
SÁRVÁRI    HÍRLAP
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA   

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

29. évfolyam
14. szám

2016. július 15.

Jönnek a törökök!
A sárvári Nádasdy-vár nyolcad-
szorra népesül be: végvári vité-
zek és ostromló oszmán katonák 
néznek farkasszemet egymással, 
megelevenítve a török kor min-
dennapjait. 

A Nádasdy Történelmi Fesztivál 
idén július 15-e és 17-e között 
várja a látogatókat. A katonai 
hagyományőrzés mellett gasztro-
nómiai időutazásra is invitálják 
a fesztiválra látogatókat, hiszen 
idén is a Báthory Lakoma vezette 
fel a rendezvényt, és a Nádasdy 
Ételmustra színesíti a fesztivál 
szombati napját. A látogató, át-
lépve egy képzeletbeli időkapun, 
megcsodálhatja a korhű katonai 
táborokat, élő sakkon izgulhat 
a figurákért, látványos csatákat 
és ostromokat láthat, a Nádasdy 
Borbazárban a jó borok mellett 
világzenei, etno-folk zenekarokat, 
az esti, nagyszínpadi fellépők kö-
zött pedig olyan neveket találhat, 
mint Palya Bea, Sugarloaf, vagy 
éppen Péterfy Bori és a Love Band.

Részletes program: 
www.nadasyfesztival.hu

Útra kelt a Hot Jazz Band, a Deák 
Bill Blues Band, Fenyő Miklós, az 
Alma együttes, a Bóbita Óriás-
báb Színház és hét fúvószenekar a 
Sárvári Sörexpresszen és a XVII. 
Sárvári Fúvószenei Várfesztivá-
lon július 8-a és 10-e között. Fer-
geteges hangulatot teremtett, és 
több ezer embert vonzott három 
napon át a Sárvári Fúvószenekari 
Egyesület megújult rendezvénye 
a vár falai közé.

Nagyot álmodtak a sárvári 
fúvószenekar tagjai, és úgy 
döntöttek, hogy ismét megújít-
ják a várfesztivált, a döntés és a 
sok ezer érdeklődő őket igazol-
ta. Tizenhetedik alkalommal 
rendezték meg a fúvószenei 
várfesztivált, amely 2008-tól 
kétévente már fúvószenei ver-
sennyel bővült ki, most pedig 
egy sörfesztivált és népszerű 
hazai könnyűzenei együttese-

ket hoztak a vár falai közé a 
fesztivál idejére. 

A hagyományos fúvószenei 
értékekre is nagy hangsúlyt 
fektettek a látványos feszti-
válnyitón, a szombat délutáni 
óriásbábos si-hu vonatos felvo-
nuláson és a vár udvarán tartott 
gálaműsoron. 

Részletes fesztiváli beszámo-
lónkat következő lapszámunk-
ban olvashatják

Németh Mihály szobrászt köszöntötték 
Kilencvenéves lett Németh Mihály sárvári szobrász, a város 

díszpolgára. Ez alkalomból július 6-án a Nádasdy-vár ötös számú 
bástyájának kiállítótermében nyílt meg bővített állandó kiállítása, 
és köszöntötték barátai, tisztelői a művészt. A művelődési központ 
igazgatója, Kondor János szólt elsőként az egybegyűltekhez, mint 
mondta az ötös számú bástyában három évvel ezelőtt megnyílt 
életmű kiállítás most újabb darabokkal bővült, részben a Darabon-
tok Házában lévő szobrok és kisplasztikák közül, részben a művész 
műhelyéből kerültek ide alkotások. Folytatás a 9. oldalon

Folytatódik a nyári programkavalkád
A városi könyvtárban a Rezesbanda címmel látható a sárvári 

fúvószenekar elmúlt 45 évét bemutató jubileumi tárlat, a Galeria 
Arcisban Karsch Manfred festményei, míg a Folyosó Galériában 
Markó Zsóka munkái tekinthetőek meg. Operettgálával zárul a 
július, és augusztus elején már fel is bőgnek a motorok a jubile-
umi Vármeetingen, majd folytatódik a nyári színház, hogy aztán 
augusztus 15-től a Nemzetközi Folkórnapok táncosai vegyék 
birtokba a város köztereit és a várat.  

Programajánló a 10-11. oldalon

Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunk, 

a nyári szünet miatt
2016. augusztus 19-én 

jelenik meg.

