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Ismét városi
fotópályázat
A Sárvári Média Nonprofit 
Kft. az elmúlt évek sikeres pá-
lyázatai és kiállításai után ez 
évben is meghirdeti a „Sárvár 
– Kristálytiszta Élmény 2016” 
Fotópályázatát.

A pályázat célja, hogy az elkészült 
képek révén még többen ismerked
hessenek meg a város kulturális 
örökségeivel, természeti adottsá
gaival, történelmi hagyományaival, 
rendezvényeivel, fesztiváljaival és 
azzal a gyógyhellyel, amely évente 
sok százezer látogató pihenését, 
kikapcsolódását, gyógyulását segíti.

Pályaművet nyújthat be bár
mely természetes személy, ameny
nyiben a pályázati felhívásban 
foglalt feltételeket magára nézve 
elfogadja. Egy pályázó maximá
lisan 5 pályaművel pályázhat, az 
5 kép lehet sorozat is. 

A pályázat legjobb alkotásaiból 
kiállítás nyílik 2016 szeptemberé
ben a Nádasdyvárban. 

Részletes felhívás: 
www.sarvarvaros.hu

Mintegy 100 millió forint-
ból bővítette élménycsúszda 
rendszerét a nyári főszezonra 
a sárvári gyógyfürdő, melynek 
avatására, átadására, az Izland 
elleni Eb mérkőzés délutánján 
került sor.

A június 18i avatóünnep
séget, mely a labdarúgó Eb 
jegyében zajlott, stílszerűen, 
a „pompom lányok” tánca 

nyitotta, majd Kondora István 
polgármester szólt az egybe
gyűltekhez. Köszöntőjében 
kiemelte, hogy a fürdő meg
nyitása óta eltelt tizennégy év 
a folyamatos fejlesztés idő
szaka volt, hiszen szinte nem 
volt olyan esztendő, amikor 
ne bővült volna valamivel a 
szolgáltatások, attrakciók köre. 
Ennek az állandó innovációnak 
üzenetértéke is van a környezet 

számára: – Ahhoz a pozícióhoz, 
amelyet mi kiharcoltunk a 
hazai fürdők és fürdővárosok 
között, miszerint bent vagyunk 
a TOP 10ben, foggalköröm
mel ragaszkodni fogunk. A 
harcunk természetesen képle
tes, és leginkább pont ebben, 
a folyamatos fejlesztésben és 
innovációban ölt testet – hang
súlyozta a polgármester.

Folytatás a 3. oldalon

Megnyílt az infóviskó a vár mellett  
A Sárvári TDM által működtetett turisztikai információs 

ponton helyi szállásokról, éttermekről, programokról érdek
lődhetnek a turisták és a helyiek. Június 20tól augusztus 20ig 
naponta 10től 20 óráig tart nyitva. Az önkéntes szolgálatot 
teljesítő diákok mellett a Tinódi gimnázium és szakközépiskola 
turisztikai szakos tanulói töltik itt összefüggő nyári szakmai 
gyakorlatukat. Mindeközben a tourinform iroda is teljesen 
megújult, és egy virtuális tárlattal bővült. 

Írásunk a 6. oldalon 

Óvodásokkal jártunk testvérvárosunkban
Nemzetközi Diáksport Versenyt rendeztek Sárvár cseh test

vérvárosában, Uherské Hradištěben. A Sárvári Csicsergő Óvoda 
Stieber Józsefné vezette küldöttsége és gyermek csapata szép 
sikert ért el. Az oviolimpia sárvári hagyományát Csehországban is 
átvették, így viszonossági alapon a magyar gyerekek is meghívást 
kaptak Uherské Hradištěbe. 21 óvoda mérte össze ügyességét 
különböző számokban, Joó Eszter kislabdahajításban 2. helyezett 
lett, csapatban pedig különdíjat kapott a sárvári különítmény.

Folytatás az 5. oldalon

Tartalomból:
Útfelújítások  ............................  2. 
Testületi ülés  ............................  3.
Sörexpressz és várfesztivál  ...  7.
Nádasdy fesztivál  ...........  10-11. 

Csúszdaavató a labdarúgó Eb jegyében

Kondora István polgármester, Ágh Péter országgyűlési képviselő és Vancsura Miklós fürdőigazgató a Csicsergő 
óvoda vezetőjével, apróságaival, valamint lelkes közreműködőkkel a csúszdaavatón (Fotó: Makrai Tamás)



SárVárI         HírlAP2 www.sarvarvaros.hu

Végéhez érkeztek a szezon 
útfelújítási munkálatai, mivel 
idén már kora tavasszal elkez-
dődtek városunkban az út- és 
járda felújítási fejlesztések. 

– A korai kezdés és a nagy 
léptekkel folyó munka oka az 
volt, hogy a nyári főszezonban 
a beruházások ne zavarják a 
turistákat – tudtuk meg Máhr 
Tivadar alpolgármestertől. Per
sze az idei korai kezdésnek a foci 
Ebhez is van köze, és erre az 
időre nagyrészt el is készültek a 
beruházások.

Az elmúlt időszakban felújí
tották a munkaügyi központ 

melletti Batthyány utcai parko
lót, kiépítették a vízlefolyókat, 
majd egy betonaljzatot kapott 
a terület, amire aszfalt került. A 
Pap közben felújították a nyu
gati oldali járdát, majd miután a 
Vasivíz Zrt. elvégezte az út alatti 
csatorna javítását, leaszfaltozták 
az útburkolatot is. A laktanya 
utca 2–10. szám alatt járda és 
garázsbejárók felújítása zajlott. 
A korábbi munkálatokhoz ha

sonlóan, a TIA2002 Kft. végezte 
ennek is az aszfaltozását.

Az Alkotmány utcában két 
tömbház körül járdákat újítottak 
fel, illetve a garázssor belső részét 
érintette a fejlesztés. Ezzel a munká
val befejeződött ennek a területnek 
a felújítása, amelynek beruházási 
költsége 13 millió forint volt. 

– A képviselőtestület figyel 
arra, hogy ne csak a városközpont 
szépüljön. így Sárvár peremterü
letein, külvárosi részein is min
den évben zajlanak beruházások 
– hangsúlyozta Máhr Tivadar.

rábasömjénben fontos mun
ka volt a temető környékének 
rendbetétele, itt a parkolási 

gondokon is segített a fejlesztés. 
A Kertvárosban történő egyik 
legnagyobb munka idén a To
mori utca felújítása volt, amivel 
befejeződött a Kertváros csapa
dékvízelvezetésében érintett 
utcák felújítása. A rábasömjéni 
munkálatok összességében 11 
millió forintba, míg a Tomori Pál 
utca felújítása, amely úgyneve
zett terramixes technológiával 
készült, és az útburkolat mellett 

a padkát és a kapubejárókat is 
felújították, mintegy 39 millió 
forintba került.

A Mező utcában tavaly már 
elkezdődtek a munkák az utca 
egyik oldalán. A most elkészült 
beruházás tartalmazza a járda 
felújítását, a csapadékvíz elveze
tését. Az egyik oldalon folyókákat 
építettek be, a másikon szikkasz
tóárkos rendszerrel valósult meg 
a vízelvezetés. A Mező utcában a 
munkálatok mintegy 8 millió 300 
ezer forintba kerültek.

Tervben van a Kinizsi utca fel
újítása, erre pályázatot is nyújtott 
be a város, továbbá kerékpárutak 
bővítésére is pályáznak. A sár
vári önkormányzat a Sárvár és 
rábasömjén közötti, valamint a 
Szombathelyi és a Katalin utcáktól 

az Ikervári utcáig vezető kerékpár
forgalmi útvonalak megvalósítását 
tervezi. A projektek vonatkozásá
ban a Területi Operatív Program 
keretében a Vas Megyei Önkor
mányzattal együtt konzorciumi 
formában nyílt lehetőség támo
gatási igény benyújtására. Mintegy 
264 millió forintra pályáznak a 
beruházás megvalósítására.

Máhr Tivadar alpolgármester 
végezetül elmondta még, hogy 
az önkormányzat tisztában van 
azzal, hogy a nagy esőzések pró
bára teszik a lakosság türelmét 
és sok gondot okoznak. Ezért 
lépésről lépésre, utcáról utcára 
igyekeznek megoldani a csapa
dékvíz elvezetésének problémá
ját pályázati forrás hiányában 
akár önerőből is. -tSz-

Közútlezárás és forgalomelterelés 
a VIII. Nádasdy Történelmi Fesztivál ideje alatt

A felvonulás ideje alatt, 2016. július 15-én 19.45-21.00 között 
egész pályás útlezárás lesz a Batthyány utcai körforgalomtól a 
Kossuth téren át a Nádasdy-vár hídjáig.

Terelőút: Batthyány L. u.–Hunyadi u.–Gárdonyi u.–Fekete-híd 
u.–Rákóczi F. u. és vissza.

