaavatós szezonkezdet Sárváron

Lezajlott a „Nádasdy Történelmi Fesztivál Bora 2016” borverseny bírálata a Vadkert Majorban. 12 bíráló 34 borászat 85 tétele
közül választotta ki a fesztivál idei borát. Alkalmasabb helyszínt
nem is lehetett volna találni, mint a Nádasdyak egykori birtokát,
a mai Vadkert Majort a Nádasdy Történelmi Fesztivál idei borának kiválasztásához. Szabó Krisztián, a Nádasdy Történelmi
és Hagyományőrző Egyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy a
borverseny már ilyen rangos eseménnyé vált.
Folytatás a 12. oldalon

A tervek szerint június 18-án avatják fel a sárvári fürdő két
új csúszdáját, így az idei vendégcsalogató újdonság sem marad
el városunkban. A TDM is vendégbarát átalakításokkal készült
a tourinform irodában, pihenő- és gyereksarok is várja a betérőket. A mazsorettek rendezvényével kezdetét vette a fesztiválszezon, programkínálatból nem lesz hiány a következő három
hónapban. A helyi szállásadók is felkészültek már a nyárra, a
jó szezonhoz egy dologra azonban még biztosan szükség van,
meleg, napsütéses nyárra.
Folytatás az 5. oldalon
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Pedagógusok ünnepe
A zene nyelvén mindent elmondtak a pedagóguspálya
szépségéről a művészeti iskola
tanárai és növendékei – mondta pedagógusnapi köszöntőjében Kondora István polgármester a városházán tartott
ünnepségen. Június 3-án délután adták át az önkormányzat
által adományozott pedagógusnapi kitüntetéseket.

totta az ünnepséget, valamint
a Ma’ mint’ Ti Színjátszó Csoport produkciója. Kondora
István polgármester ünnepi
beszédében arról szólt, hogy az
oktatás reformja több évtizede
napirenden van, a szerkezeti és
tartalmi átalakítására folyamatosan vannak kísérletek, de egy
biztos, hogy rend nincs az oktatás területén. Bizakodásának
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Szépkorú köszöntése

Sárvár újabb szép kort megért polgárát köszönthette Kondora István
polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Május végén ünnepelte 90.
születésnapját Imre Jánosné, aki Kiss Anna néven született 1926. május
26-án. A városvezetők virággal és ajándékcsomaggal köszöntötték Anna
nénit, valamint a miniszterelnöki emléklapot is ők adták át. Imre Jánosné
népes családja körében fogadta a jókívánságokat

A sárvári pedagógusok megtöltötték a városháza dísztermét

A Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskola tanárainak
és növendékeinek műsora nyi-

adott hangot, hogy Sárváron a
folyamatos fejlesztésekkel sikerült legalább olyan feltételeket

teremteni az iskolákban, hogy
– ahogy ő fogalmazott – nem
lepusztult körülmények között
kell tanítani. Optimizmust kért
a tanároktól, együttműködést
és hitet, hiszen a pedagóguspálya egy olyan élethivatás,
amelynek középpontjában a
gyermekek jövője áll. Jó pi-

henést kívánt mindenkinek a
nyárra, lelki feltöltődést, hogy
újult erővel kezdődhessen a
következő tanév.
Az ünnepi beszédet követően
Kondora István polgármester és
Máhr Tivadar alpolgármester
adta át a pedagógusnapi kitüntetéseket.

Pedagógusnapi sárvári kitüntetettek
Sárvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pedagógusnap
alkalmából
„KANIZSAI ORSOLYA ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta
Szenteleki Ildikónak, a Sárvári
Cseperedő Bölcsőde kisgyermeknevelőjének kisgyermeknevelőként
végzett több évtizedes kiemelkedő,
példaértékű szakmai tevékenységéért,
hivatásbeli érdemei elismeréséül.
Gaál Sándornénak, a Sárvári Csicsergő Óvoda óvodapedagógusának
példamutató, lelkiismeretes pedagógiai tevékenységéért. Igényességgel, türelemmel, magas fokú hivatástudattal
végzett munkájáért.
Fiderné Császár Erikának, a Vármelléki Óvoda óvodapedagógusának a 3-7 éves gyermekek harmonikus
személyiségformálásában végzett
kiemelkedő munkája, a felzárkóztatásra szoruló gyermekek magas színvonalú fejlesztése, és a gyermekvédelmi
felelősi tevékenység lelkiismeretes
ellátásának elismeréseként.
Sárvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pedagógusnap
alkalmából
„GÁRDONYI GÉZA ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta

Németh Ernőnek, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola intézményvezetőjének az intézmény fejlesztésé
ben betöltött kiemelkedő szerepéért,
innovatív gondolkodásmódjáért, a
folyamatos megújulásra törekvéséért.
Eredicsné Mayer Évának, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola
testnevelő, német nyelvet tanító,
diákönkormányzatot segítő tanárának kiváló közösségteremtő, a tanulók
személyiségét fejlesztő pedagógiai
munkája elismeréseként.
Martonfalvi Máriának, a Szent
László Katolikus Általános Iskola
tanítójának, megbízható és szeretetteljes katolikus tanítói munkájáért,
a munkatársait és az iskolavezetést
egyaránt nagyban segítő pedagógus
tevékenységéért, és az alsós énekkarral
végzett kiemelkedő közösségi, valamint templomi szolgálataiért.
Talabér Csabának, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési
Centrum Barabás György Műszaki
Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény vezető helyettesének felelősségteljes, következetes és segítőkész
vezetői munkájáért. Magas fokú hozzáértéssel, jó szervezőkészséggel, példamutató odaadással és figyelemmel
végzett pedagógiai tevékenységéért.

Végh Józsefnek, a Szombathelyi
Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola tagintézmény vezető helyettesének kimagasló
felkészültséggel és elhivatottsággal,
kitűnő szervezőkészséggel, nagy munkabírással végzett vezetői munkájáért.
Takács Attilának, a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző
Iskola középiskolai tanárának,
laborvezetőjének az intézmény pályázati tevékenységének támogatásért,
a High-tech Biolabor működtetéséért,
szakmai felkészültségéért, emelt
szintű vizsgáztató tanári munkájáért,
kreatív, ötletes, innovatív pedagógiai
módszertan alkalmazásáért.
Szélesi Attilának, a Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának, a város művészeti és kulturális
életében betöltött aktív szerepéért,
példamutató emberi és szakmai
munkásságáért.
Sárvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Pedagógusnap
alkalmából
„KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta
Kovács Zoltánnénak, a Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola

iskolatitkárának hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő, precíz
munkájáért, mely tevékenységével
hozzájárult az intézmény folyamatos
fejlődéséhez.
Kövesdiné Szabó Nórának, a
Tinódi Sebestyén Gimnázium és
Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola iskolatitkárának a tanítási-tanulási folyamat, a tantestület
és a diákság lelkiismeretes, segítőkész
támogatásáért, az intézményvezetés
munkájának odaadó, szakszerű, fáradhatatlan segítéséért.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Dénes Veronika, a Tinódi
Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola
matematika-fizika szakos tanára,
kollégiumi nevelő részére nyugdíjba
vonulása alkalmából lelkiismeretes,
megbízható, közösségépítő oktató-nevelő munkája elismeréseként
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
elismerést adományozta.
* * *
Ebben az évben nem került kiosztásra a Barabás György-emlékplakett.
A kuratórium úgy döntött, hogy a szavazás titkossága megkérdőjelezhető,
javasolja, hogy a díj további sorsáról
az alapítók döntsenek.

facebook.com/sarvari.televizio
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Ovi-foci műfüves pályát avattak a Csicsergő óvodában
Folytatás az 1. oldalról
Illés Béla válogatott labdarúgó így fogalmazott az átadóra
küldött levelében: „…kívánom,
hogy sok óvodás érezze át a
mozgás örömét, legyen részük
sok gólörömben, éljék át a csapatjáték szépségét.”
Ágh Péter országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében
emlékeztetett arra, hogy néhány
héttel ezelőtt, a Születés ünnepén
a legkisebb polgárait köszöntötte
a város, most az óvodások kaptak
egy nagyszerű műfüves pályát.
Mindez azt bizonyítja, hogy a
sárvári önkormányzat, az itteni
cégek figyelnek a gyermekekre,
fontos számukra a város jövője.
Azt kívánta, hogy az új pályán
szerzett élmények minél több
gyermeket sarkalljanak arra,
hogy labdarúgó vagy éppen csak
sportszerető ember legyen.
Kondora István polgármester
szimbolikusnak nevezte a helyszínt és a napot is, hiszen az ovifoci pálya avatóünnepségének
napján kezdődött a Labdarúgó
Európa Bajnokság, amelyen részt
vehet a magyar csapat is, és az a
Stieber Zoltán, aki egykor ennek
az óvodának a gyepén kezdte el
rúgni a labdát. Mint mondta, ez
a város legkisebb műfüves pályája, egy kézilabdapálya méretű
már korábban elkészült az SFC
telephelyén, és megszületett a

pályázati döntés arról is, hogy
egy újabb, szabványos műfüves
pálya is épülhet a sporttelepen.
Köszönetet mondott az óvoda
vezetőjének és kollégáinak, hogy

elkészítésével, amelynek a témája az volt, hogy szurkolnak a
legkisebbek a magyar csapatnak
az Eb-n való sikeres szereplés
érdekében. Olyan jól sikerült a