Fergeteges hangulatot hozott a Sörexpressz

Óriásbábok tánca kísérte a Sárvári Koncertfúvószenekar gálaműsorát a vár udvarán
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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: 7.00-19.00, 
CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00

Tel./fax: 06-95-520-172
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2016. július, augusztus.
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Sárváron Semmelweis-nap alkal-
mából minden évben köszöntik 
az egészségügyi dolgozókat. Így 
volt ez idén is, amikor hatan 
vehettek át önkormányzati ki-
tüntetést. 

Minden év július elseje a magyar 
egészségügy legnagyobb ünnepe. 
Sárvár Város Önkormányzatának 
Semmelweis-napi ünnepségét 
június 30-án tartották. A megjelen-
teket Kondora istván polgármester 
köszöntötte elsőként, aki elmond-
ta, hogy az egészségügyben két 
olyan elem van, amiről érdemes 
beszélni és harcolni, ezek a bér-, 
illetve szakember kérdések, és a 
munkakörülmények biztosítása. 
Az utóbbi az, amelyben az önkor-
mányzat is szerepet tudott vállalni. 
Az elmúlt 8 évben megújult a 
járóbeteg központ, a rehabilitációs 
tömb, és felépült egy új épülettömb 
is. A polgármester egyúttal a város 
önkormányzata és a sárvári pol-
gárok nevében köszönte meg az 
egészségügyi dolgozók egész éves 
kitartó munkáját.

Vancsura Miklós kórházigaz-
gató feltette a kérdést, hogy az 
egészségügyben dolgozók mindig 
lelkiismeretesek-e, empatikusak-e, 
önkritikusak-e, és innovatívak-e? 

Ma ezekre a tulajdonságokra 
nagyon nagy szükség van, ezért 
kérte a dolgozókat, hogy tegye 
meg mindenki azt, amit ő magától 
megtehet, de ne vegye magára a 
társadalom feszültségeit. 

A Semmelweis-ünnep keretében 
Sárvár Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által adomá-
nyozott kitüntetések átadására ke-
rült sor. Az elismeréseket Kondora 
istván polgármester, Máhr Tivadar 
alpolgármester és Vancsura Miklós 
kórházigazgató adták át.

*     *     *
Sárvár Város Önkormány-

zatának Képviselő-testülete 

Sem mel weis-nap alkalmából 
„SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁR 
ÉRDEMÉREM” kitüntetést ado-
mányozta:

Dr. Denkler Gábornak, a Szent 
László Kórház szakorvosának az 

emberek gyógyulása érdekében 
végzett magas szakmai színvo-
nalú segítőkész humánus orvosi, 
valamint az egészségügy területén 
kifejtett többéves etikus, korrekt és 
következetes szakmai munkájáért.

Szukopné Soproni Izabel-
lának, a Szent László Kórház 
szakápolójának a betegellátás és az 
ápolás területén végzett kimagasló 
szakmai munkájáért, a betegekkel 

és munkatársakkal va1ó példamu-
tató, empatikus magatartásáért.

Csonka Balázsnénak, a Szent 
László Kórház foglalkozás-egész-
ségügyi szakápolójának a járóbe-
teg szakellátás területén végzett 
kimagasló szakmai munkájáért, 
a betegekkel és munkatársakkal 
való példamutató, empatikus 
magatartásáért.

Szabóné Kiss Csillának, a 
Szent László Kórház diplomás 
ápolójának a betegellátás több te-
rületén végzett kimagasló szakmai 
munkájáért, a betegekkel és mun-
katársakkal való példamutató, 
korrekt és etikus magatartásáért.

Sárvár Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete Sem-
melweis-nap alkalmából „KÖZ-
SZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM” 
kitüntetést adományozta:

Varga Gézának, a Szent László 
Kórház – Üzemfenntartási rész-
leg Simaság villanyszerelőjének 
a közszolgálatban végzett magas 
színvonalú szakmai munkájának 
elismeréséért.

Dominkovics Istvánnénak, a 
Szent László Kórház – Pénzügyi – 
Számviteli részleg pénztárosának 
a közszolgálatban végzett magas 
színvonalú szakmai munkájának 
elismeréséért.

Köszöntötték a város egészségügyi dolgozóit

Szegedi Kőrös Gáspár érdemérem kitüntetést vehetett át Dr. Denkler Gábor, 
a Szent László Kórház szakorvosa Kondora István polgármestertől
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Fiatal építészhallgatók július 
első napjaiban városunk több 
helyszínét tanulmányozták a 
Savaria Urbanisztikai Nyári 
Egyetem keretében azzal a 
céllal, hogy konkrét fejlesztési 
terveket készítsenek.