Fenti időpontban a buszjáratok elkerülik a Batthyány utcai és a 
Rákóczi utcai megállókat. A Batthyány utcai megállóhoz legközelebbi 
megállóhely az Autóbuszállomás, a rákóczi utcai (Kórház) megállóhoz 
legközelebbi megállóhely a Gyógyfürdőnél lesz (Thermálfürdő–rá
kóczi utca).

Amennyiben az időjárási körülmények miatt a felvonulást az eredeti 
időpontban nem lehet megtartani, úgy az 2016. július 16án (szomba
ton) 15.0016.00 óra között kerül megrendezésre.

Közútlezárás és forgalomelterelés 
a Sárvári Fúvószenekari Fesztivál ideje alatt

A Sárvári Fúvószenekari Fesztivál felvonulásának és megnyitójá
nak ideje alatt 2016.07.09. (szombat) délelőtt 10:40-11:40 óra kö-
zött, a Tinódi gimnáziumtól a Kossuth térig, a Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskolától a Kossuth térig, a Hunyadi u. körforgalomtól a 
Kossuth térig egész pályás közútlezárásra, valamint forgalomeltere
lésre kerül sor.

Terelőút: Batthyány u.–Hunyadi u.–Gárdonyi u.–Feketehíd u.–Te
mető u.–rákóczi u. irányába.

2016. 07. 09. (szombat) délután a felvonulás idejére 16:00-16:45 
óra között, a  Gyógy és Wellnessfürdőtől, a rákóczi úton és a Várke
rületen át a Nádasdyvárig a várhídon át egész pályás közútlezárásra, 
valamint forgalomelterelésre kerül sor.

Terelőút: rákóczi utca, Feketehíd utca, Ady E. u. irányába.
2016. július 9–én 10.40 órától 11.40 óráig, az országos és regionális 

járatok Sárvár, Batthyány u.  és a Sárvár, kórház elnevezésű megállóhe
lyeket nem érintik. A rendezvény ideje alatt Sárvár, aut. áll. és Sárvár, 
Termálfürdő megállóhelyek vehetőek igénybe fel és leszállás céljából.

2016. július 9én 16.0016.45 óráig a rákóczi utcai (Kórház) meg
állónál a buszforgalom szünetel. A rákóczi utcai (Kórház) megálló 
helyett a Gyógy és Wellnessfürdőnél (rákóczi utca) lévő megállónál 
nyílik lehetőség a le és felszállásra.

Szépkorú köszöntése

Illés Ernőnét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kondora István 
polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Az ünnepelt Hollósi 
Jolán néven született 1926. június 17-én. A város vezetői virággal, aján-
dékcsomaggal és miniszterelnöki oklevéllel gratuláltak Jolán néninek

Utak, járdák újultak meg

Máhr Tivadar alpolgármester az újonnan kialakított Mező utcai szikkasz-
tóárkot mutatja
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Az első félév utolsó soros ülését 
tartotta június 23-án délután 
a sárvári képviselő-testület. 
Módosították többek között a 
helyi adókról és a közterület 
használatáról szóló rendelete-
ket, napirendre került továbbá 
egy térfigyelő rendszer kiépíté-
sének lehetősége is.

A testületi ülés egy személyi 
döntéssel kezdődött, mivel a 
Sárvár Távhő Kft. ügyvezetőjének 
megbízatása 2016. június 30án 
lejár. A Kft. sajátos körülményeire 
tekintettel, a társaság egy jelenlegi 
munkavállalóját, Tangl Gergőt 
választották meg ügyvezetőnek 
2016. július 1től 2016. december 
31ig, aki ügyvezetői feladatai 
mellett a jövőben is betölti mű
szaki munkatárs munkakörét.

Egyhangú döntéssel módosí
tották a helyi adókról szóló ren
deletet a képviselők adópolitikai 
megfontolásból. Az eddigi 460 fo
rint helyett 500 forintra emelke
dik a vendégek által éjszakánként 
fizetendő idegenforgalmi adó.

Pontosították a Kossuth tér 
használatára vonatkozó sza
bályokat, ezért módosították a 
közterület használatáról szóló 
rendeletet is.

A jegyző javaslatára a testület 
úgy döntött, hogy közterületi 
térfigyelő rendszert épít ki a 
város tizenkét pontján. A helyi 
lakosok és az ide látogató turis
ták biztonságérzetét szeretnék 
fokozni, a nyugodt kikapcso
lódást biztosítani. A rendszer 
kiépítése mintegy 16 millió 
forintba kerül, és a Sárvár Város 
Közbiztonságáért Közalapítvány 
támogatásával valósul meg. 

Bekerült a gazdasági ciklus
programba az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok 
által nyújtott közszolgáltatások 
színvonalának javítása is. Elfo
gadták a testület második félévi 
munkatervét, amely szerint a 
nyári szünet után, majd csak 
szeptember végén tartja követke
ző soros ülését a testület.

Kondora István polgármester 
arról adott tájékoztatást, hogy a 

Hild park felújításával kapcsola
tos tervek benyújtásra kerültek a 
területfejlesztési operatív prog
ram keretében, és bízik abban, 
hogy sikerül támogatást nyerni 
a kivitelezésre. Ezért a testület 
arról határozott, hogy Sylvester 
János tiszteletére emlékművet 
emelnek a téren, amelyet Gaál 
Tamás szobrászművésszel sze
retnének elkészíttetni.  

Úgy döntött a testület, hogy 
a tulajdonosokkal egyeztetve 
kérelmet terjeszt be az ingat
lanügyi hatóság felé mintegy 40 
hegyközségi ingatlan vonatkozá
sában, hogy azokat belterületbe 
lehessen vonni.

Arról adott tájékoztatást még 
az ülés végén Kondora István 
polgármester, hogy a 2016. június 
13án megjelent kormányren
delet alapján a Tinódi Sebestyén 
Gimnázium és Idegenforgalmi, 

Vendéglátói Szakképző Iskola 
2016. július 1. napjától a szakkép
zésért és felnőttképzésért felelős 
miniszter által fenntartott illetékes 
szakképzési centrumba – a Szom
bathelyi Szolgáltatási Szakképzési 
Centrumba – olvad be, és annak 
tagintézményeként működik to
vább. A fenntartóváltással érintett 
köznevelési intézmény közfeladat 
ellátását biztosító, a települési ön
kormányzat tulajdonában álló in
gatlan és ingó vagyon ingyenes va
gyonkezeléséről, illetve ingyenes 
használatáról új megállapodást 
kell kötnie a Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Hivatalnak a 
tulajdonos önkormányzattal. 

A nyár sem telik el testületi 
ülések nélkül, hiszen július 18án 
már biztosan rendkívüli ülést kell 
tartania a testületnek pályázati 
ügyek miatt.

Berta

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Személyi döntés és rendeletmódosítások a napirenden

Folytatás az 1. oldalról
Kondora István arról szólt még 

avatóbeszédében, hogy a fürdő 
állandó megújulási képességé
nek és készségének két fontos 
feltétele van: egyik az anyagiak 
biztosítása, mely vagy pályázati 
forrásból, vagy mint most, ön
erőből áll a rendelkezésünkre, a 
másik pedig annak az innovatív 
gondolkodásmódnak a megléte, 
mely szerencsére megvan a fürdő 
vezetőségében és a város önkor
mányzatánál is.

ágh Péter országgyűlési kép
viselő is a folyamatos innováció 
fontosságáról beszélt. Kiemelte, 
hogy a város vezetésével, illetve 
minden városlakóval együtt ő is 
azért dolgozik, hogy a fürdő és 
Sárvár évről évre gyarapodjon, 
fejlődjön.

 – A mai átadás is azt bizonyítja, 
hogy Sárvár az attrakciófejlesz
tés városa, ami fontos vonz
erőt jelenthet a hazai és külföldi 
vendégek számára is. Büszkén 
mondhatjuk ki, hogy Vas megye 
kiemelt turisztikai nagyhatalom, 

hiszen a tíz leglátogatottabb 
magyarországi város között ott 
van Sárvár és Bük is. Mi a továb
biakban is azon fogunk dolgozni, 
hogy a térség által nyújtott turisz

tikai vonzerőt tovább növeljük. A 
kormány és az Európai Unió által 
kínált fejlesztési források, mint 
például a Nemzeti Várprogram 
és a Nemzeti Gyógyhelyprogram 
Sárváron is újabb turisztikai jel
legű beruházásokra adnak lehe
tőséget a következő időszakban 
– mondta el ágh Péter képviselő.

– Új, adrenalinnövelő elemmel 
gyarapodott a fürdő – vette át a szót 
Vancsura Miklós fürdőigazgató. 
A két csúszdát magába foglaló 
beruházás 94 millió forintból va

lósult meg. Az egyik egy olyan 
hajóhintára emlékeztet, amelynek 
induláskor még nem látható a 
vége, míg a másik legfelülről induló 
alagút 120 méter hosszan tekereg. 