A Sárvári Csicsergő Óvoda kicsinyei és óvónői előadták azt a foci indulót,
amely CD-re kerül a Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány jóvoltából, és az ország
összes óvodájában hallgathatják majd

minden lehetőséget megragadnak az intézmény fejlesztésére,
a gyerekek lelki épülésére.
Az ovi-foci pálya átadását jelképező szalagot Stieber Józsefné,
dr. Molnár Andrea, az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány elnöke,
Kondora István és Ágh Péter
vágták át, majd az ovisok birtokba vették az új létesítményt.
Egy meglepetéssel is készültek
az óvónők és a gyerekek, hiszen
a közelmúltban sikeresen pályáztak egy dal, illetve videó

pályázatuk, hogy részt vehettek
az I. Újbudai Focimajálison is.
A pályázatot Stieber Józsefné
készítette, a hozzá tartozó kisfilmet pedig Vincze András. Az
avató ünnepség résztvevői most
meghallgathatták a gyermekek
előadásában ezt a kis indulót.
Az ünnepséget dr. Molnár
Andrea alapítványi elnök szavai zárták. Buzánszky Jenő, a
legendás Aranycsapat egykori
tagja 2011 elején alapította meg
az Ovi-Foci Közhasznú Ala-

pítványt. Programjuknak két
fő célja van, egyfelől, hogy az
óvodások sportág-specifikus oktatási programját az óvónők egy
önálló képzés keretén belül elsajátítsák, másfelől, hogy az ehhez
szükséges sportinfrastrukturális
beruházások során speciális ovifoci sportpályák létesüljenek az
ország minden óvodájában. A
sárvári a 143. átadott pályája az
alapítványnak, több mint kétezer
óvónő vett részt eddig az OviSport Program képzésében, és
több mint 30 ezer gyermeket
értek már el.
Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány elnöke két meglepetés
ajándékkal is készült az átadó
ünnepségre. Egyrészt a Csicsergő óvoda által írt fociinduló felkerülhet az alapítvány hivatalos
indulóját tartalmazó CD-re,
másrészt a focimajálison nyújtott kiemelkedő teljesítményük
jutalmaként az óvoda gyermekei
csapatkísérőként vezethetik be
a magyar kispályás labdarúgóválogatottat a Székesfehérváron
megrendezésre kerülő Kispályás
Labdarúgó Európa Bajnokság
egyik mérkőzésére.
Az ovi-foci pálya közel 10 millió forintos beruházás keretében
valósulhatott meg, amelyhez
a sárvári önkormányzat 2,85
millió forint önrészt biztosított.
-fr-

Új szabályok a temetkezés rendjéről
A hegyközségi új temető 3 hektáros területén 1080 sírhelyet,
72 díszsírhelyet alakítottak
ki és két urnafalat építettek.
Június 1-jétől lehetőség van
már arra, hogy a hozzátartozók elhunyt szeretteiket itt
helyezzék örök nyugalomra,
ide temessék.
A sárvári képviselő-testület a
nemrég felszentelt hegyközségi
temető üzemeltetésére vonatkozóan új szabályokat alkotott a
temetkezés rendjéről. A legfontosabbakról dr. Szijártó Valéria
jegyző adott tájékoztatást.
A Soproni úti és a hegyközségi
temetőben is azonosak a sírhelyekre, a megváltási időre és a

temetkezési helyek újraváltására
vonatkozó szabályok. Például az
egyes – nem út mellett elhelyezkedő – sírhely megváltási díja
36.460 forint 25 évre. Az urnafülke tárolási díja 10 évre 25.750
forint. Ezek a díjak egyébként
évek óta változatlanok, most sem
módosította a testület.
A jegyző az új rendelet értelmében egy új lehetőségre is
felhívja a lakosság figyelmét: aki
igényli, még életében megválthatja temetkezési helyét, sőt az
új szabályozás azt is megengedi,
hogy a megváltási helyen síremléket is elhelyezzenek. A Soproni
úti temetőben a temetkezési
helyek száma miatt ez 2017.
december 31-ig lehetséges, a

hegyközségi temetőben ilyen
időbeli korlátozás nincsen.
A temetkezések helyét és időpontját továbbra is a Soproni
úti temetőben kell egyeztetni.
Minden felmerülő kérdésben
tájékoztatást és segítséget nyújt
a Soproni úti temetőgondnok.
Dr. Szijártó Valéria azért tartotta fontosnak a tájékoztatást,
mert a Soproni úti temetőben
2019. december 31-ig kerülhet
sor új temetésre. Ezek után

Júniusi ülés

már csak rátemetésre, illetve az
addig már megváltott sírhelyek
felhasználására lesz lehetőség
speciális szabályok érvényesítése
mellett.
Az új sírkert szépen gondozott
környezete és a most megváltható központi fekvésű nyughelyek
miatt talán hamar elfogadottá
válik Sárvár lakóinak körében,
és majd több száz évig fogja
szolgálni a várost.
-tsz-

A nyári szünet előtti utolsó rendes ülését június 23-án,
csütörtökön 16 órai kezdettel tartja a sárvári képviselő-testület a városháza nagytermében. Az ülést élőben közvetíti a
Sárvári Televízió.

4

Sárvári

www.sarvarvaros.hu

Hírlap

Megyei és városi küldöttség látogatott cseh testvérmegyénkbe
A május 26-27. között a Zlín
megyei Luhačovicében megrendezésre került nemzetközi
egészségügyi-turisztikai konferencián Vas megye képviseletében dr. Kondora Bálint, a
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke
és Bánovits Judit nemzetközi
referens vett részt. A delegáció
tagjai voltak még celldömölki
és büki TDM-es szakemberek,
valamint Haller Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója.
A program elsődleges célja
volt, hogy megismerkedjenek a
Zlín régióban fellelhető egészségturisztikai szolgáltatások
sokszínűségével, illetve az esetleges együttműködési lehetősé-

gekkel. Számos érdekes előadást
volt alkalmuk meghallgatni,
majd az egyes meghívottak
mutatták be saját térségüket,
ajánlatukat. Ennek keretében
Haller Ferenc, a Sárvári TDM
vezetője tartott előadást Vas
megye egészségturizmusáról,
különös tekintettel a büki, a sárvári és a celldömölki fürdőkről.
A látogatás során dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök
megbeszélést folytatott MVDr.
Stanislav Mišákkal, Zlín régió
kormányzójával. Mindkét fél
kölcsönösen kifejezte szándékát,
hogy az együttműködést ismét
jó volna tartalommal megtölteni. A kormányzó meghívott egy
delegációt 2016 augusztusára,
amikor megrendezik a „Barum

Áramszünet július 5-én
2016. július 5-én 08:00 órától várhatóan 14:00 óráig Sárvár – Hegyközségben, a Pohárszárogató utcában a 3-as és 4-es házaktól az utca végéig,
a Sótonyi utcában, az Iskola utcától az Almáskerti utcáig áramszünet lesz.
Érinti: Sárvár – Hegyközség, Tót mezei kút, Sárvár – Hegyközség, Pohárszárogató utcai torony, Sárvár – Hegyközség fogyasztási helyei, Sárvár
– Hegyközség, Tót mező fogyasztási hely, Sárvár – Hegyközség, új temető.

Megnyitottunk!

Rally Bajnokságot”. A vasi delegáció jelezte, hogy nagy szeretettel
várnak ők is egy delegációt akár
a karnevál idejére, akár más
rendezvényre. A látogatások időpontját a későbbiek során egyez-

tagjainak arra, hogy kötetlen
keretek között folytassanak megbeszéléseket a meghívott cseh és
orosz vendégekkel.
A második napon egy tanulmányútra került sor. Kroměřížbe

A látogatás során dr. Kondora Bálint közgyűlési alelnök megbeszélést folytatott MVDr. Stanislav Mišákkal, Zlín régió kormányzójával

tetik. Javaslat hangzott el arról,
hogy valamelyik látogatás során
az együttműködési megállapodás
megújítására is sor kerülhetne.
Az esti program során lehetőségük nyílt a vasi delegáció

Megnyitottunk!

utaztak a vasiak, ahol többek
között megtekintették az érseki
palotát. Ezt a területet a virágoskerttel és a palotakerttel 1998ban az UNESCO a Világörökség
részévé nyilvánította.

Megnyitottunk!