Kondora istván polgármester 
a városházán fogadta a terve-

zőket és mutatta be a várost a 
minden évben egy-egy aktuális 
témát feldolgozó résztvevőknek. 
A tervező tábor július 1–3. kö-
zött került megrendezésre Sárvá-
ron. idén a nyári egyetem címe: 
Ki tervezi a várost? A kérdésre 
politikusok, polgármesterek, 
szakmabeliek, civilek, egyházi 
meghívottak válaszoltak elő-

adások, moderált beszélgetések, 
tanulmányi séták, filmvetítés és 
sörözés keretei között.

Az elkészült terveknek esélye 
lesz a megvalósulásra, hisz létező 
problémák megoldására kerestek 
megoldásokat. Három feladat 
volt: a Malom utca névadójának, 
egy valamikori malom épületnek 
az újragondolása; az Alkotmány 
utcai paneltömb és a mögötte el-
terülő zöldterület városépítészeti, 
tájépítészeti tervezése; és a városi 
mobilitás javítása a kerékpáros 
közlekedési lehetőségek és felté-
telek újragondolásával a vasútál-
lomás és a fürdő között. – Ezek 
mind olyan projektek, amelyekhez 
pályázati lehetőségek is csatlakoz-
nak – mondta Kondora istván. 

A három napban elismert mér-
nökök vezetésével folyt a munka. 
A csoportvezetőkkel, Körmendy 
imre építész, egyetemi okta-
tó; Gácsi József építész; Radics 
Miklós közlekedésmérnök és a 
városi főépítésszel, városveze-
tőkkel a résztvevők a helyszínen 
dolgozhatták ki a feladataikat. 
Körmendy imre, a Magyar Ur-
banisztikai Társaság elnökeként 
különösen fontosnak tartja a 
leendő tervezők terepgyakorla-
tát. – Sárvár kisvárosi adottságai 
és településszerkezete alkalmas 
az alkotó fantázia beindítására 
– vélte Körmendy imre építész. 

A mérnökhallgatók elkészült 
terveivel részletesen az év végén 
ismerkedhet majd meg a város.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

A miniszterelnök címzetes 
főjegyzői címet adományozott 
Sárvár város jegyzőjének, dr. 
Szijártó Valériának 2016. július 
1-jei hatállyal. A címet Sárvár 
Város Önkormányzata kezde-
ményezte, majd – a jogszabály 
értelmében – a Vas Megyei 
Kormányhivatal terjesztette a 
miniszterelnök elé.

Dr. Szijártó Valéria másfél 
évtizede tölti be Sárvár város 
jegyzői tisztségét. A jegyzővé 
történt megválasztását követően 
kialakított, majd a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal létreho-
zását követően átalakított hivata-
li struktúra hatékonyan szolgálja 
a városfejlesztési elképzelések 
professzionális megvalósítását, a 
hatósági munka jogszerű ellátá-
sát. Jegyző asszony nagyon sokat 
tett azért, hogy valóban ügyfél-
barát, „a köz szolgálatában álló” 
hivatal segítse a város polgárait 
ügyes-bajos dolgaik megoldásá-
ban. Ennek érdekében kiemelt 
figyelmet fordít a hivatal barátsá-
gos arculatának kialakítására, és 
a kulturált munkakörülmények 

létrehozására. Következetes, 
emberséges vezető, akinek tá-
mogatására, segítségére minden 
esetben számíthatnak kollégái, 
és a hozzá forduló ügyfelek 
egyaránt.

Városunk 2007 óta az Európai 
Uniós támogatások igénybe vé-
telével megvalósuló projektek 
terén kiemelkedő eredményeket 
ér el, több milliárd forint értékű 
beruházás valósult meg a telepü-
lésen, számos projekt előkészíté-
se van folyamatban jelenleg is. A 
projektek előkészítésében, lebo-
nyolításában, elszámolásában a 
jegyző asszony vezette hivatali 
apparátus folyamatosan kiváló 
teljesítményt nyújt. 