– A fürdőn található csúszdák 
összes hossza megközelíti az egy 
kilométert, ami már egy kisebb 
aquaparknak is becsületére válik! 

Ezzel befejeződött egy olyan be
ruházás, mellyel a kalandparkot 
is ide értve, a hullámmedencével, 
különböző sportpályákkal, játé
kokkal sikerült a fürdő területén 
belül egy korosztályos részleget 
kialakítani a fiatalabb vendégek 
számára, növelve ezzel a fürdő 
megtartó erejét – zárta szavait a 
fürdő igazgatója, Vancsura Miklós. 

A foci Eb jegyében zajló ava
táson, az ünnepi beszédeket kö
vetően, ágh Péter országgyűlési 
képviselő virággal köszöntötte 
az Ausztria elleni 2–0s diadal
ban oroszlánrészt vállaló Stieber 
Zoltán édesanyját, lengyel Beát. 
A Csicsergő óvoda vezetőjét kis 
ovisai is elkísérték, akik a fürdő 
közönségének is előadták a Foci 
Ebre készült szurkolói dalukat.  

Az ünnepség zárásaként a 
magyar–izlandi meccs előtt pár 
órával, a csoportunk nemzeti vá
logatottjait szimbolizáló, nemzeti 
színekre festett arcú szurkolók 
számára rendeztek alkalmi csúsz
daversenyt.

-CSL-

Csúszdaavatás a labdarúgó Eb jegyében

Az egyik új csúszda hajóhintára emlékeztet, amelynek induláskor még nem 
látható a vége (Fotó: Makrai Tamás)
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Sárvár Város Önkormányzata 
elismerését és köszönetét fejezte 
ki idén is a tanulmányi versenye-
ken legjobban teljesítő sárvári 
diákoknak. Az elismeréseket Kon-
dora István polgármester és Máhr 
Tivadar alpolgármester adták át.

Sárvári Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola:

Solti Martinnak, Kazinczyról 
elnevezett „Szép Magyar Beszéd” 
Versenyen, lila Vegyész Baj
nokság Kémia Versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Ku-
csera Lorettának, Kazinczyról 
elnevezett „Szép Magyar Beszéd” 
Versenyen elért kimagasló ered

ményéért; Lengyel Bencének, 
Országos Angol Nyelvi Versenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Horváth Viviennek, Országos 
Angol Nyelvi Versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Nagy 
Benedeknek, Teleki Pál Országos 
FöldrajzFöldtani Versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Barcza 
Sámuelnek, Teleki Pál Országos 
FöldrajzFöldtani Versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Kiss 
Tamás Endrének, Curie Orszá
gos Kémia Emlékversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Gergácz 
Mírának, lila Vegyész Bajnokság 
Kémia Versenyen, Curie Országos 
Kémia Emlékversenyen elért ki
magasló eredményéért; Németh 
Marcellnek, Zrínyi Ilona Matema
tika Versenyen, Bolyai Matematika 
Csapatversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Kráner Róbertnek, 
Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi 
Versenyen elért kimagasló ered
ményéért; Németh Rajmundnak, 
Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi 
Versenyen elért kimagasló ered
ményéért; Bolla Dorinának, Nagy 
Petrának, Kovács Dánielnek, Bo
lyai Matematika Csapatversenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Horváth Márknak, Rába Lilinek, 
Németh Hannának, Baksay-Isop 
Emmának, Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyen elért kimagasló 

eredményéért; Góczán Lucának, 
a „regősök Húrján” Országos 
Versmondó Versenyen elért kima
gasló eredményéért; Csóka Bella 
Zsókának, Füzes Bíborkának, 
Koszorús Eszterbek, „Tiszán In
nen Dunán Túl” Országos Népdal
éneklési Versenyen elért kimagasló 
eredményéért.

Sárvári Nádasdy Tamás Álta-
lános Iskola:

Szlámer Kornélnak, „Ki a mes
ter kétkeréken?” Versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Homlok 
Eszternek, Angol Szépkiejtési 
Versenyen elért kimagasló ered
ményéért; Takács Dávidnak, „Ki 
a mester kétkeréken?” Versenyen 

elért kimagasló eredményéért; 
Horváth Evelinnek, „Ki a mester 
kétkeréken?” Versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Fülöp 
Lolának, Kazinczy Szépkiejtési 
Versenyen elért kimagasló ered
ményéért; Erdélyi Lilinek, „Ki a 
mester kétkeréken?” Versenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Regős Gábornak, Angol Szépki
ejtési Versenyen elért kimagasló 
eredményéért; Tóth Dávidnak, 
30.FIA Európai Nemzetközi Ke
rékpáros Kupán elért kimagasló 
eredményéért; Szabó Botondnak, 
Savaria Közlekedésbiztonsági 
Csapatversenyen, 24. Kerékpáros 
Iskola Kupán elért kimagasló 
eredményéért; Józsa Benjamin-
nak, Savaria Közlekedésbiztonsági 
Csapatversenyen, Bolyai Mate
matika Csapatversenyen elért ki
magasló eredményéért; Horváth 
Dominiknek, Teleki Pál Földrajz 
Földtan Versenyen, Bolyai Ma
tematika Csapatversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Biró 
Fanninak, Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Bolla Lilinek, Bo
lyai Anyanyelvi Csapatversenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Neuliszt Áronnak, Bolyai Anya
nyelvi Csapatversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Pup 
Dorinának, Bolyai Anyanyelvi 

Csapatversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Horváth Emmá-
nak, 30. FIA Európa Nemzetközi 
Kerékpáros Kupán elért kimagasló 
eredményéért; Németh Rebeká-
nak, Savaria Közlekedésbiztonsági 
Csapat és egyéni versenyen, 24. 
Kerékpáros Iskola Kupán, Bolyai 
Matematika Versenyen, Zrínyi 
Ilona Matematika Versenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Sipos Dávidnak, Savaria Közle
kedésbiztonsági Csapatversenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Haraszti Dorottyának, Bolyai 
Matematika Csapatversenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Czöndör Kittinek, Bolyai Anya

nyelvi Csapatversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Nagy 
Eszternek, Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Tátrai Laurának, 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverse
nyen elért kimagasló eredmé
nyéért; Varga Fanninak, Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Cseszka 
Bencének, Országos Német Nyel
vi Tanulmányi Versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Vincze 
Mátyásnak, Kazinczy Szépkiej
tési Versenyen elért kimagasló 
eredményéért; Szakos Evelinnek, 
Savaria Közlekedésbiztonsági 
egyéni és csapatversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Polgár 
Teodórának, Savaria Közleke
désbiztonsági Csapatversenyen 
elért kimagasló eredményéért, 
24. Kerékpáros Iskola Kupán elért 
kimagasló eredményéért. 

Szent László Katolikus Általá-
nos Iskola: 

Oláh Rebekának, Horvát Lillá-
nak, Megmondja Júliának, Tallós 
Pál Természetismeret Versenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Németh Annának, Bolyai Mate
matika Csapatversenyen, regösök 
húrján… Országos Szavalóverse
nyen, Finta Sándor szavalóverse
nyen elért kimagasló eredményé
ért; Fehér Gellértnek, Sebestyén 

Dánielnek, Bolyai Matematika 
Csapatversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Csitkovics Pet-
rának, Német nyelvi szépkiejtési 
és szövegértési versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Tricsli 
Zsókának, Pallósi Diánának, 
Csitkovics Rékának, Vizkeleti 
Milánnak, „Dicsőséges várak…” 
Országos Csapatversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Né meth 
Mátyásnak, Országos lOGO 
Számítástechnikai versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Szen-
teleki Rolfnak, Országos lOGO 
Számítástechnikai versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Nárai 
Bálintnak, Országos lOGO Szá

mítástechnikai versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Németh 
Benjaminnek, Országos lOGO 
Számítástechnikai versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Vízi 
Kristófnak, regösök húrján… 
Országos Szavalóversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Far-
kas Júliának, regösök húrján… 
Országos Szavalóversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Simon 
Leventének, Országos történelem 
versenyen elért kimagasló ered
ményéért; Gergits Konrádnak, 
Országos lOGO Számítástech
nikai versenyen, Nemes Tihamér 
alkalmazói versenyen, Teleki 
Pál országos földrajz versenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Wellner Emíliának, Bendegúz 
szövegértési versenyen (országos) 
Harmatcsepp országos olvasás
szövegértés versenyen elért ki
magasló eredményéért; Kovács 
Fanninak, Bendegúz Nyelvész 
versenyen, Harmatcsepp országos 
olvasásszövegértés versenyen 
elért kimagasló eredményéért; 
Rouchon Doriánnak, Apáczai 
Csere János olvasásszövegértés 
versenyen, Harmatcsepp országos 
nyelvtanhelyesírás versenyen el
ért kimagasló eredményéért.

A művészeti iskola és a két 
középiskola eredményeit következő 

lapszámunkban közöljük.