ÉTEL- ÉS ITALKÜLÖNLEGESÉGEKKEL VÁRJA ÖNÖKET AZ ÚJ NEO ÉTTEREM!
Megnyílt Sárvár legújabb minőségi étterme, a Neo Étterem és
Kávézó a Posta téren, a szökőkút mellett. Nemcsak a modern,
letisztult formájú, fehér színű
épület jelent újdonságot a városban, de az étel- és italkínálat terén is izgalmas, újszerű,
ínycsiklandó kreációkat kóstolhatnak vendégeink.
A Neo Étterem csapata
küldetésének tekinti, hogy
egy olyan magas minőségű,
egyedi stílusú éttermet működtessen, amely színfoltja
Sárvár gasztronómiai kínálatának, amely széles körű vendégközönség számára
kínál minőségi, megfizethető szolgáltatásokat
– mondja Simon Szilárd
üzletvezető.
Ételkínálatunk a francia, olasz és magyar
konyha találkozása, az
ételek mindig friss, helyi, illetve régiós alapanyagokból készülnek. A
háromhavonta megújuló
étlapunkon Toldi József kreatív séf és Csarankó László séf

ételkülönlegességeiből válogathatnak. Bőrös fogas cukorborsó
textúrákkal, balzsamos rizottóval; Csirkemell pankó
bundában, újhagymás –
majonézes burgonyával;
Mascarponés mákosguba tökmagolajjal – csak
néhány a specialitásaink
közül. Az előételek, saláták, levesek, főételek,
tésztaételek, desszertek
mellett a hagyományos
gyermekmenük is megtalálhatóak étlapunkon.
Az
italválasztékunkban Péntek Gyula bárfőnök
egyedi koktéljait, házi szörpöket

és limonádékat, házi jeges teákat is kóstolhatnak a vendége-

ink. Szezonális limonádéinkat
saját gyártású szirupokból keverjük, igazi ízkülönlegességet

nyújt a bazsalikomos–epres, a
chilis–mangós vagy a vaníliás–
rebarbarás limonádé.
Kávéink és kávékülönlegességeink a MokaSirs
olasz kávémanufaktúra 100%
arabica kávéiból készülnek.
A ház kávéját, amely most
éppen biokávé, is kóstolhatják a felfrissülésre vágyók a
folyamatosan megújuló kínálatunkban.
Szezonális borlapunkon
az összes magyar borrégió
kínálatát megtalálják! Széles sörválasztékunkban kézműves sö-

rökből is válogathatnak. Kóstolják
meg champagne, pezsgő és habzó bor kínálatunkat!
Vállaljuk céges és
családi rendezvények
lebonyolítását is!
Próbálják ki teraszunkat a Posta téren, a szökőkút mellett
kellemes és nyugodt
környezetben, a városközpontban, de mégis
a város zajától távol!
Ha olyan éttermet keres,
ahol nemcsak kiszolgálják, hanem ahol különlegesnek
is érezheti magát, látogasson
el hozzánk, tapasztalja meg a
Neo Étterem és Kávézó fiatalos,
kreatív csapatának vendégszeretetét!
Kövessen bennünket
a Facebook-on is!
www.facebook.com/
neorestaurantsarvar
Asztalfoglalás: 06 95 311 555
Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök 10.00-22.00
Péntek-Szombat 10.00-24.00
Vasárnap 10.00-22.00

facebook.com/sarvari.televizio
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Új csúszdákkal készül a nyári szezonra a sárvári fürdő
Több mint százmillió forintból
bővül a Sárvárfürdő élménycsúszda rendszere. Két új adrenalinnövelő elemmel gyarapodik a komplexum, így az
idei szezonban sem maradnak
új élmény nélkül a vendégek.
– Az egyik csúszda egy olyan
hajóhintára emlékeztet, amelynek
induláskor még nem látható a
vége. A másik legfelülről induló
alagút 120 méter hosszan tekereg, olyan részekkel, amelyeket
ha valaki a rohanásban meg tud
érinteni, akkor pontokat kap. Ez
alapján később egy internetes
programban egy virtuális csúszdázás során az élményt újra átélheti és javíthatja technikáját. Ez a
szoftver is egy magyar fejlesztés,
melyet nemrég mutattak be – ismerteti az idei szezon fő attrakcióját Vancsura Miklós igazgató.
A fürdő látogatottsága az
első negyedévben meghaladta
a tavalyi számokat, a második
negyedév hasonló volt az elmúlt
évihez. 2010 óta összességében
viszont még mindig ez az egyik
legjobb féléve a gyógyfürdőnek.
Egy csillebérci baleset miatt az

ország összes kalandparkjának
műszaki állapotát ellenőrizték.
A fogyasztóvédelem Sárváron is
elvégezte a mászó eszközök és a
kötélzet átvizsgálását, amit megfelelően biztonságosnak találtak.

matosan biztosítsák mindenütt
a minőségi szolgáltatást, és a
gasztronómia terén próbáljanak
meg valami egyedi, a városra
jellemző ajánlattal előállni, ami
lehet akár egy helyben termett

Vancsura Miklós igazgató az épülő új csúszdákat mutatja, amelyek átadása
június 18-ra várható

Ez is lehetővé teszi, hogy meglepetésként egy kedvezményes
fürdő-kalandpark kombinált
gyermekjeggyel is előrukkoljanak a vakációra.
A fürdő területén működő
vendéglátóegységektől Vancsura
Miklós azt kérte, hogy folya-

borból készült fröccs is. Ez ma
már hozzátartozik az igényes
kiszolgáláshoz.
– Országos összehasonlításban
a Sárvárfürdő a legjobb ár-érték
arányú. A megváltott jegyért a
vendég mindent igénybe vehet –
mondja az igazgató a gyógyhely

újabb vonzerejét. Ezt azonban
propagálni is kell, mivel Sárvár
a minőségi turizmus terén egy
magas mércét állított fel, ami
első látásra drágának tűnhet.
Az ötcsillagos városban viszont
ár-érték viszonylatban kap kedvező élményeket. A fürdő további
csábítása, hogy – a szeszélyes
időjárásra figyelemmel – fedett
tereiben akár a viharok ellenére is
egész nap jól érezheti magát a fürdőző család minden tagja. Akár
3500 fő is igénybe veheti a belső
pihenő tereket, vízfelületeket és a
szolgáltatásrendszert is egyszerre.
A látványos fejlesztések mellett más költségcsökkentő beruházás is zajlik, napenergiával lesz
fűthető a nagy strandmedence.
Ha a módszer beválik még több
napkollektor is beszerelésre kerülhet, tovább haladva az egyre
irányadóbb zöld-energia felé.
Ezen túlmenően a fürdő minőségének a javítása érdekében
emelték az öltözőszekrények
biztonságát, javult a zöldfelületek és az árnyat adó fák állapota.
Mindent egybevetve a sárvári
fürdő bizakodva tekint a 2016-os
turisztikai főszezon elé.

Barátságosabb környezet fogadja a tourinformba betérőket
A közelmúltban kapott piros
kerékpárokat a megyei karitásztól a Sárvári TDM turisztikai célra, elkészültek a város
információs tábláira az úgynevezett QR-kódok is. Most
újabb fejlesztések valósultak
meg a Sárvári Tourinform
Irodában!

A Sárvári Tourinform Irodába
lépve a korábbinál még barátságosabb környezet fogadja a
látogatókat. Az átalakítás azt
a célt szolgálja, hogy minden
korosztály számára vonzóbbá
tegye az irodát – mondja Haller
Ferenc, a Sárvár Tourist & TDM
Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– Teljesen kifestettük az irodát,
kialakítottunk egy gyereksarkot,
ahol különböző foglalkoztató eszközöket, színezőket helyeztünk el.
Egy felnőtt pihenősarok is rendelkezésére áll a hozzánk betérőknek,
okostelefonok, tabletek töltésére
alkalmas töltővel, ingyenes wifivel
– sorolja Haller Ferenc.
A tourinformba betérő turisták információkat kaphatnak a
helyi és környékbeli szálláskínálatról, programokról, gasztronómiai és egyéb turisztikai
szolgáltatásokról, de különféle
termékeket és ajándéktárgyakat
is vásárolhatnak az irodában.
– A már korábban említett

karitász együttműködés keretében gyógyteák, mézek és
szörpök kerültek a polcainkra,
de vásárolható nálunk sárvári
hűtőmágnes, helyi termelők által
készített ajándéktárgyak, képeslapok is. Nemsokára kikerülnek
a tourinform elé a Re-Cikli Program keretein belül idehozott,
bérelhető kerékpárok is – tudtuk
meg Haller Ferenctől.
Június végén az Infoviskó is
újra kikerül a vár mellé, jelezve,
hogy indul a nyári turisztikai
szezon, amikor ismét több ezer
látogatót várnak Sárvárra, hogy
felfedezzék a város gyógyvizét,
történelmi és természeti kincseit.