A város képviselő-testülete 
2002-ben „Sárvár Város Ön-
kormányzatának Kiváló Köz-
tisztviselői Munkáért Kitüntető 
Oklevele” kitüntetéssel ismerte 
el munkáját, a Vas Megyei Köz-
gyűlés 2009-ben „Vas Megye 
Önkormányzata Szolgálatáért 
Közigazgatási Tagozata” elisme-
rést adományozta részére.

Az önkormányzati intéz-
ményrendszer átszervezésével 

(tűzoltóság, kórház, iskolák 
állami fenntartásba történő 
átadása, múzeum önkormány-
zati fenntartásba történő át-
vétele) kapcsolatos feladatok 

megoldása is zökkenőmentesen 
zajlott jegyző asszony szakmai 
irányításával. 2013. március 1. 
napjától Sitke község mellett 
Porpác Község Önkormányzata 
is csatlakozott a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz, 
2015. január 1-jétől pedig Bö-

göt Község Önkormányzatával 
bővült az illetékességi terület. 
A hivatali feladatok ellátá-
sa mindhárom településen a 
sárvárihoz hasonlóan kiváló 
szakmai színvonalon történik, 
e településen élők legnagyobb 
megelégedésére.

Emellett dr. Szijártó Valéria 
számos alkalommal bizonyítot-
ta, hogy tevékenysége messze 
túlmutat a hivatali munka ve-
zetésén. Szívügye a város köz-
területeinek virágosítása, évek 
óta aktív közreműködője, házi-
asszonya a „Virágos Sárvárért” 
környezetszépítő versenynek, a 
városi nagytakarítási akcióknak. 
Egyik ötletgazdája és tevékeny 
szervezője a nagy sikerű adventi 
rendezvényeknek. 

Kiváló szakmai felkészültsége 
mellett feladatait kiemelkedő és 
példaértékű hivatástudattal, a 
város fejlődése és polgárai iránt 
érzett felelősséggel látja el.

Mindezek indokolták, hogy 
Orbán Viktor miniszterelnök 
címzetes főjegyzői címet ado-
mányozott dr. Szijártó Valéria 
részére.

Címzetes főjegyző lett Sárvár város jegyzője

Építészhallgatók tervezték újra a város több pontját
Sárváron tartották a 49. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 6. Tervező Táborát

Dr. Szijártó Valéria 2000. október 
4-től tölti be Sárváron a jegyzői 
munkakört, munkáját folyamatosan 
magas színvonalon végzi

Kondora István polgármester három fejlesztendő területet ajánlott a nyári 
egyetem hallgatóinak figyelmébe
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A Vas Megyei Rendőr-főkapi-
tányság munkatársai a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő veze-
tőivel együtt nagy hangsúlyt 
fektetnek a prevenciós tevé-
kenységre, ezért a kapitányság 
munkatársai júliusban egy 
hétre kitelepültek a fürdőre és 
hasznos tanácsokkal látták el az 
érdeklődőket. A programot el-
indító sajtótájékoztatóra július 
5-én került sor.

A tájékoztatón a fürdő ügy-
vezető igazgatója, Vancsura 
Miklós elmondta, hogy már 
nem első alkalommal van jelen 
a rendőrség nyári akciójával 
a fürdő területén. A program 
hasznosnak bizonyult már a 
tavalyi esztendőben is, hiszen 
a városban és a fürdő területén 
is rengeteg turista van jelen, 
akiknek biztonságérzetet ad 
az egyenruhások jelenléte. A 
fürdő a balesetvédelem mellett 
nagyon sokat fordít a személy- és 
vagyonbiztonságra. Az elmúlt 
évben a szekrények egy része tö-

résbiztos lett – ez a munka idén 
is tovább folytatódik. Számos 
helyre – az öltözőszekrényekhez, 
a pénztárakhoz – kamerák kerül-
tek, a külső területeken már 54 
kamera működik.  

A könnyelmű, értéktárgyaikat 
szem előtt hagyó vendégekre 

azonban nem lehet felkészülni. 
A fürdőbe látogatóknak lehető-
sége van arra, hogy értékeiket 
a biztonsági szekrénybe, széfbe 

helyezzék el. Ezt a szolgáltatást 
azonban kevesen veszik igény-
be. A figyelemfelkeltő akciók 
segítenek abban, hogy jobban 
odafigyeljünk értékeinkre.