Elismerésben részesültek a legjobban teljesítő sárvári diákok
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A Széchenyi Programiroda 
Nonprofit Kft. várta szakmai 
fórumra a vállalkozókat júni-
us 15-én a vár házasságkötő 
termébe. A rendezvényen az 
elérhető pályázatokról tudhat-
tak meg számos információt a 
résztvevők.

A vállalkozásfejlesztési fóru
mot ágh Péter országgyűlési 
képviselő nyitotta meg, akit lá
zár János továbbra is Vas megye 
fejlesztési biztosának nevezett 
ki. A biztos a megyei fejlesztési 
projektek megvalósításának 
támogatása céljából a projek
tek előkészítési, menedzselési, 
fejlesztési és értékelési feladatait 
látja el. A helyi feladok mellett 
a Fejlesztéspolitikai Koordiná
ciós Bizottság tanácskozásain 
is részt vesz. 

– Vas megye számára a terü
leti operatív programon belül 
36 milliárd forintos fejlesztési 
forrás áll rendelkezésre, ebben 
benne van a megyei önkor
mányzat, illetve a Szombathely, 
megyei jogú város által felhasz
nálható összeg is. Sárvár főként 
a Vas Megyei Önkormányzat 
által koordinált projektekben 
tud részt venni. Emellett fontos, 
hogy egyre több helyi vállalkozó 
is megtalálja a támogatási lehe

tőségeket – mondta ágh Péter, 
aki hozzátette, hogy Sárvár 
önkormányzata kiváló tervekkel 
rendelkezik, már felkészült a 
pályázati időszakra. 

Samodai Imre, a Széche
nyi Programiroda Nonprofit 
Kft. regionális igazgatója 3 
megye irodáját koordinálja, 

köszöntőjében a programiro
da működéséről szólt. Ezután 
Sas Norbert, a programirodák 
tanácsadója a Gazdasági és In
novációs Operatív Programot 
mutatta be a jelenlévőknek, 
amelynek céljaként a hazai 

kis és középvállalkozások ver
senyképességének növelését, és 
a hazai foglalkoztatás ösztönzé
sét fogalmazta meg. 

Máhr Tivadar, városunk al
polgármestere Sárvár jövőjéről 
beszélt előadásában. Elmondta, 
hogy Sárvár jövőjét a gyógy
helyfejlesztés és a köré csopor

tosuló programok, az ipari bázis 
fejlesztése és a környezettudatos 
életforma, gondolkodás, illetve 
a közösségszervezés és az eh
hez kapcsoló infrastrukturális 
fejlesztések határozzák meg. 
Ide kell még sorolni ötödik 

elemként a város tradicionális 
fejlesztéseit, mint például a böl
csőde és a gondozási központ 
felújítását, egy alapszintű orvosi 
ellátást biztosító egészségház  
kialakítását, amelyek a követke
ző időszak tervei. A beruházá
sokat részben önerőből, de főleg 
pályázat útján szeretnék meg
valósítani. Az alpolgármester 
szerint a fejlesztésekkel Sárvár 
jó úton halad, hogy nemzetközi 
gyógyhellyé váljon.

A rendezvényen Vitályos Esz
ter, a Miniszterelnökség euró
pai uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkára is részt vett, aki 
főként a kis és középvállalko
zások pályázati lehetőségeiről 
beszélt. A legfontosabbnak azt 
tartotta, hogy egy jogszabályban 
próbálták az egész fejlesztéspoli
tikai szabályozást megjeleníteni, 
amelynek az összes alapra kiter
jed a hatálya.   

A kormány célkitűzése volt – 
folytatta az államtitkár –, hogy 
a 2014–2020as uniós fejlesztési 
időszakra a források 60 szá
zalékát gazdaságfejlesztésre és 
munkahelyteremtésre fordítsák. 
Ezért a Gazdaságfejlesztési Ope
ratív Program 2800 milliárd fo
rintot tartalmaz a vállalkozások 
számára.

-tsz-

Több ezer milliárdra pályázhatnak a vállalkozások

Folytatás az 1. oldalról
A sárvári delegációval tartott 

Máhr Tivadar alpolgármester is. 
A Sárvári Csicsergő Óvodából 
Stieber Józsefné óvodavezető 
mellett Németh Józsefné, Vin
czéné Győrfi Krisztina és Ko
vácsné Szabó Nikoletta óvónők 
utaztak. A 6 fős gyerekcsapat 
tagjai voltak Szitkay Szabolcs, 
Boros Vanda, Németh regina, 
Joó Eszter, Varga Nimród és 
Szabó Bálint.

A nemzetközi óvodás sport
verseny körülményei valóban 
nemzetközi színvonalúak voltak. 
– Városunk nemcsak a kultúra, 
hanem a sport városa is. Ennek 
megfelelően sportlétesítmé
nyeink felszereltsége alkalmas 
bármilyen sportesemény foga
dására. Az atlétikai stadionnal 

szomszédos stadionban NB Ies 
labdarúgómérkőzések kerül

nek megrendezésre, sőt tavaly 
a stadion az U–21es Európa

bajnokság egyik helyszínéül is 
szolgált – mutatta be testvér

városunk aktív sportéletét Ivo 
Frolec alpolgármester.

Az ovisok az eredményes 
szereplés után a program már 
nem hivatalos részeként az őket 
elkísérő szülőkkel együtt elláto
gattak a testvérváros egyik part
neróvodájába, ahol ajándékokat 
és sportfelszerelést adtak át. A 
sárvári ajándékok jelképezik a 
két város barátságát és azt, hogy 
a kapcsolatok már nemcsak 
hivatalos formában léteznek, 
hanem emberek és intézmények 
között is – fogalmazott Máhr 
Tivadar.

A látogatás során Máhr Ti
vadar, Sárvár alpolgármestere 
megbeszélést folytatott Ivo Fro
leccel, Uherské Hradiště alpol
gármesterével. Megállapították, 
hogy a két város kapcsolata civil 
szervezetei révén önállóan is 
tovább épül.

Óvodásokkal jártunk cseh testvérvárosunkban

A sárvári küldöttség a házigazdával – középen Máhr Tivadar és Ivo Frolec, 
Sárvár és Uherské Hradiště alpolgármesterei

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai 
uniós fejlesztésekért felelős államtitkára és Máhr Tivadar alpolgármester a fórumon
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A közelmúltban megújult, 
megszépült Sárvári Tourin-
form Iroda most egy újabb 
fejlesztéssel, egy virtuális kiál-
lítással bővült, amelyet június 
23-án nyitottak meg érdeklő-
dők és az alkotók jelenlétében.

A Sárvári TDM virtuális ki
állításán megjelenteket elsőként 
Haller Ferenc, a Sárvár Tourist 
& TDM Nonprofit Kft. ügyveze
tője köszöntötte. Mint mondta, 
a soksok fejlesztésük, online és 

offline kampányuk mellett most 
egy újabb projektet is sikerült 
megvalósítaniuk. Egy virtuális 
kiállítás keretében, négy tableten 
helyi fotósok képeit tekintheti 
meg a közönség.

A tárlatot Kondora István 
polgármester nyitotta meg, aki ki
emelte, hogy a fotók által életünk, 
a város élete része lett a virtuális 
térnek. legyen szebb a világunk, 
az életünk és a kis közösségünk 
ezek által a fotók által is – zárta 
megnyitóját a polgármester.

Kilenc fotós képei tekinthető
ek meg a tourinform irodában. 
Hámori Sándor magángyűjtő 
népviseleteit bemutató fotók és 
Ivánkovics Zoltán rajzművész 
skiccei láthatóak az egyik table
ten, Németh richárd és Kulcsár 
lászló természetfotói a másikon. 
Kiállításra kerültek Gergácz 
Tibor portréi, Gerencsér Ka

talin és Vincze András fotói. 
Bemutatkozik továbbá Marinka 
Zsuzsanna portréival és Sándor 
Berill életképeivel.

Haller Ferenc tájékoztatása 
szerint mintegy fél évig láthatóak 
a jelenlegi képek, majd újabb 
sárvári alkotók fotóit mutatják 
be az iroda virtuális tárlatán.

-fr-

Robog a fúvós expressz

A Sárvári Koncertfúvószenekar nagy erőkkel készül a fúvószenekari vár-
fesztiválra, de addig is még számos fellépés vár rájuk. A mazsorett fesztivál 
után Nemescsóban léptek fel, ahol Ágh Péter országgyűlési képviselővel is 
összefutottak, június utolsó hétvégéjén pedig Szentgotthárdon szerepeltek

Bekerült a virtuális világba Sárvár

Kondora István polgármester nyitotta meg a tourinformban látható virtuális tárlatot
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A Szent lászló 

● Július 1., elsőpéntek engeszteljük Jézus 
Szívét gyónással és áldozással!