Szent Iván éjszaka a Csónakázó-tónál

Gyermek- és pihenősarok, wifi, okostelefon töltő a tourinform irodában
– A képen Haller Ferenc ügyvezető és Góczán Gábor turisztikai munkatárs

Programok:
15:00-tól Tulipántos körhinta és népi játékpark
17:00 Vízipók, csodapók (élőbábos előadás)
19:00 Interaktív, élőzenés bohócműsor
20:00 Kanona Band műsora
21:00 Blues Hangers (Sopron) zenekar koncertje
22:00-tól Csónakos felvonulás, máglyagyújtás, tűzijáték
Zárókoncert: Drummoló dobegyüttes
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A nemzeti összetartozás napjára emlékeztek Sárváron
Folytatás az 1. oldalról
Máhr Tivadar alpolgármester ünnepi beszédében arról
is szólt, hogy az Országgyűlés
2010-ben nyilvánította június
4-ét emléknappá. A cél az volt,
hogy tanúságot tegyen amellett,
hogy a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek.
A Szent Korona mását öt
évvel ezelőtt hozták el Sárvárra,
ennek kapcsán emlékeztetett
arra, hogy a korona abroncsa
és keresztpántja teremti meg
a nemzeti jelkép egységét.
„Erre az egységre van ma is
szükség, hiszen a történelem

sokszor megpróbált bennünket
megosztani. Innen üzenjük
mindenkinek: nem ismétlőd-

het meg Trianon tragédiája, a
világégés. Álljunk ki hazánkért,
és minden nehézség ellenére

A Hagyományőrző és Íjász Egyesület tagjai, mögöttük a Nádasdy egyesület
tagjai, Máhr Tivadar alpolgármester és Eiweck Péter önkormányzati képviselő

legyünk optimisták! Tekintsünk a szívünkbe, hiszen ott az
egység – a korona abroncsának
és keresztpántjának egysége, és
a valamennyiünket összetartó
közösségteremtő egység” –
zárta ünnepi gondolatait Máhr
Tivadar.
A megemlékezés végén az I.
világháborús emlékműnél az
önkormányzat nevében Máhr
Tivadar helyezte el az emlékezés
koszorúját, majd a Nádasdy
Történelmi Hagyományőrző
Egyesület képviselői, Eiweck
Péter, a Jobbik önkormányzati
képviselője, végül pedig az íjász
egyesület tagjai.
-fr-

Jubilált a gimnázium Öregdiákok Baráti Köre
A 40. születésnapját ünneplő
baráti kör új elnökének prof.
Dr. Kásler Miklóst, az Országos
Onkológiai Intézet igazgatóját
választotta meg a közel nyolcszáz
öregdiák a Tinódi Sebestyén
gimnáziumban.
Az első sorokban a 60 éve érettségizett örökifjú diákok foglaltak
helyet, mögöttük a hagyomány
szerint a most Tinódi-jelvényt és
emléklapot kapott 50 éve ballagók,
majd a többi évfolyamos jubiláló,
nosztalgiázó diák ülhetett. A május utolsó szombatján, verőfényes
szép időben tartott esemény rendkívüli osztálytalálkozókkal indult,
ahol a termekben gyülekeztek
az egykorvolt diákok. Ezután az
iskola tornacsarnokában közösen folytatódott a program. Az

összegyűlteket Kondora István
polgármester köszöntötte. Talán
az országban sincs még egy ilyen
iskolai kezdeményezés, ami ilyen

A baráti kör ünnepi közgyűlésén (a díszfa mögött) Dr. Desits Imre, Dr.
Póczik István, prof. Dr. Kásler Miklós, Kondora István, Hevér Mihályné és
van Waardenné Csete Ildikó

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

jól szervezett – szólt öregdiák társaihoz Sárvár első embere.
1976-ban Medvegy Antal, az
iskola akkori országos hírű igaz-

gatója vetette fel az Öregdiákok
Baráti Körének megalakítását,
hogy az biztosítsa a diák és iskola
kapcsolatát az érettségi után is. Vezetése alatt több egykori diák vált
a tantestület tagjává, ezzel is bizonyítva a hely szellemi kisugárzását.
Tíz éve az öregdiákok közgyűlése

olyan határozatot hozott, hogy az
itt érettségizettek az ötéves találkozók alkalmával személyenként 500
forinttal támogatják a baráti kört.
A befolyt összegből segítséget kapnak a jelenleg kiemelkedő tanulók
is – mondta van Waardenné Csete
Ildikó, a diákkör titkára.
Az Öreg Diákok Baráti Körének
eddigi elnöke Dr. Póczik István a
találkozó előtt leköszönt, és helyét
prof. Dr. Kásler Miklós vette át,
akit közfelkiáltással szavaztak
meg diáktársai. A Sárvárról elszármazott híres onkológus úgy
fogalmazott: – Különösen jó érzés,
ha oda jöhetek haza, ahol az életre
való ismereteket és az erkölcsi
tartást megkaptam. A mostani
diákok esetében számolni kell a
nyugati civilizáció rendkívüli értékvesztésének hatásaival. A mai
kor hívószavai, a pénz, a hatalom
és a gyönyör szemben állnak a
haza és a család szellemiségével.
Ha az öregdiákok elmondják a
családjaikban az igazi értékeket,
hogy miként kellene élni, akkor
már mindenki nagyon sokat tud
tenni a hazájáért!

Útfelújítás a Kinizsi utcában

A Kinizsi Pál utca burkolatjavítását szeretné megvalósítani az
önkormányzat. Ezért pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiírt pályázati kiírás keretében.
30 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet maximálisan igényelni, és e mellé mintegy 52 millió forint önrészt
biztosítania az önkormányzat.

facebook.com/sarvari.televizio
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Véget ért az évezredet nyitó beszélgetéssorozat
Befejeződött a 2000-ben kezdődött Évezrednyitó beszélgetések rendezvénysorozata. A
75 előadást megért műsorfolyam utolsó eseményén Gróf
István vendégeként Kondora
István, Sárvár polgármestere,
valamint a város médiumainak
egykori munkatársai kerekasztal mellett vitatták meg az eltelt
időszak történéseit, titkait.
Népes asztaltársaság gyűlt így
össze az utolsó 75. jubileumi
Évezrednyitó beszélgetésre a vár
dísztermébe. Kondora István
polgármester és Kondor János
művelődési központ igazgató
mellett Erős D. Zoltán, V. Molnár
Zoltán, Rácz Péter, Dr. Desits
Imre, az akkori helyi média

cikkírói-képviselői és Czupi
György, a Sárvári Millenneum
Alapítvány kurátora volt Gróf
István vendége. A kerekasztal-

társaság felidézte a bő másfél
évtized emlékeit, tapasztalatait.
A rendezvénysorozat ötlete a
millenniumi év kapcsán 2000-

Erős D. Zoltán, Czupi György, V. Molnár Zoltán, Dr. Desits Imre, Gróf István,
Kondor János, Rácz Péter és Kondora István az utolsó beszélgetésen
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ben adódott, és élt tovább. A
13 beszélgetős évad során 18
Kossuth-díjas és 13 Príma
Primissima-díjas vendége volt
a pódiumnak. A kerekasztal
tagjai ezeket a maradandó értékű előadásokat is felidézték.
A nosztalgia ellenére az Évezrednyitó beszélgetések ezzel
véget értek. A 17 év távolsága az évezrednyitástól talán
már túl hosszú, és az előadók
felkérése egyre nehezebb –
fogalmazott Gróf István. Egy
ötödik kötet zárja majd le az
előadás-sorozatot feldolgozó
könyvek sorát. A műsorvezető
sem tűnik el: szeptemberben
Gróf István vezeti a zene világnapjához kapcsolódó sárvári
eseményeket.

Lesz folytatása a roma napnak
Roma napot rendezett a Nádasdy-várban a Sárvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat. A
programban volt kiállítás, főzőverseny, szépség- és táncverseny, de díjazták a jó tanulókat
is. Nem maradt el a zene sem!
A vár hátsó udvarában már a
reggeli órákban elkezdték főzni
a roma napi főzőverseny különleges fogásait. A roma kultúra
világnapja alkalmából szervezett sárvári roma nap hivatalos
megnyitójára a délutáni órákban
került sor. A roma himnusz
hangjait követően Szabó Gábor
Ferencné, a Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
köszöntötte a résztvevőket.
Ezt követően kezdetét vette a
szépség- és táncverseny. A legkisebbektől a legnagyobbakig,
megmutatták magukat a szebbnél szebb kislányok. Szabó Gáborné és képviselőtársa, Horváth
János is táncra perdült, hogy a
hagyományos romatáncot felelevenítse a legifjabbaknak és a
szépszámú közönségnek.
A rendezvény keretében a vár
aulájában nyílt alkalmi kiállítás Ferkovics József festőművész
munkáiból. A cigány származású
alkotó szülei válása miatt gyermekotthonban nőtt fel. Rajztehetsége korán megmutatkozott, mégis

vájár iskolába küldték, bányászként is dolgozott. Hányatott sorsa
ellenére ma sikeres képzőművész,
és életpályája például szolgál nemcsak a romák, de minden sorsán
jobbítani szándékozó és álmaiért
harcolni képes ember számára.
Díjazták a jó tanulókat és a
jó sportolókat, de foglalkoztató
műhely és ugrálóvár is színesítette a programot, amelyet sikeresnek értékelt Szabó Gáborné, így
biztosan lesz jövőre is folytatása.
-fr-