Fekete Géza, a Sárvári Rend-
őrkapitányság vezetője elmond-
ta, hogy a fürdőre a megyei 

rendőr-főkapitányság bűn- és 
balesetmegelőzési egysége tele-
pült ki. A szombathelyi kollégák 
célja az akcióval, hogy informá-

cióval lássák el a vendégeket, 
bűnmegelőzési és balesetmeg-
előzési tanácsokat adjanak az 
érdeklődőknek. A gyerekeknek 
számos programmal, játékkal 
készültek. A legkisebbek olyan 
közlekedési szabályokat tanultak 
meg, magatartásformákat sajátí-
tottak el, amellyel megelőzhető 
az áldozattá válás. 

– Sárvár és a fürdő is bizton-
ságos – zárta gondolatait Fekete 
Géza. Nagyon jó az együttműkö-
dés a fürdő vezetősége és a Sár-
vári Rendőrkapitányság között, 
így augusztusban még egy hétre 
kitelepülnek a kékruhások, hogy 
hasznos tanácsokkal lássák el a 
nyaralókat.

A bűnmegelőzésről Németh 
Andrea rendőr őrnagy, a Bűn-
megelőzési Alosztály munka-
társa tartott tájékoztatást, míg 
a közlekedés kérdéskörét László 
Péter rendőr alezredes, a Szom-
bathelyi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak vezetője adta elő.

tsz

Bűn- és balesetmegelőzési tanácsokat adtak a fürdőn

Önkormányzati elismerés a legjobban teljesítő sárvári diákoknak 2. rész 

Augusztusban még egy hétre kitelepülnek a rendőrök a fürdőre, hogy a bűn-
megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet

Koncz János Alapfokú Művé-
szeti Iskola:

Cseh Dánielnek, Veszprémi 
Regionális Trombitaverseny elért 
kimagasló eredményéért; Kovács 
Johannának, Sistrum Regionális 
Furulyaversenyen, Fertődi Regio-
nális Furulyaversenyen , iX. Czidra 
László Országos Furulyaversenyen, 
Sistrum Regionális Zongoraverse-
nyen elért kimagasló eredményéért; 
Ornódi Zsófiának, Sistrum Regi-
onális Furulyaversenyen, Fertődi 
Regionális Furulyaversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Hor váth 
Annának, Sistrum Regionális Zon-
goraversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Takács Leventének, 
Veszprémi Regionális Trombitaver-
senyen elért kimagasló eredményé-
ért; Csóka Réka Rebekának, iV. 
Zalai Gyermek Szólótánc Versenyen 
elért kimagasló eredményéért; Fo-
nyódi Lénának, iV. Zalai Gyermek 
Szólótánc Versenyen elért kimagasló 
eredményéért; Kertész Dominik-
nek, iV. Zalai Gyermek Szólótánc 
Versenyen elért kimagasló ered-
ményéért; Molnár Bíborkának, iV. 
Zalai Gyermek Szólótánc Versenyen 
elért kimagasló eredményéért; Bíró 
Stefániának, Parafrázis országos 
festészeti versenyen, Szent Már-

ton illusztrációs pályázaton elért 
kimagasló eredményéért; Molnár 
Annának, Szent Márton Nemzet-
közi pályázaton elért kimagasló 
eredményéért; Kovács Marcellnek, 
Megyei „Óperenciás” meseilluszt-
rációs pályázaton elért kimagasló 
eredményéért; Szalai Sárának, 
Megyei Rehab-Team pályázatain 
elért kimagasló eredményéért. 

Szombathelyi Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum Barabás 
György Műszaki Szakközépiskola 
és Szakiskola:

Kiss Márknak, Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyen elért kimagasló 
eredményéért. 

Tinódi Sebestyén Gimnázium 
és Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskola:

Pipics Jánosnak, Móra Ferenc 
Novellaelemző és Fogalmazási 
Versenyen történelem OKTV-n 
elért kimagasló eredményéért; van 
Waarden Franciskának, német 
OKTV-n Juvenes Translatores 
fordítóversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Major Adriennek, 
Siker Kulcsa vetélkedő elért kima-
gasló eredményéért; Schimmer 
Dánielnek, Siker Kulcsa vetélkedő 
elért kimagasló eredményéért; 
Monostori Bencének, Siker Kulcsa 