● Nyári miserend: négy szentmisével 
várjuk a híveket és gyermekeiket: előeste 
(szombat) 19.00, vasárnap 7.00, 10.00 és 
19.00 órakor. (A 8.30as szentmise július 
és augusztus hónapokban SZÜNETEl!) 
A vasárnapi mise csúcs és forrás. – rába
sömjénben júliusi vasárnapokon 8.30kor 
kezdődik a szentmise.

● A leendő 3. és 8. osztályosok közül még 
néhány hittanos gyermeknek nem került fel a 
neve a jövő évi elsőáldozók, illetve bérmálko
zók névsorába. Ők vasárnapi szentmisékkel 
kapcsolatban pótolják.

● Előrejelzés: július 26án (kedden), 
Szent Anna napján szentségimádásra hívjuk 
a híveket a hegyközségi Kálvária kápolnába 
11.00 és 17.00 között.

● A nagytemplom egész nap nyitva, 
adorálás (szentséglátogatás) lehetősége 
biztosítva.

● Július 3án, a vasárnapi szentmiséken  
„Péter fillér” címén a Világegyház javára 
gyűjtjük, és küldjük a Hívek adományait. 
Ferenc pápa ezekből az adományokból osztja 
szét a rászorulók és szegények számára kari
tatív adományait.

● Július 3án, a vasárnapi szentmisék 
valamelyikén jelentkezzenek szüleikkel 
együtt a következő alkalommal elsőáldo
záshoz (3. osztályt kezdők) és bérmáláshoz 

(7. és 8. osztályt kezdők) járuló gyerekek. 
(szombat este 18.30, vasárnap reggel 8 óra 
és délelőtt 10 óra).

● Július 6án, szerdán a Sári templom 
egész napos szentségimádási napja lesz. 
Délelőtt 10 órakor szentségkitételi ünnepi 
nagymise. Déli 12 órakor Úr angyala és 
örvendetes rózsafüzér, délután 13.30 óra
kor Dicsőséges rózsafüzér, majd 15 órakor 
ünnepélyes szentóra, amit 17 órakor a Fáj
dalmas szentolvasó közös imádsága követ. 
Ezen ünnepi nap befejeztével este 18.30 
órakor ünnepi szentségeltételi szentmisét 
imádkozunk. A délelőtti 10 órás szentmisére 
várom az idén elsőáldozott gyermekeket, 
valamint minden itthon tartózkodó hitta
nuló diákot! Buzdítom a Híveket: Venite 
adoremus!=Jöjjetek imádjuk!

● Július 11én, hétfőn Európa fővédő
szentjére Szent Benedekre emlékezünk az 
este 18.30 órás szentmisén.

● Az új tanévben 1. osztályt kezdő 
katolikus gyermekeket július 10én, 
vasárnap a családnak megfelelő időpont
ban kezdődő szentmisén írassák fel a 
hittanosok közé! Mind a három általános 
iskolába beíratott gyermekeket elvárom. A 
kereszteléskor a Szülők a vallásos nevelés
re ígéretet tettek. Az adott szó megtartása 
a becsület alapja!

● A plébánia részletes programjai, 
miseszándékok és a szertartásokról készült 
fotóalbumok a plébánia internetes honlapján 
megtekinthetők: www.sarvarsari.hu

A Sárvári Evangélikus 

● Bibliai Üzenet: Ezt mondta az Úr:” 
Elvonultatom előtted egész fenségemet, 

és kimondom előtted az Úr nevét. Ke
gyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgal
mazok, akinek irgalmazok.” 2Móz 33,19

● reformációi zarándoklat: Június 30. 
és július 3. között, brassói testvérgyüleke
zetünkben és a hétfalusi gyülekezetekben 
találkoznak csángó testvéreink. Ha
gyományos népviseletben, Zajzoni rab 
István szobrától indul szombat délelőtt 
a reformációi emlékút. 

● Ti vagytok a föld sója: Július 9én 
szombaton csatlakozunk a vasi gyüleke
zetekből jelentkezett testvérekkel Buda
pesten, a Tüskecsarnokban megszervezett 
Középeurópai Keresztyén Találkozóhoz. 

● Nádasdy Történelmi Fesztivál: Jú
lius 15. és 17. között zajló programhoz, 
hálaadó istentisztelettel csatlakozunk 
vasárnap 9.30 órai kezdettel Sárváron.  

● Hittantábor rábapatyon: Július 18., 
hétfőtől július 24., vasárnapig tart hitta

nosaink tábora. Az alsós és felsős cso
portok, a városból is naponta rábapatyra 
utaznak, mert az ottani gyülekezeti ház 
lesz a tábor helyszíne. 

● Evangélikus rádió:  Szeretettel 
ajánljuk a kedves olvasóknak a Szom
bathelyről sugárzó CrEDO evangélikus 
rádió műsorait. Az FM 98,8 MHzen, 
valamint interneten is fogható: www.
credoradio.hu felkeresésével, reggel 8 
órától este 8 óráig. 

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

● Egyházközségünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Berzsenyi utcában 
2016-ban épülő belvárosi, 
zöldövezeti sorházak 
értékesítése 
elkezdődött.
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A Barabás György Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskolá-
ban nyílt meg Németh Mihály 
szobrász Hogyan készül? című 
állandó kiállítása, melynek 
anyagát a 90 esztendős alkotó 
ajándékozta az intézménynek.

Az ünnepélyes megnyitón 
először lakatné Mester Éva 
tagintézményvezető köszön

tötte a meghívott vendégeket, 
az iskola tanárait és diákjait. A 
lépcsőház falát díszítő fotók a 
szoborkészítés fázisait mutatják 
be. A mostani anyag egy korábbi 
előadás képes anyaga, mellyel 
kibővült a Németh Mihály által 
négy éve az intézménynek adott 
kollekció.

A becsülettel végzett munka 
mellett a tanulók számára is 

inspirálóan hat a volt munkás
fiúból lett szobrász életpályája 
– mondotta lakatné Mester 
Éva tagintézményvezető. Majd 
Simon Zoltán Jakab, az iskola 
diákja egy Dsida Jenő verset 
szavalt el. 

A kiállítást megnyitó Kondor 
János, a művelődési központ 
igazgatója úgy fogalmazott, 
hogy az elmúlt években ismét 
méltó helyükre kerültek Né

meth Mihály alkotásai Sárvá
ron. A Hogyan készül című 
didaktikus képsorozatról pe
dig úgy szólt, hogy a kiállítást 
megtekintve bárki könnyedén 
elsajátíthatja a szoborkészítés 
minden csínjátbínját. Már csak 
istenáldotta tehetség, szorga
lom, kitartás és 90 év kell hozzá!

A tárlat az iskola nyitva tar
tása alatt, „dologidőben” bár
mikor megtekinthető.

A mazsorett fesztivál nyitotta 
az idei nyári fesztiválszezont 
Sárváron június 10–11-én. A 
rendezvény után sem pihennek 
a mazsorettek, hiszen edző-
táboroztak és Olaszországba 
készülnek.

Az V. Nemzetközi Fúvósze
nekari és Mazsorett Fesztivál 
felvonulása egy kiadós eső után 
indult szombaton délután a für
dő mellől, élén Csikós Györgyné 
nívódíjas művészeti vezetővel. 
A menetet a Sárvári Városi Ma
zsorett Együttes csoportjai és a 
Sárvári Koncertfúvószenekar 
vezette. A Kiskunfélegyházi 
Mazsorett Együttes a Soproni 
Juventus Koncertfúvószene
karral vonult. A Mezőkövesdi 
Mazsorett Együttes haladt a 
menet közepén. A felvonulást 
a Hajdúböszörményi Mazsorett 
Együttes és az Újfehértói Fúvós
zenekar zárta. 

A felvonulást követően a 
mazsorettek és a fúvósok a vár 
udvarán sorakoztak fel, ahol 
elsőként Majthényi lászló, a 

Vas Megyei Közgyűlés elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, és 
kívánt mindenkinek jó szóra
kozást. Megnyitó beszédében 
Máhr Tivadar alpolgármester 
örömének adott hangot, hogy 

Sárvár nemcsak a mazsorett 
fesztiválnak, de számos szín
vonalas nyári rendezvénynek is 
házigazdája lehet. Az esti gála 
a vár udvarán kezdődött el, 
de aztán az ismét eleredő eső 
miatt a vár hátsó nagytermé

ben adták elő produkciójukat a 
résztvevők.

Június 23án ismét a mazsoret
teké volt a főtér a Kossuth téri 
Nyár programsorozat keretében, 
és a meleg nyári estén sok érdek

lődőt vonzottak a szökőkút mel
lé. Ekkor beszélgettünk Csikós 
Györgyné nívódíjas művészeti 
vezetővel, aki elmondta, hogy 
a sárvári mazsorett együttes va
lamennyi csoportja sikeres évet 
tudhat maga mögött.