A legkisebbektől a legnagyobbakig, megmutatták magukat a szebbnél szebb kislányok

Programok az időseknek
Idén is megrendezte tavaszváró rendezvényét a Sárvári
Gondozási és Gyermekjóléti
Központ. Három napon át
különböző programokkal
várták az időseket.
A gondozási központ már
hagyományosnak nevezhető
tavaszváró rendezvényének
nyitónapján kiállításra és filmnézésre várták az időseket. A
délelőtti vetítések a pünkösdi
ünnepről, illetve a rábaközi
hagyományokról szóltak. A házi
kiállításon imakönyvek, olvasók,
egyházi feszületek és gyertyatartók kerültek bemutatásra.
A legnépszerűbb program
talán a szabadtéri főzés és

zenés program volt, ahol ragulevessel várták a központ
időseit. A műsort a mazsorettek szolgáltatták. Ezen a napon
lehetőség volt beszélgetésre,
közös éneklésre.
A harmadik nap a kirándulás jegyében telt, Szombathelyen a könyvtárat és a
székesegyházat tekintették
meg a kirándulók, a program
a főtéri kiállítással és fagylaltozással zárult.
Hámoriné Németh Edit
intézményvezető azt is elmondta, hogy tavasztól több
programmal tudnak készülni. Már évek óta részt vesznek
a könyvtárban tavaszváró
zenehallgatáson is. Idén is

terveznek sétát az arborétumba, a Csónakázó-tóhoz.
Tavasztól több szabadtéri
rendezvényre van lehetőség,
de a forró, nyári melegben
gondolni kell az idősek megfelelő folyadékfogyasztására.
Fel kell hívni figyelmüket
a szélsőséges időjárásra, a
megfelelő öltözék, például
kalap viselésére.
Az idősek klubja mindennap várja tagjait, ahol hozzásegítik őket életkörülményeik
javításához, figyelemmel kísérik egészségi állapotukat, és
közös programokat kínálnak
részükre, hogy társasági életet
élhessenek.
-tsz-
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A Szent Lászl

Szent László
Plébánia

● Nyári miserend vasár- és ünnepnap:
előeste (szombaton) 19.00, vasárnap 7.00,
10.00 és 19.00 óra. A vakáció három
hónapjában a 8.30-as szentmise szünetel.
Katolikus keresztények nem élhetünk
vasárnapi mise nélkül! Hétköznapokon
7 és 19 órakor isteni olvasmányok és
Eucharisztia.
● Júniusi péntek és vasárnap estéken
Jézus Szíve litániát imádkozunk.
● A júniusi vasárnapi misék végén a
2. osztályosok jelentkezése a jövő tanévi
elsőáldozásra, a 7. osztályosok jelentkezése a következő bérmálásra.
● Június 18-án (szombaton) 10.00kor a szombathelyi Székesegyházban egy
áldozópapot és egy diakónust szentel
főpásztorunk.
● Minden hónap 25-én, így szombaton is templomunk Prágai Kis Jézus
szobránál boldogabb családokért és
kallódó gyermekek megtéréséért imádkozunk.
● Június 25-én (szombaton) a szombathelyi székesegyházban Jubiláns Házaspárok Találkozója.
● 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
önazonosságunk napja.

Szent Miklós

Szent Miklós
Plébánia

● Az ünnepélyes hittanos tanévzárót
a Sári templomban június 19-én, vasárnap
tartjuk.
A hálaadó Te Deumot a 10 órás szentmisén elénekeljük. Kérem, hogy a jó Szülők kísérjék el gyermekeiket a családnak
is megfelelő időpontban kezdődő szentmisére! Szombat előeste 18.30, vasárnap
reggel 8 és délelőtt 10 óra.
● Azok a bérmálkozók és elsőáldozók,
akik még nem vették át az emléklapot, a
vasárnapi szentmiséken ezt megtehetik.
● Június 24-én, pénteken Keresztelő
Szent János születésének ünnepe lesz. Este
18.30 ünnepi szentmise.
● Június 27-én, hétfőn este 18.30
órakor a szentmisén Szent László király
közbenjárásával imádkozunk hazánkért
és városunkért.
● Június 29-e, szerda Péter és Pál
apostolok ünnepe. Ünnepi szentmise a
Sári templomban este 18.30 órakor.
● Július 2-án, szombaton Sarlós Boldogasszonyt ünnepeljük.
● Július 3-án, vasárnap a Világegyház
javára gyűjtünk „Péter fillér” címen.
● Július 3-án, vasárnap a családnak is
megfelelő időpontban kezdődő szentmisén jelentkezzenek a jövő esztendőben

www.sarvarvaros.hu
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elsőáldozáshoz (3. osztályosok) és bérmáláshoz (7. és 8. osztályosok) járuló
diákok szüleikkel.
● A nyári vakáció idején is szeretettel
várja a plébániai nagycsalád, a gyermekeket és hozzátartozóikat a vasárnapi
szentmisékre.
● Fiatal nyugdíjasokat, egyedül állókat bátorítom, hogy hétköznaponként
is kapcsolódjanak be a szentmisére járó
hívek közösségébe!
● Június 27. és 30. között a plébánia
50 fős csoportja ebben az esztendőben
is gyalogosan zarándokol Mariazellbe a
Szűzanya kegyhelyére. Idén a gyalogos
zarándokokon kívül, kerékpáros zarándok
társaink is lesznek. Ígérjük, hogy imádkozunk az itthon maradottakért.

Evangélikus
Egyházközség

A Sárvári Evangéli

● Bibliai üzenet: „Megjelent egy
ember, akit Isten küldött, akinek a neve
János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot
tegyen a világosságról, hogy mindenki
higgyen általa.” Jn 1,6-7
● Lelki ének: „Elmúlt az éj, felkelt a nap,
elűzi mind az árnyakat. Te vagy világom, irgalmad áldom, Jézusom! Te vagy világom,
irgalmad áldom, Jézusom!” Ev.Ék. 105/1.
● Gyülekezeti vásár – bazár: Június
18-án, szombaton 9–12 óra között, a sárvári parókia árkádsoron, Jürgen Döbbeke
– hamburgi testvérünk szervezésében
kerül sor az ez évi bazári programra.

● Csurgói gyülekezeti csoport: Június
18-án, szombaton 14 órától a csurgói gyülekezet csoportja látogat Sárvárra Györgyi
Zsolt lelkész vezetésével.
● Gyülekezeti kis csoportok: Június
hónapban, beosztás szerint még megtartják összejöveteleiket a gyülekezet kis
csoportjai. Július és augusztus hónapban
viszont nyári szünetet tartanak.
● Templomfelújítás: A műemlék
evangélikus templom felújításának I.
ütemével, a belső munkálatokkal szinte
végeztek a mesterek. Június 25-én, szombatra van tervezve a restaurált orgona
szekrényének karzatra emelése. Férfiak
segítségét kérjük.
● Evangélikus rádió: Szeretettel
ajánljuk a kedves olvasóknak a Szombathelyről sugárzó CREDO evangélikus
rádió műsorait. Az FM 98,8 MHz-en,
valamint interneten is fogható: www.
credoradio.hu felkeresésével, reggel 8
órától este 8 óráig.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermekistentiszteletet tartunk.
● Június 25-én, szombaton kirándulást szervezünk a REND (Református
Egyházi Napok Dunántúl) balatonfüredi
alkalmára, melyre a lelkészi hivatalban
lehet jelentkezni.
● Egyházközségünk honlapcíme:
reformatussarvar.hu

NE HAGYD KI EZT
A HELYZETET!

ŠKODA Rapid Spaceback Goal kombinált átlagfogyasztás: 4,7-4,9 l/100km, CO2 -kibocsátás: 107-111 g/km

Rapid Spaceback Goal már 3 999 000 Forinttól!
Ritkán adódnak olyan lehetőségek, amiket ha kihasználunk, az egész életünk megváltozik. A telefonkihangosítóval, érintőképernyős rádióval és
hátsó parkolóradarral felszerelt ŠKODA Rapid Spaceback Goal 3.999.000,Forintért pont egy ilyen helyzet! Látogass el márkakereskedésünkbe és
használd ki az akciót!

Végh Autóház Kft.

MINTA KERESKEDÉS
1111 BUDAPEST
Minta utca 123.
+36 30 123 4567

9700 Szombathely
Csaba utca 10.
facebook.com/skoda
+36
30 758 3778
mintakereskedes.hu
www.veghauto.hu

A feltüntetett ár a ŠKODA Rapid Spaceback Goal 1.2 TSI/90 LE modell ajánlott fogyasztói ára. Az ajánlat április 20-tól július 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, kötelezettségvállalást nem jelent. A részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció.

facebook.com/sarvari.televizio
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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
nyáresti műsorra vágynak, és
különösen azokat, akik érdeklődnek a keresztény értékrend iránt.
A belépés támogatói jeggyel
lehetséges, amelyet a Lila Udvar
Kávéházban lehet átvenni.