vetélkedő elért kimagasló eredmé-
nyéért; Lőke Annának, Utazás és 
turizmus versenyen elért kimagasló 
eredményéért; Laczó Bettinának, 
Utazás és turizmus versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Laczó 
Liliánának, Utazás és turizmus 
versenyen elért kimagasló eredmé-
nyéért; Vincze Líviának, Utazás és 
turizmus versenyen elért kimagasló 
eredményéért; Szalai Máténak, 
Országos Mécs László irodalmi 
Társaság által meghirdetett országos 
irodalmi pályázaton, Kifordítom-
Befordítom Nemzetközi Fordítási 
Versenyen elért kimagasló ered-
ményéért; Fülöp Ákosnak, mate-
matika OKTV-n elért kimagasló 
eredményéért, Bolyai Matematika 
Csapatversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Csejtei Balázsnak, 
Savaria országos történelem verse-
nyen elért kimagasló eredményéért; 
Kucsera Melittának, Édes anya-
nyelvünk versenyen elért kimagasló 
eredményéért; Németh Nátánnak, 
Bolyai Matematika Versenyen elért 
kimagasló eredményéért; Csiszár 
Tamásnak, Eötvös Loránd fizika-
versenyen elért kimagasló ered-
ményéért; Fájer Sárának, Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyen elért 
kimagasló eredményéért; Bolfert 

Viktóriának, Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Ács Fanninak, 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverse-
nyen elért kimagasló eredményé-
ért; Horváth Bálintnak, Bolyai 
Anyanyelvi Csapatverseny elért 
kimagasló eredményéért; Lempeg 
Mátyásnak, Bolyai Matematika 
Csapatversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Talabér Csabának, 
Bolyai Matematika Csapatverse-
nyen „Kíváncsi természet” című 
projekt keretében megrendezett 
versenyen elért kimagasló ered-
ményéért; Horváth Péternek, 
„Kíváncsi természet” című projekt 
keretében megrendezett versenyen 
elért kimagasló eredményéért; Kas-
sas Márknak, „Kíváncsi természet” 
című projekt keretében megren-
dezett versenyen elért kimagasló 
eredményéért; Zrínyi Eszternek, 
Bábeli Zűrzavar nyelvi projektverse-
nyen elért kimagasló eredményéért; 
Szabó Dorinának, Bábeli Zűrzavar 
nyelvi projektversenyen elért kima-
gasló eredményéért; Majerhoffer 
Nórának, Bábeli Zűrzavar nyelvi 
projektversenyen elért kimagasló 
eredményéért; Németh Míra Kitti-
nek, Bolyai Matematika Versenyen 
elért kimagasló eredményéért.
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A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
17 gyermeke és három nevelője 
nyaralhatott Vas megyében, Vas-
váron a Nyugat Médiacsoport, 
illetve az ISIS Rádió szervezésé-
ben. A sárvári önkormányzat és 
helyi cégek, intézmények össze-
fogásának köszönhetően egy 
felejthetetlen napot tölthettek 
el Sárváron Böjte Csaba testvér 
pártfogoltjai.

A várparkolóba érkeztek meg 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
megyénkben nyaraló dévai és 
petrozsényi otthonokban élő 
gyermekei június 28-án reggel. 
Kondora istván polgármester 
a Nádasdy-vár dísztermében 
köszöntötte a csoportot. Mint 
mondta, nagy öröm, hogy Sár-
váron üdvözölheti Böjte Csaba 
testvér pártfogoltjait. A sárvári 
önkormányzat, a Nádasdy Fe-
renc Múzeum, a Sárvári Gondo-
zási és Gyermekjóléti Központ, 
valamint a Sárvárfürdő össze-
fogásának eredményeként bízik 
abban, hogy egy felejthetetlen 

napot tölthetnek a gyerekek és 
kísérőik Sárváron, akiket a pol-
gármester nemcsak ebédre látott 
vendégül, de útravalóul sárvári 
csokit és könyveket is kaptak. A 
csoport nevében Antal Hajnal 

nevelő mondott köszönetet 
azért, hogy egy napot Sárváron 
tölthetnek, majd ajándékokkal 
kedveskedett ő is. Szívbemarkoló 
meglepetésként az egyik dévai 
fiú, Papp Csongor Reményik 

Sándor Magyarnak lenni című 
versét szavalta el köszönetkép-
pen a vendéglátásért.

A gyerekek először Szibler 
Gábor történész, a múzeum 
munkatársának vezetésével 

megtekinthették a Nádasdy 
Ferenc Múzeum kiállításait. A 
Nádasdy iskola konyháján elfo-
gyasztott finom ebéd után egész 
délutános fürdőzés várt rájuk a 
sárvári fürdőben, hogy mara-

dandó élményekkel térhessenek 
majd haza városunkból.