– áprilisban kezdtük a fellé
pések sorát. A büki fesztiválon 
a Gyöngyszem csoporttal arany 
minősítést értünk el, Kapuvá
ron a Csillag és a Csillagszem 
csoportok először szerepeltek, 
ezüst, illetve arany minősítés
ben részesültek, az ő vezetőjük 
Csorba–Pálla Zsanett – tudtuk 
meg Csikós Györgynétől.

A sárvári mazsorettek Sárvá
ron edzőtáboroztak a próbater
mükben, délelőtt – délután 34 
órát próbáltak. Tánccal, játékkal 
és kondicionálással készültek, 
az eredményről mindenki meg 
is győződhetett a Kossuth téren.

Még tartogat élményeket a 
nyár, hiszen júliusban az olasz
országi Montecatinibe utaznak 
egy összművészeti fesztiválra 
a Gyöngyszem és a Kristály 
csoportok.

Az olasz útig még magyar
országi szereplések is várnak a 
sárvári mazsorettekre, június 
26án a soproni Fúvószenekari 
Találkozón vettek részt, és kép
viselték városunkat.

-fr-

Mazsorettekkel indult a fesztiválszezon

Fotósorozat a szoborkészítés fázisairól

MEGHÍVÓ
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és barátait

2016. július 6-án, szerdán 16 órára
a sárvári Nádasdy-vár ötös számú bástyájának kiállítótermébe

NÉMETH MIHÁLY
szobrászművész

bővített állandó kiállításának megnyitójára

A tárlatot megnyitja 
Markó Péter, szociológus

Az állandó kiállítás megtekinthető naponta 10-16 óráig.Kondor János, a művelődési központ igazgatója gratulál Németh Mihály 
szobrászművésznek, mellette Lakatné Mester Éva tagintézmény-vezető

Mazsorettek a várudvaron (Fotó: Dr. Kereszty Gábor)
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METEX
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Idén is a Spirit Hotel Thermal 
Spa adott helyet a Nádasdy 
Történelmi Fesztivál sajtótájé-
koztatójának, ahol a szervezők 
ismertették a július 15-e és 17-e 
között megszervezésre kerülő 
rendezvény fő programelemeit, 
és első alkalommal adtak át egy 
újonnan alapított díjat.

Nádasdy Szabolcs, a szervező 
egyesület titkára adta át azt a 

Nádasdyemlékérmet, amelyet 
a Nádasdy Történelmi és Hagyo
mányőrző Egyesület alapított ha
gyományőrző általános iskolás 
diákok számára. A díjazott idén 
a Sárvári Gárdonyi Géza általá
nos Iskola 6. osztályos tanulója, 
Koszorús Eszter lett, akinek 
történelem és a hagyományőrzés 
terén nyújtott kiemelkedő mun
kájáért ítélte oda az egyesület 
kuratóriuma az elismerést. 

Koszorús Eszter, a Gárdonyi iskola 6. osztályos tanulója a Nádasdy-emlékéremmel

Díjat alapítottak
a fesztivál szervezői

Somlói a fesztivál bora
A Nádasdy Történelmi Fesz-
tivál programismertető sajtó-
tájékoztatóján hirdették ki a 
fesztivál idei borversenyének 
díjazott borát. Újabb tanúhegy 
újabb fehérbora, a Tornai Pin-
cészet  Grófi Juhfark 2013 tétele 
lett a Nádasdy Történelmi Fesz-
tivál 2016 bora. 

A sajtótájékoztatón Wawrzsák 
lászló, a Nádasdy Történelmi 
Fesztivál borversenyének elnöke 
ismertette az idei megmérette
tésre érkezett borok bírálatának 
eredményét, és hirdette ki a 
fesztiválbora címet elnyert tételt. 
Idén 34 pincészettől 85 minta 
érkezett gyöngyöző, fehér, 
rosé és vörösbor kategóriákban. 
A beküldött mintákat borászok, 
okleveles borbírák, borszakér
tők, sommelierek értékelték há
rom bizottságban. A borverseny 
során 12 arany, 43 ezüst, és 28 
bronz minősítés született.

A legjobb minősítést elért bor 
a NagySomlói Borvidék Somló 
hegyéről nevezett Tornai Pincé
szet Top Selection bora, a Grófi 
Juhfark 2013 tétel lett. A díjat 
Baranyai András birtokigazgató 
vette át Wawrzsák lászlótól. Ez 
a bor viselheti tehát egy éven 
keresztül a „Nádasdy Fesztivál 
Bora 2016” címet. 

A borverseny legjobb 30 tétele 
július 2án 16 órától egy sétáló
kóstoló és fotókiállítás keretében 
is kóstolhatóvá válik a közönség 
számára a Nádasdyvárban. A 
borfogyasztók szavazhatnak a 
közönségdíjas tételre is. A győztes 
bor természetesen a Nádasdy Tör
ténelmi Fesztiválon is kóstolható 
lesz majd, hiszen a győztes borász 
térítésmentes árusítási lehetőséget 
kap a rendezvényen, ahol máso
dik alkalommal két vendégbor
vidék mellett régiós borászokkal 
is találkozhatnak a fesztiválra 
látogatók a Borbazárban.

Feladat: Nyílt tűzön helyben készített ételek, kizárólag fém, fa és kerámia eszkö-
zök használatával. (Nyárs, bogrács, vaslap, lábas, fazék, kőlap, hordozható búbos 
kemence stb.). Jellegzetes, hagyományos magyar ételek készítése a gomba, mint 
alapanyagként, fűszerként történő felhasználásával. (Vad ételek, halak, szárnyasok, 
házi jószágok elkészítése).
A verseny menete: 8.00–9.30-ig gombavizsgálat a pavilonnál • 9.00–10.00-ig 
tűzgyújtás, előkészítés stb. • 10.00–15.00-ig főzés, sütés, stb., közben a mun-
kakörnyezet és csapatmegjelenés helyszínen történő bírálata • 15:00-től tálalás, 
bírálat, eredményhirdetés
A nevezés az ételmustrára díjtalan! Nevezés módja: Nevezni kitöltött nevezési 
lappal lehet! A nevezési lap és a részletes versenyszabályzat elektronikusan is 
letölthető a www.nadasdyfesztival.hu/etelmustra oldalról.
A kitöltött nevezési lapok leadhatóak személyesen a tourinform irodában, vagy 
a nadasdyetelmustra@gmail.com címre is küldhetőek. Mobil: +36 30 947 1416
Nevezési határidő: 2016. július 14. 17:00
Díjazás, jutalmazás: Eredményhirdetés: 2015. július 16. 16:00 órakor! • Több mint 
285.000 Ft értékű utalvány, tárgynyeremény • serleg/oklevél • támogatói különdíjak 
• A nevező csapatok tagjainak belépőt adunk a Sárvári Gyógyfürdőbe a július 23-i 
napra és a fesztivál mindhárom napjára belépőt biztosítunk!
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METEX

a biztosítások szakértoje
Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

H o r vát h  Va s k e r e s k e d é s ,  M o z a i k  B o lt,  L u x  A e t e r n a  K f t. , 
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INFO: EMAIL: info@nadasdyfesztival.hu • WEB: www.nadasdyfesztival.hu • Facebook: Nádasdy Történelmi Fesztivál

Nulladik nap' – Július 14. csütörtök
20:30  Dózsa a nép fia- Sziget Színház előadása a Nádasdy-vár udvarán (Nagyszínpad)
 Bővebb információ: Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár, 
 Sárvár 9600, Várkerület 1. Tel: 95-320-063

Július 15. péntek
16:00  Hagyományőrző csapatok szemléje (Hagyományőrző táborok)
17:00  Nádiverebek együttes koncertje (Borbazár színpad)
17:30  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Fekete Bég szobránál (Nádasdy napóra)
18:00  Németh Tamás tárogató művész előadása (Borbazár színpad)
19:00  Sziránszki „Regös” József és Klaudia - Ősi dallamok (Borbazár színpad)
20:00   Kobza Vajk, Weixelbaum Laura (Borbazár színpad)
20:30  Hagyományőrzők és résztvevők fáklyás felvonulása 
 (Körforgalom – Batthyány utca – Várkerület útvonalon)
21:30  Palya Bea koncert (Nagyszínpad)
23:00  Szelindek Középkori Világzene Forgatag és Táncház (Borbazár színpad)

Július 16. szombat
10:00 Fesztiválmegnyitó a várparkban (Várpark)
11:00  Élő figurás sakkjátszma a várparkban (Vásártér)
11:30  Bede Robert és Szabó Győző főző showja a várparkban
14:00  Hagyományőrző csapatok bemutatói a viadaltéren (Vásártér)
15:00  Hamza Viktória szabadidomító bemutatója: „A lovak nyelvén” (Vásártér)
15:30  Kanona Band koncert (Borbazár színpad)
17:00  Ostromjátékok – csata az oszmán hódítókkal (Ostromtér) – 
 az ostromot követően sor kerül a Sárvári Apiarius Mézlovagrend avatására
18:00  Gypo Circus (Borbazár színpad)
19:30  Sugarloaf (Nagyszínpad)
22:00  Péterfy Bori & Love Band (Nagyszínpad)
23:30  Zságbamacska koncertje ( Borbazár színpad)

Július 17. vasárnap
10:00  Zabszalma együttes gyermekkoncertje (Borbazár színpad)
11:00  Ostromjáték II. – Várudvar
13:00  Hagyományőrző csapatok bemutatói a viadaltéren (Vásártér)
14:00  Ostromjáték III. (Ostromtér)
15:00  Herpenyő együttes (Borbazár színpad)
16:00  Újvári Gyöngyi – Csillagok útján (Borbazár színpad)
17:00  Regös együttes (Borbazár színpad)
18:00  Fesztiválzáróra – Kincsvadász játék eredményhirdetése
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H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Utazási Iroda
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Lido di Jesolo
HOTEL EDDY***

Gyermek kedvezményekről, 
részletekről, további ajánlatokról 

érdeklődjön irodánkban.