Sárvári Sörexpressz és XVII. Sárvári Fúvószenekari Fesztivál
A Sárvári Fúvószenekari Fesztivál idén tizenhetedik alkalommal
kerül megrendezésre július 8-10. között a fúvós szakma, a Sárvárra
látogató vendégek és városunk lakóinak örömére.
Újdonság, hogy idén a hagyományos fúvósfesztivál kiegészült
további népszerű programokkal, látványelemekkel.
A 2016-ban zajló fesztivál a hagyományos fúvószenei értékek
bemutatása mellett nagy hangsúlyt fektet a vendégcsalogató,
látványos elemekre és egyedüli alkalomként idén együtt nézhetjük
óriáskivetítőn az Európa-bajnokság döntőjét.
A július 8-10-ig tartó rendezvényre sok ezer látogatót várunk.
Részünk lesz a tradicionális fúvószenekari megnyitó ünnepségben,
ahol több száz zenész együtt játszik és szórakoztatja közönségét.
Látványos felvonulást tervezünk óriásbábokkal és a sárvári Sihu-val,
amely „Sörexpressz” is lesz egyben, hiszen az idei fesztivál egyik
fontos élményeleme lesz a sörfesztivál és a sörbemutatók.
Mindezek mellett hagyományos bor- és pálinkakóstolás is teret
kap, és a kicsik játszóterepe, játszóháza sem marad el a
gyerekvárosban.
Az eddigi évek fúvós gálaműsorát kiegészíti majd péntektől
vasárnapig népszerű hazai könnyűzenei együttesek műsora.
Vendégünk lesz többek között a HotJazz Band, a Deák Bill Blues
Band, Fenyő Miklós, az Alma együttes.
Büszkék vagyunk, hogy a hagyományos programok mellett egy
folyamatosan megújulni tudó fesztivált szervezhetünk.
Részletes program: http://sarvarfuvos.com/sorexpressz/
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JAZZ FESZTIVÁL ÉS IMPROVIZÁCIÓS TÁBOR

SZOMBATHELY

2016. június 19 – 25.

szer
IMPR vezô:
O
ZEN VIZATÍV
EM
EGYE ÛHELY
SÜLE
T

BOLYKI BROTHERS, LOOP DOCTORS – FEAT. SZENTPÁLI ROLAND, EQUINOX JAZZGROUP,
SZABÓ DÁNIEL QUINTET, CSÍK GUSZTÁV – REGGIE JOHNSON – ALVIN QUEEN TRIO (H – USA),
MUDDY SHOES, LUCA SESTAK BOOGIE DUO (D)
LURRIE BELL’S CHICAGO BLUES EXPLOSION (USA), URBÁN ORSI TRIO,
PIOTR BARON QUINTET (PL), STÉPHANE BELMONDO TRIO (FR)

www.lamantin.hu

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

A párduc és a nőiesség
Két osztrák művésznő munkáit
mutatja be a Galeria Arcis legújabb tárlata A stájer párduc
és a nőiesség talánya címmel.

A magyar történelem híres
szereplői elevenednek meg

Vivaldi a várban
A Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében adott telt
házas koncertet a Capella
Savaria zenekar.
Ezúttal nemcsak hangszereik, hanem Vivaldi eredeti,
kéziratos kottái adták az alapot a felhangzó koncertdaraboknak – mondta Kalló Zsolt
művészeti vezető. A zenekar
tagjaitól komoly felkészülést
kíván a szólamok precíz interpretálása, hogy a közönség
élvezhesse a könnyednek
tetsző, fülbe mászó dalla-

a városi könyvtár tárlóiban
kiállított babák által. Olajné
Biró Aranka civil foglalkozása
könyvelő, 16 évvel ezelőtt,
nyugdíjba vonulása után kezdett babákat készíteni. A babakészítő mester Téten él, de
Rábapatyról származik, és 55
évvel ezelőtt a Tinódi gimnáziumban érettségizett.
mokat. Kalló Zsolt hegedűn,
Bertalan Andrea fuvolán és
Feriencsik László fagotton
virtuóz módon adták elő a
zeneszámok szólóit. Vivaldi
több mint 100 hegedű- és
több tucatnyi fuvolaversenye
közül került kiválasztásra a
sárvári koncerten elhangzott
hat versenymű.
A Nádasdy-vár díszterme
ezúttal is kitűnő helyszínt
szolgáltatott a korabeli muzsikának, azonban a nagy érdeklődés miatt most mintha
kissé szűknek tűnt volna a
terem, amit Vivaldi szárnyaló
művei tettek tágasabbá.

nyeit köztéri bemutatókon is
népszerűsíti, mellette vers- és
prózaíróként is tevékenykedik.
Andrea Pierus szobrászművész
pedig az érzések hangulatait
formázta gipszbe és más hordozóanyagokba. A kiállítás június
30-ig látogatható a Nádasady-vár
Galeria Arcis kiállítótermében.

Andrea Pierus szobrászművész
és Florinda Ke Sophie festőművész kiállítását Markó Péter szociológus nyitotta meg. Az európai
alkotók sárvári bemutatkozása a város
számára is jelenlétet
biztosít a képzőművészeti körforgásban
– emelte ki Markó. A
két, ötvenes éveiben
járó stájer alkotónő
egy-egy sajátos forma és jelentésvilágú
kollekciót hozott
magával. Florinda
Ke Sophie festőművész tíz éve specializálódott nagyméretű képein a fekete
párduc ábrázolására.
Nagyszabású expresszív-szürreális
akril- és olajfestmé- Andrea Pierus, Florinda Ke Sophie és Markó Péter

Babakiállítás a könyvtárban
Egyedi készítésű díjazott babákból nyílt kiállítás június
3-án a városi könyvtárban.
Készítőjük Olajné Biró Aranka
Téten él, de a sárvári gimnáziumban érettségizett és Rábapatyról származik.

www.sarvarvaros.hu

Olajné Biró Aranka egy újság- akikről szebbnél szebb babák
ban megjelent felhívás nyomán készültek. A következő híres
jelentkezett babakészítő tanfo- személyiség pedig, akit babaként
lyamra, első alkotásán honfog- megmintáz, Petőfi Sándor lesz.
lalás kori viseletet mintázott
meg, és ezzel díjat is nyert.
Azóta is rendszeres résztvevője és díjazottja a különféle versenyeknek, ma már gyémántkoszorús babakészítő mesteri
címmel is büszkélkedhet.
Fontosnak tartja, hogy a
különböző korok úri viseleteit megörökítse a babákon
keresztül, egyfajta értékmentésnek tartja ezt. A gyűjteménye mintegy 80 babából áll, ő
készíti a fejüket, a hajukat, a
testüket, és varrja a ruhájukat.
A sárvári vár urát, Nádasdy
Tamást és feleségét, Kanizsai
Orsolyát is elhozta a mester
Sárvárra, és természetesen velük
jött Tinódi Lantos Sebestyén is.
Az énekmondó a legújabb al- Olajné Biró Aranka Kanizsai Orsolya
kotása Olajné Biró Arankának. babájával
A babakészítő mester készít porcelánbabákat is, ezeket
Olajné Biró Aranka díjazott
unokáiról mintázta. Négy lány és babái június 30-ig tekinthetőek
egy fiú unokával büszkélkedhet, meg a városi könyvtárban.

facebook.com/sarvari.televizio
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Kitáncolták a sárvári májusfákat

Az időjárás is kegyeibe fogadta
idén a májusfa kitáncolás résztvevőit, így aztán érdeklődőkből
nem volt hiánya a várparkban
álló májusfaliget fáinak kivételekor május 31-én.

A várárokban gyülekeztek
a 35 májusfát felállító civil
szervezetek és intézmények
képviselői. A megjelenteket
Kondora István polgármester
köszöntötte, majd Hámori Balázs néptáncoktató segítségével
kezdetét vette a májusfák kitáncolása. A májusfa a természet
újjászületésének szimbóluma,
az ifjúság tavaszi szokásainak
Európa-szerte ismert eszköze.
A májusfa szerelmi ajándék
volt, csoportba szerveződve
állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtisz-

teltetést jelentett. Sárváron egy
nyilvános és látványos közösségi produkcióvá vált a kamerák

Kondora István mellett Takács
Zoltán Bálint múzeumigazgató
vezényelte.

Viharosan szép muzsika – Kóta Pál és zenésztársa a májusfák kivételekor

és fotósok kereszttüzében,
több száz résztvevőnek és nézőnek köszönhetően. A táncot
követően a májusfák kivételét
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Most nem voltak olyan sokan
a munkára vállalkozók, mint az
egy hónappal ezelőtti faállításkor, de a résztvevők egymásnak

is segítettek, így sorban kivették
a májusfákat.
A májusfaliget idén is Sárvár
ékessége volt egy hónapon át,
sok érdeklődőt vonzott a várparkba, szívesen fotózkodtak
előtte a helyiek és a turisták is.
A legmagasabb fa, a hagyományőrzők májusfája a nagy
esőzések miatt fellazult talajból
néhány héttel ezelőtt már kidőlt.
A kerékpáregylet májusfáját pedig vandál kezek tették tönkre,
kidöntötték és ellopták róla a
díszeként szolgáló háromkerekű
gyermekbiciklit. Ez sem szegte
azonban kedvét a faállítóknak és
Kondora István polgármesternek,
aki bízik abban, hogy jövőre még
több fát állíthatnak majd fel a
várárokban, hogy az ország legtávolabbi pontjáról is csodájára járjanak a sárvári májusfaligetnek.