Medencés szálloda, 300 m-re 
a strandtól,  a Piazza Marina és 

az Aqualandia közelében. 
Félpanziós ellátással, 
klimatizált szobákkal. 

07.09-16, 07.16-23, 07.23-30.

118.500 Ft/fő/7 éj
4 fős családi szoba is foglalható! 

Távlatokat nyitunk

Invitel_Sarvari_Hirlap_20160622.indd   1 2016/06/22   14:26

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

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Akciós nyári gumik
már 

11.000 Ft/db-tól

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

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

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*
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ELENDER COMPUTER az Ön LEGRÉGEBBI 
számítástechnikai partnere SÁRVÁRON!

www.elendersarvar.hu

9600 Sárvár, 
Hunyadi u. 1.

Tel./Fax: 95/324-011
Mobil: 70/383-2023

E-mail: 
elender@globonet.hu

Fenti ajánlataink 2016. július 31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

        ITT A NYÁR! Védje 
számítógépét a forróságtól! 

Ventillátoros, hőcsöves és folyadékos hűtési 
megoldások széles választékban.

Akció! Cooler Master Notepal 
Notebook/Laptop hűtő most 3.500 Ft-ért!!!

A nagy sikerre való tekintettel 
Új számítógép akciónk folytatódik! 

AMD X2 DualCore 3,7GHz számítógép 
konfi guráció fantasztikus áron!

Még mindig csak 64.900 Ft-ért!
FM2/4GB RAM/500GB HDD/DVD-RW/ Ház+430W tápegység.

Kiváló teljesítmény alacsony áron 
ingyenes LINUX operációs rendszerrel!

ÚJDONSÁG!  Mindig TV antenna 18 dBi nyereséggel 
most bevezető áron csak 6.990 Ft!

Júliusi Akciós ajánlatunk:

Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

SOPRONBAN 
a GYIK. Rendezvényházban

(Ady Endre út 10.)
2016. március 1-jén (kedd) és

március 8-án (kedd) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla-
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negye-
dikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizs-
gázott sikeresen, telje-
sítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít be-
szélni – tanári segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elő-
véve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk 

egy nyelvtanfolyamra. További infor-
máció az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan 
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

Gaál Ottó nagysikerű
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Tananyagok megtekinthetők és
21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

Sárváron 
a Nádasdy-vár Művelődési Központban (Várkerület 1.)

2016. július 4-én (hétfő) és  
július 11-én (hétfő) 17-19 óráig.

Szombathelyen 
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban

(MMIK, Ady tér 5.)
2016. július 7-én (csütörtök) és 

július 14-én (csütörtök) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

2016. JÚLIUS 3. (VASÁRNAP), 20:30 • SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR
Jegyelővétel: 2000 Ft helyszíni ár: 2500 Ft 95/320-063  http://sarvarikum.hu nadasdy.var@gmail.com

A kiváló hírű Teleszterion Színházi Műhely Szélkötő Kalamona című előadása kifejezetten szabadtérre készült, tűz-
zsonglőr eszközökkel, minden korosztály részére ajánlott képi- és hangulatvilággal. Az azonos című magyar népme-
séből készült feldolgozás ötvözi a magyar hiedelemvilág, a roma legendárium, valamint a balkán zenék világát, így 
teremt tradicionális és misztikus, mégis mai és vitális miliőt a történethez.

Rendezte: Komáromi Sándor – Rendezőasszisztens: Kovács Mónika

Játsszák: Funtek Martin, Petrovics Ramóna, Bárdos Kata Kincső, Oláh Júlia, Horváth Máté, Veres Péter, Ványik Zsanett, 
Baráth Krisztina, Csonka János Mátyás, Móczár Bence, Magyar Balázs, Koncz Lilla, Horváth Nóra, Tegyi Kornél, Dabóczy 
Orsolya, Herczeg Diána, Pulay Kata, Bércy Maja, Balassa Szilvia, Maródi Barbara, Fribék Bernadett, Maródi Barbara, Tatai 
Barbara, Bolla Kitti, Kovács Viktória, Glassl Dominik, Gelencsér Marcell, Magyar Johanna

NÁDASDY-VÁR MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
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A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és barátait

2016. július 10-én (vasárnap)
11 órára a sárvári Nádasdy-vár

Galeria Arcis kiállítótermébe

KArsch MANFreD
festőművész

2006–2016
című kiállításának megnyitására.

A tárlatot megnyitja
DAbóczi DéNes, művészettörténész.

A kiállítás megtekinthető
2016. augusztus 1-ig

hétköznapokon 10–17 óráig
szombaton 9–13 óráig

meghívó
galeria arcis, sárvármeghívó

galeria arcis, sárvár
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Tizenhárom sportág egy hely-
színen! Így szólt az első sárvári 
sportági börze jelszava. Június 
12-én, vasárnap délelőtt ugyan-
is a Nádasdy- vár parkolójában, 
a hídon, az aulában és a vár-
parkban tizenhárom sportág 
helyi képviselői mutatták meg 
magukat. 

A résztvevőket a szervezők 
nevében Csonka lászló,  a 
Sárvári Kinizsi SE elnökségi 
tagja, a kézilabda szakosztály 
vezetője köszöntötte, majd 
Máhr Tivadar alpolgármester, 
a Mozdulj Sárvár programso
rozat ötletgazdája és fővédnöke 
kért szót. Elmondta, hogy az 
első alkalommal megrendezett 
helyi sportágválasztó kettős 
céllal jött létre: egyrészt be
mutatkozási lehetőség a sárvári 
sportegyesületek, klubok, szak
osztályok számára, ahol megis
mertethetik az érdeklődőkkel 
a náluk zajló tevékenységet, 
ugyanakkor alkalom adódik 
a tagtoborzásra is. Másrészt 
pedig ezzel a felvonulással, 
színes forgataggal a város egy
ben demonstrálja azt is, hogy 
mennyire fontos számára a 
sport, a mozgás. 

A rövid megnyitót a Sárvári 
Modern Tánc Egylet Crazy 
legs csoportjának táncosai 
színesítették, majd a délelőtt 
folyamán a  Sár vár  Birkó
zó Sportjáért Alapítvány, a 
Sárvári Kerékpár Egylet, a 
Sárvári Amatőr Kosarasok 
Klubja, a Sárvári Vívóképző 
Sportegyesület, a Shotokan 
Karate Egyesület, a Sárvári 
Hagyományőrző és íjász Egye

sület,  a Taekwondo Sharks 
Sárvár Egyesület, a Sárvári 
Petanque Club, a Kinizsi SE 
Tájfutó, valamint Kézilabda 
szakosztályai, a Sárvári Futball 
Club, a Sárvári Modern Tánc 
Egyesület és a Sárvári Ménes 
lovas Klub élt a bemutatkozás 
lehetőségével. 

A különböző helyszíneken 
tartott rövid bemutatókat kö
vetően az érdeklődők maguk 

is kipróbálhatták a különböző 
mozgásformákat. Egy hirte
len jött zápor aztán dél körül 
a legtöbb sportág számára 
csúszóssá, balesetveszélyessé 
tette a talajt, így a rendezvény 
sajnos idő előtt véget ért. Ab
ban azonban minden szervező 
és résztvevő egyetértett, hogy 
szeptemberben érdemes lenne 
megismételni a bemutatót.

CSL

Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot (tör-

meléket) a lakossági ingatlanhasználó 
2016. évben minden hónap utolsó 
péntekén, JÚLIUS HÓNAPBAN JÚ-
LIUS 29-ÉN, PÉNTEKEN 12.00 órá
tól 18.00 óráig a Kemény István u. 1. 
szám előtt (lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, és 
ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben 
díjmentesen elhelyezheti, amennyi
ben tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS:
A házhoz menő díjmentes lomta-

lanítás július és augusztus hónapok 
kivételével egész évben igénybe 
vehető, kivéve a vis maiort, évente 
egy alkalommal, maximum 2 m3 
mennyiségben.