Nem az oklevél, hanem a megszerzett fotós tudás éri a legtöbbet
A fényképezés világába
bevezető tanfolyamot indított a Sárvári Fotóklub
Egyesület. A két hónapos
képzés során a több mint
húsz résztvevő megismerkedett a fotózás alapjaival
és műfajaival.
A sárvári fotóklub tanfolyama az elmélet mellett számos g yakorlati
foglalkozást is tartott, a
természetfotózásról például az arb orétumban
volt szó. A technikai fejlődésnek köszönhetően
ma már csak az nem fotós, A fotótanfolyam résztvevői és a Sárvári Fotóklub tagjai
aki nem akar az lenni. A
fotózás egyre inkább népmű- – mondta Benkő Sándor, a
vészetté válik. Azonban egyre Sárvári Fotóklub elnöke.
Pajor Tetőfedés
több embert érdekel az is, mi
A képzést a klub fotográfiai
Ács, tetőfedő, bádogos munkák
történik az exponálógomb végzettséggel rendelkező tagjai
Szolgáltatásaink:
lenyomása előtt és után is. E vállalták magukra eredendően
• tetőszerkezetek, elő tetők, pavilonok készítése
tudás közvetítése a fotóklub azzal, hogy a klub tagjainak
• cserép-, zsindely-, palafedés készítése
• közintézmények, műemlék épületek
egyik vállalt fontos feladata adnak lehetőséget a továbbfejtetőfelújítása
• hagyományos habarcsolt fedések készítése
• tetősík ablakok beépítése
• ereszcsatorna rendszerek, lemezszegélyek,
bádogos szerkezetek, cserepes lemez,
szendvicspanel fedések készítése

Hitted volna? – Orlai Produkció
2016. június 18. (szombat) 20:30 • Nádasdy-vár
Főszereplők: Kern András és Hernádi Judit

Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.

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

www.pajorteto.hu

lődésre. Azonban a nem
várt érdeklődés miatt mások
számára is lehetővé tették a
jelentkezést. A nyitás olyan
jól sikerült, hogy a megye
több településéről, de még
Zalaegerszegről is érkeztek
hallgatók. Akiknek a két
hónap során szombat délelőttönként a művelődési
központ klubhelyiségében
zajlottak az előadások. A
tanfolyam elvégzői oklevelet
kaptak, és akiknek kedve és
jó fényképei vannak, azok
beléphetnek a fotóklubba
is. Azonban nem az oklevél,
hanem a megszerzett fotós
tudás éri a legtöbbet.
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Rekord számú nevezés érkezett a Nádasdy fesztivál borversenyére
Folytatás az 1. oldalról
A „Nádasdy Történelmi
Fesztivál Bora 2016” borverseny bírálatának megnyitóján
Wawrzsák László, a borverseny
elnöke arról szólt, hogy az idei
már a 3. borverseny, ahol 34
borászat 85 tételét bírálhatja a
3 zsűri.
– A minták nevezési lapjait figyelembe véve nagyon jó
és szoros versenyre számítok.
Nagyon csodálatos évjárat van
mögöttünk, és ráadásul nagyon
neves pincészetek neveztek.
A 85 minta rekordot jelent az
eddigi borversenyekhez képest,
valamint nagyon nagy munkát és előkészületet – mondta
Wawrzsák László elnök.
A néhai Nádasdy-birtokok
területén működő mai borvidékek borászatai nevezhettek
a borversenyre. A Soproni, a
Somlói, a Badacsonyi, a Bala-

ton-felvidéki és a Zalai borvidékekről érkeztek minták.
A kikötés az volt a gazdákkal
szemben, hogy 2800 forintnál

megfizethető áron a Nádasdy
fesztiválon.
Okleveles borbírálók, borászok, borszakértők alkották a

A Vadkert Major új rendezvénytermében bíráltak a zsűri tagjai

ne legyen drágább egy palack a
nevezett borból, hogy egy-két
decit bárki meg tudjon kóstolni

három zsűrit, amelyek elnökei
Lukács Szabolcs, Márkus Béla
és Wawrzsák László borbírálók

voltak. A Nádasdy Történelmi
Fesztivál borversenyén a bírálat
100 pontos rendszerben történt,
de írásos véleményt is kaptak a
nevezők a boraikról.
A borverseny eredményét
a július 15-e és 17-e között
megrendezésre kerülő Nádasdy
Történelmi Fesztivál programismertető sajtótájékoztatóján hirdetik ki. Július 2-án pedig a várban tartandó Nádasdy TOP30
sétálókóstolón a közönségdíjas
tételnek járó díjat is odaítélik. A
nagyközönség pedig a régió legjobb borait vendégborászatokkal
kiegészítve a fesztivál keretein
belül, a Nádasdy Borbazárban
kóstolhatja majd meg.
A nagyközönség pedig a régió
legjobb borait vendégborászatokkal kiegészítve a fesztivál
keretein belül, a Nádasdy Borbazárban kóstolhatja majd meg.
Berta

Szavak nélkül imádkozók – nyugdíjas kórusok találkoztak
Június 5-én a Nádasdy-várban
került sor a nyugdíjas kórusok
baráti találkozójára, a káldi, a
bogyoszlói és a sárvári kórusok
daloltak együtt.

Stieber Józsefné, a Sárvári
Nyugdíjas Kórus vezetője a rendezvény bevezetőjében arról beszélt, mennyire fontos dolog az
éneklés az emberi kapcsolatok,
barátságok szempontjából is, a
közös dalolásnak mindig is nagy
összetartó, közösségkovácsoló
ereje volt. Majd felidézte Sárvár
alpolgármesterének tavalyi megnyitó szavait, amelyek szerint,
Isten azért teremtette a zenét,

hogy az emberek szavak nélkül
is tudjanak imádkozni.

A találkozót idén is köszöntötte Máhr Tivadar, aki most egy

Máhr Tivadar alpolgármester nyitotta meg a kórustalálkozót – mögötte a
Sárvári Nyugdíjas Kórus

A régi helyen (a volt Vodafone), de megújult környezetben
várjuk minden régi és új vásárlónkat!
Hátlapok, szilikon tokok, fóliák, üvegfóliák, akksik,
fej- és fülhallgatók, tablet tokok és minden egyéb tartozék,
amire szükséged lehet a mobilodhoz!
És természetesen a független telefonod is
megvásárolhatod nálunk!
Kiemelt akció június 17-től 21-ig!
Gyere be barátoddal, ismerősöddel, vásároljatok üvegfóliát és
a másodikat fél áron adjuk!

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 41.
Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

tudományos kutatás eredményét
osztotta meg a hallgatósággal, mi
szerint a zene kisimítja a ráncokat, jó hatással van a lélekre és
az elmére is.
Majd következtek a produkciók: Csóka Bella Zsóka ifjú
énekes tiszta dala után fellépett
a Káldi Asszonykórus, a Bogyoszlói Férfi Dalkör és természetesen a házigazda Sárvári
Nyugdíjas Kórus.
Azzal búcsúztak egymástól a
dalos találkozó résztvevői, hogy
jövőre újra összejönnek a közös
éneklés öröméért, egymás dalainak megismeréséért.
-fr-

Világkupa siker
A 22. Magyar Kickbox Világkupán 43 ország közel 1300
versenyzője vett részt. A Sárvári Kung Fu Iskola két versenyzője is ott volt a rangos eseményen.
Sipos Péter Martin számára sajnos nem jól jött ki a lépés,
így idejekorán búcsúzott a kezdő felnőtt férfi -75 kg-os kicklight és lightkontakt kategóriáktól.
Koltai Kitti kezdő oldcadett -50 kg-os kicklight és lightkontakt kategóriákban egyaránt bejutott a döntőbe. Sajnos
mindkét fináléban alul maradt, így két ezüstéremmel térhetett
haza. Felkészítőjük Cordier Bálint.

facebook.com/sarvari.televizio
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Minden ami autó!

» 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.

Hírlap
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Számítógépek javítását, telepítését, karbantartását,
adatmentést, vírusirtást, valamint kazetták és
bakelitlemezek digitalizálását vállalom
munkaidőn túl és hétvégén is. Házhoz is megyek.
Tel.: 06 30 859 4559 (14 óra után)
E-mail: xmaster198905@hotmail.com
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A Sárvári Televízió tervezett műsora

KOSÁRLABDA EMLÉKTORNÁVAL

2016. június 17. és július 2. között

emlékeznek a közelmúltban elhunyt

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Június 18., 25. és július 2. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Június 17., 24. és július 1. (péntek) 19.00
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő csütörtök 19.40

SÜTŐ GERGELYRE

barátai és sporttársai
2016. július 2-án, szombaton 9.30 órától
a Tinódi gimnázium sportcsarnokában.

Testületi ülés
Június 23. (csütörtök) 16.00/élő

A tornacsarnok bejáratánál közös gyertyagyújtást
is szerveznek 18.30 órától.

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Június 24. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

Várják az emlékezőket

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésszervező:
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
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ISSN: 0238-9010

ÁZKEZELÉS
T Á R S A SH

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

Sárvár székhelyű mélyépítő vállalkozás
KERES felvételre

TEHERGÉPKOCSI VEZETŐT!
Érd.: 30/56-05-123
Tisztelt Ingatlanhasználó!
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
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Nyári intenzív tanfolyamok indulnak
június 20-án és július 4-én, hétfőn
9 és 17 órakor.

JÚNIUS
JÚNIUS

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

1.1.

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

8.8.

www.ritmo.hu
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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.
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SZELE

facebook.com/sarvari.televizio
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Áthalad a Tour de Hongrie Sárváron is
Szombathely és Fertőd után,
május 30-án Sárváron is bemutatkozott a legnagyobb magyar
kerékpárverseny, a Tour de
Hongrie. Az idei verseny június
28-án Szombathelyről rajtol
majd el. 25 országból érkeznek
kerékpárosok, hogy 6 nap alatt
740 kilométert megtéve július
3-án elérjék a budapesti célt.
A Nádasdy-vár házasságkötő termében tartott sajtótájékoztatón Eisenkrammer

Károly, a Tour de Hongrie
szervezőbizottságának elnöke
ismertette a 2016-os verseny
útvonaltervét. A tájékoztatón
Kondora István polgármester,
dr. Kondora Bálint közgyűlési
alelnök, Wawrzsák Zsolt, a Sárvári Kerékpár Egylet elnöke és
Vargáné Dr. Kovács Veronika,
a Sárvári Rendőrkapitányság
Közlekedési Alosztályának vezetője vett részt.
A tájékoztatóból kiderült,
hogy Sárvárra június 29-én 15

Csak a játékasztalon szálltak vonatra a kerékpárosok – 740 kilométert tekernek 6 nap alatt (Fotó: Wawrzsák Zsolt)

óra körül érkeznek majd a versenyzők. Városunk egy gyorsasági versenynek lesz a helyszíne,
a versenyzők 50-60 kilométer/
órás sebességgel kerekeznek át
Sárváron, s a fürdő előtt egy
kijelölt ponton elsőként áthaladó
kerékpáros Sárvár különdíját
nyeri majd el, amit Sárvár alpolgármestere a keszthelyi befutó
után ad majd át.
Az 1925 óta megrendezett Tour de
Hongrie profi kerékpárverseny célja, hogy az országon
ke re s z tü l ha l a dv a
minél többen megismerjék hazánk tájait,
városait. Sárváron
hagyománya van a
kerékpáros sportnak,
– mondta Wawrzsák
Zsolt, a Sárvári Kerékpár Egylet elnöke.
1933. június 29-én
a Tour de Hongrie
egyszer már áthaladt
városunkon, amiről
akkor a Sárvári élet
című lap beszámolt.
Idén ismét a közép-

pontba kerül a kerékpározás, a
sportolás, amikor a nemzetközi
mezőny átszáguld a városon.
A sajtótájékoztató után a program további népszerűsítésére
a Kossuth téren került sor. Itt
látványos programokkal, sportos
erőpróbákkal, ügyességi kerékpáros akadálypályával, show
műsorral várták a gyerekeket.
-tsz-

Tóth Csaba és Horváth Csongor közös sikere
Tóth Csaba, a Nádasdy iskola
testnevelő tanára hosszú évek
óta aktív szervezője a városi
sportéletnek és lelkiismeretes
felkészítője diákjainak, akik
sorra érnek el jó eredményeket
sportversenyeken. Így megérdemelten hozott a tanév vége
elismerést Tóth Csabának, és
országos bajnoki címet tanítványának, Horváth Csongornak is.
A Magyar Diáksport Szövetség megtartotta évi rendes
küldöttgyűlését, amelyen immár hagyományosan átadásra
kerültek a „Diáksportért” díjak
a diáksportban hosszú évek
óta lelkiismeretesen dolgozó
testnevelők, intézményvezetők
áldozatos munkájának elismeréseként. A szövetség elnöksége „Diáksportért” kitüntetést
adományozott Vas megye képviseletében Tóth Csabának,

a sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola
testnevelő tanárának. A
tanár úr a Sárvári Diáksport Bizottság elnöke,
aki aktív szervezője a
diákolimpiai és városi
sportrendezvényeknek.
Tanítványai elsősorban
atlétika sportágban jeleskednek, és érnek el
kiváló eredményeket.
* * *
A II. korcsoportos
többpróba diákolimpia országos döntőjében megvédte bajnoki
címét Tóth Csaba tanár
úr tanítványa, a sárvári
Nádasdy iskola atlétája,
Horváth Csongor. Az
atlétika diákolimpia országos döntőinek sorát
a II. korcsoportos tanu- A II. korcsoportban immár kétszeres diákolimpiai
lók többpróba versenye hárompróba bajnok Horváth Csongor és testnevelője,
nyitotta. A nagyszabású felkészítője Tóth Csaba (Fotó: MDSZ)

erőpróbán remek vasi
eredmény született
Horváth Csongor jóvoltából, aki mindhárom számban kiemelkedően teljesített, így
magabiztosan szerezte
meg az aranyérmet.
A 60 m-es futásban
(eredménye: 8,38) verhetetlennek bizonyult,
távolugrásban (4,60)
a harmadik, kislabdahajításban (52,95) a
negyedik legjobb eredményt érte el, és összességében nagy fölénnyel,
25 ponttal előzte meg a
második helyezettet. A
sárvári Nádasdy Tamás
Általános Iskola tanulója egyúttal megvédte
bajnoki címét, mert már
tavaly is a dobogó legfelső fokára állhatott fel
ebben a korcsoportban.
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Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Rendeljen tőlünk akár hidegtálat, akár melegtálat,
mi pedig időpontra kiszállítjuk!!!

ÚJRA TÉSZTA SZERDA …TÉSZTA SZERDA!
Ismét a tésztáé lesz a főszerep június 22-én (szerdán)!
A Gyermelyi tészta szerda alkalmából
50%-os kedvezményes áron kínálunk minden
magyar-olasz és ázsiai tésztaspecialitást.

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!

MOST
AKCIÓS
ÁRAK!

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)

10-30%
Az akció július 3-ig tart.

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

Étel és pizzaexpress: 12.00-22.00 • Tel.: 320-475

SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.)
Batthyány u. 34/3.
H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •
ZOÉ Ékszer

Bennünket a név kötelez!

www.ekszerszalon.com

Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234

Részletek az üzletben.

Ismét egy vadonatúj étlappal várjuk kedves
Vendégeinket, melyen könnyű nyári ételek és
különlegességek közül válogathat!

Tinódi HoTel & ResTauRanT
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ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSOK, VÁLLALATI BIZTOSÍTÁSOK,
•• Vállalati
Vállalati biztosítások
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EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB
BIZTOSÍTÁSOKAT
A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
PÉNZÜGYI
TERVEZÉS
NEM
BONYOLÍTJUK,

Tin

di

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

Hotel Restaurant

EGÉSZ
EGÉSZ ÉVBEN
ÉVBEN KÉRJE
KÉRJE AA LEGKEDVEZŐBB
LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT
BIZTOSÍTÁSOKAT AA BIZTOSÍTÁSOK
BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
SZAKÉRTŐJÉTŐL

Egész évben kérje a legkedvezőbb biztosításokat,
a biztosítások szakértőjétől!
Az összes biztosító ajánlata egy helyen NÁLUNK!
Folyamatos és hasznos információkért
like-oljon bennünket: facebook.com/pbasarvar
• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14
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Nézze a Tinódiban a FOCI EB-t

kivetítőn! A sör mellé a rágcsát mi adjuk!
(4 korsó sörhöz 1 db fokhagymás pizzakenyér)
Tippelje meg az eredményt, nyerhet vele egy pizzát!
Július 9-én 20 órától

TÁNCDALFESZTIVÁL
– MEGGIE és BARÁTAI zenekarával
BÁTHORY LAKOMA!
Július 11–12-én (H-K) időutazás
a vár bástyájában!

Sárvári üzletünkbe eladót keresünk,
kereskedelmi végzettség
előnyt jelenthet.
Fényképes önéletrajzát várjuk az alábbi
e-mail címen:

info@pontittuzletek.hu

Középkori ételekkel, korhű jelmezben,
műsorokkal szórakoztatjuk
Vendégeinket! Foglalja le helyét,
le ne maradjon róla!

RÉSZLETEK: www.tinodihotel.hu
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