A SZELEKTÍV KUKÁBAN EL-
HELYEZHETŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKOK AZ ALÁBBIAK:

– PAPÍRHULLADÉK: 
• vegyes papír, kartonpapír
• élelmiszerek és kozmetikai 
cikkek nem szennyezett papír
dobozai

– MŰANYAGHULLADÉK:
• üdítős és ásványvizes műanyag 
palackok lapítva
• tisztítószerek (mosó-, és moso
gatószerek, öblítők) flakonjai
• kozmetikai cikkek (samponok, 
tusfürdők) flakonjai
• vegyes fólia
• KÉRJÜK TEJFÖLÖS, JOG-
HURTOS DOBOZT, MŰANYAG 
TOJÁSTARTÓT NE HELYEZZE-
NEK A SZELEKTÍV KUKÁBA.

– FÉMHULLADÉK:
• sörös, üdítős alumínium dobozok
• konzervdobozok
– vegyes összetételű kompozit 
csomagolási hulladék (ún. ITA-
LOS KARTONDOBOZ)
• tejes, gyümölcsleves többrétegű 
kartondobozok tisztán és lapítva

Üveggyűjtés:
Az üveg csomagolási hulladék gyűj

tése a gyűjtőszigetek üveg konténere
iben, és családi házaknál négyhetente 
házhoz menő zsákos gyűjtéssel törté
nik. Amennyiben Ön családi házban 

lakik, és még nem vesz részt a házhoz 
menő üveggyűjtésben üveg gyűj
tőzsák az ügyfélszolgálaton kérhető, 
gyűjtéskor az új üveg gyűjtőzsákot 
kérjük a postaládában keresse.

KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYENEK 
RÉSZT A VÁROS EGÉSZ TERÜLETÉN 
ELÉRHETŐ HÁZHOZ MENŐ SZELEK-
TÍV HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁRA-
DOZÁSUKAT NAGYON KÖSZÖNJÜK.

Elérhetőség:

Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non
profit Kft.

Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, Iker
vári u. 23.

Nyitva tartás: KEDD: 7.0019.00, 
CSÜTÖrTÖK: 12.0016.00

Tel./fax: 0695520172
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
Email: info@sarvarizoldpont.hu

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2016. július, augusztus.
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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. 
Július 4-től július 10-ig

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat, Vasárnap

Napi levesek

Húsleves 
májgombóccal Húsleves tortellinivel Tárkonyos csirkeraguleves Hideg gyümölcsleves Fahéjas almaleves

Jó idő esetén 
grill ételeket 

kínálunk 
vendégeinknek.

Zöldborsó krémleves Tejfölös gombaleves galuskával Kar� olleves Zöldbableves Palócleves

1 napi leves + 
főétel 

Túrós csusza 
harcsapaprikással

Brassói aprópecsenye, sült 
kockaburgonyával

Cigánypecsenye steak 
burgonyával, csalamádéval Marhapörkölt dödöllével Kredenc saslik friss 

salátakazallal

1 napi leves + 
főétel 

Csirkecomb � lé vaslapon, friss 
salátával, sült burgonyával

Rántott hal rizzsel, 
tartármártással

Tejfölös burgonyafőzelék 
húspogácsával

Rántott csirke rizzsel, 
barack kompóttal és 

áfonya lekvárral

Szezámmagos pulykamell 
krokettel

1 napi leves + 
főétel 

Rontott sajt rizzsel, 
tartármártással

Zsályás sertéskaraj almával, 
petrezselymes burgonyapürével

Roston sült csirkemell friss 
salátával vagy zöldkörettel

Fokhagymás csirkemellcsíkok 
kevert salátával Aranygaluska

Július 11-től július 17-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat, Vasárnap

Napi levesek
Tyúkhúsleves Bableves füstölt tarjával Erőleves cérnametélttel Székelygulyás Lebbencsleves

Jó idő esetén 
grill ételeket 

kínálunk 
vendégeinknek.

Paradicsomleves Zöldségleves masnitésztával Fokhagymakrémleves Brokkoli krémleves pirított 
kenyérkockával Köménymagos tojásleves

1 napi leves + 
főétel Bolognai spagetti reszelt sajttal Tejfölös sertéspaprikás 

galuskával
Baconbe tekert csirkemell steak 

burgonyával
Aszalt szilvával töltött 

pulykamell, krokettel, salátával Kebab tál hasábburgonyával

1 napi leves + 
főétel Tarhonyás hús

Rántott csirkemáj 
hasábburgonyával, 

tartármártással
Csülökpörkölt dödöllével Gombás szelet rizzsel, salátával

Zsebes karaj 
burgonyapürével, 

házi savanyúsággal
1 napi leves + 

főétel 
Párizsi szelet hasábburgonyával, 

házi savanyúsággal
Majorannás burgonyafőzelék 

pirított kolbászkarikákkal
Natúr halszeletek sajtmártással, 

rizzsel Sült csirkecomb zöldkörettel Bécsi szelet petrezselymes 
burgonyával

Tizenhárom sportág az első sárvári sportági börzén
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak 
július 4-én és 18-án, 

hétfőn 9 és 17 órakor.

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. július 1. és július 16. között

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.: 95/320261, Email: hirlap@sarvar.hu

SÁRVÁRI      HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésszervező: 
Takács Szilvia (06/30/2293760)

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 1113., 
2016. június 27.  

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 02389010

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

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

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

Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Hunyadi utcai 

társasházban utolsó 

1 db 47 m2–es 

lakás eladó.

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

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

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 41.

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

Most vásárolj szilikon 
hátlapot üzletünkben!

Akciónk keretében, ha 
2 szilikon hátlapot vásárolsz, 

a 3.-at ingyen kapod! 
Az akció július 1–5-ig tart.

A régi helyen 
(a volt Vodafone), de 

megújult környezetben 
várjuk minden 

régi és új vásárlónkat!

                 egységár

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

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

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

Glankrone sör 4% 0,5 l dobozos  ...............................  139 Ft  278 Ft/l

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

Kertvárosi Trafi k

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

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

vasárnap 6.00-20.00

ÚJ  VASÁRNAPI NYITVA TARTÁS 6.00–20.00-ig

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Áraink július 17-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Július 2., 9. és 16. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Július 1. (péntek) 19.00 Nyári este a mazsorettekkel
Július 8. és 15. (péntek) 19.00 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, 
hétfő-csütörtök 19.40

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Július 8. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
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• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

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

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK, GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK, 
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSOK, VÁLLALATI BIZTOSÍTÁSOK, 

PÉNZÜGYI TERVEZÉS

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

NEM BONYOLÍTJUK,

• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14
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NEM BONYOLÍTJUK,
• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások            

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

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

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

• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL

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

• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14

NEM BONYOLÍTJUK,

Folyamatos és hasznos információkért 
like-oljon bennünket: facebook.com/pbasarvar 

Egész évben kérje a legkedvezőbb biztosításokat, 
a biztosítások szakértőjétől! 

             Az összes biztosító ajánlata egy helyen NÁLUNK!

Sárvári üzletünkbe eladót keresünk, 
kereskedelmi végzettség 

előnyt jelenthet.
Fényképes önéletrajzát várjuk az alábbi 

e-mail címen:
info@pontittuzletek.hu

 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

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

Most:-10% a munkadíjból 
(részletek az üzletben)

Az IGAZINAK:
Gyémánt eljegyzési gyűrűk 

Most: –10%

Újra hódít:
IGAZGYÖNGY ékszerek

Most: –10%

A NYÁR SZÍNE:
Türkiz Köves ezüst ékszerek

Most: –10%
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Nyári AKCIÓK!

2016.07.01-től 
07.30-ig

Bennünket a név kötelez!

Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234 
Étel és pizzaexpress: 12.00-22.00 • Tel.: 320-475

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

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 

(20 óra) (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) 

A július 15-17-ig megrendezendő 
VII. Nádasdy Történelmi Fesztivál alkalmából 

a Várkapuban korhű környezetben, 
korhű étkeket kínálunk!  

Július 16-án, szombaton 
kb. este 9-kor támadnak a törökök...

fosztogatnak az oszmán martalócok... 
Mindenkit sok szeretettel várunk egy kis időutazásra!

 33. éve az Önök szolgálatában

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

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

TINÓDI NYÁRI ESTÉK
Az alábbi időpontokban zenél

a LESLIE NIGHT együttes!
Július 7., 16., 21., 28. és aug. 6., 11., 18.
(magyar és világslágerek, country zene)

Hétköznapokon zenél: CSUTA

Július 9-én 20 órától
TÁNCDALFESZTIVÁL 

– MEGGIE és BARÁTAI zenekarával

BÁTHORY LAKOMA!
Július 11–12-én (H-K) időutazás 
a vár bástyájában! 
Középkori ételekkel, korhű jelmezben,
műsorokkal szórakoztatjuk 
Vendégeinket! Foglalja le helyét,
 le ne maradjon róla!

RÉSZLETEK: www.tinodihotel.hu