Az iSiS Rádió munkatársa, H. 
Szalay Balázs barátaival, Vas me-
gyei civil szervezetekkel nagyon 
régóta járnak ki Erdélybe és visz-
nek rendszeresen adományokat, 
továbbá öt éve táboroztatják me-
gyénkben a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány gyermekeit, hogy 
megismerjék hazánk látnivalóit. 

– Ez a sárvári kirándulás ne-
künk nagyon sokat jelent. Köszön-
jük, hogy a sárvári önkormányzat 
és a helyi támogatók meg tudták 
szervezni ezt a napot, és például 
a Sága Foods Zrt. felajánlásának 
köszönhetően, amit már nem első 
alkalommal nyújtott nekünk, a 
táborban megoldott a reggeli és a 
vacsora is a gyerekeknek.  Nagyon 
sok vasi cég, civil szervezetek és 
magánszemélyek is segítenek 
nekünk évről évre, így eddig már 
közel 100 gyermek nyaralhatott 
nálunk, és van köztük olyan is, 
aki mai napig tartja a kapcsolatot 
magyar családokkal – mondta el 
H. Szalay Balázs szervező. -fr-

Sikeres tanévet zárt a Tinódi 
Sebestyén Gimnázium és Ide-
genforgalmi, Vendéglátói Szak-
képző Iskola. A változás annyi 
lesz a következő tanévben, hogy 
július 1-jétől a szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős mi-
niszter által fenntartott illetékes 
szakképzési centrum tagintéz-
ményeként működik tovább.

Lezajlottak az érettségik a 
Tinódi gimnáziumban, és az 
elsősök beíratása is megtörtént 
az intézménybe. A Tinódiban 
4-es feletti átlageredménnyel 
60 diák érettségizett. 23-an 
emelt szintű vizsgát tettek 4,7 
átlageredménnyel, a legtöbben 
történelem tantárgyból. Angol 
és német nyelvből, valamint 
matematikából emelt szinten 
mindenki jeles eredményt ért 
el. Kitűnőre érettségizett Szalai 
Máté, Kucsera Melitta, Józsa 
Vivien, van Waarden Franciska 
és Talabér Csaba. A végzősök 54 
középfokú és 8 felsőfokú nyelv-
vizsgával rendelkeznek. 

A 9. évfolyamra összesen 60 
gimnáziumi tanuló iratkozott 
be, továbbá 26 szakgimnazista, a 
13. évfolyamon egy 36 fős osztály 
kezdi meg a tanulmányait két 
turisztikai és egy vendéglátásos 

csoportban. A Tinódinak a be-
iratkozás után 281 gimnazista 
és 190 szakgimnáziumi tanulója 
van, összesen 471 fő jár az intéz-
ménybe szeptembertől.

– A gimnáziumban a következő 
tanévben is hagyományosan emelt 

óraszámban tanítjuk az angol és 
német nyelveket, a matematikát 
és a biológiát. 13 tantárgyból 
érettségiztetünk, és készítünk fel 
a főiskolai, egyetemi továbbta-
nulásra. Változás a szakképzési 

területen lesz, szeptembertől az 
új szakgimnáziumi kerettantervek 
alapján kezdjük a képzést. Jó hír a 
helyi szállodáknak, hogy a ven-
déglátás szervező – vendéglős és 
a turisztikai szervező – értékesítő 
képzéseknél rész szakképesítés 

megszerzésére lesz lehetőség, 
az érettségi vizsga mellett meg-
kaphatják a diákok a szállodai 
recepciós, illetve a pincér szak-
képesítést is. A másik változás 
hogy július 1-jétől a Klebersberg 
intézményfenntartó Központ 
helyett a Szombathelyi Szolgálta-
tási Szakképzési Centrum vette át 
iskolánkat, annak tagintézménye 
lettünk – mondta el Hevér Mi-
hályné igazgató, aki hozzátette, 
hogy tervezik két tannyelvű ide-
genvezető képzés indítását is, így 
a vendéglátás – idegenforgalom 
szakmacsoportban teljes lenne 
a képzési kínálatuk, amivel a Ti-
nódi a megyének és a régiónak is 
a legfontosabb turisztikai jellegű 
intézményévé válhatna.

Hevér Mihályné kiemelte még, 
a sárvári gimnázium a jövőben 
is őrzi 65 éves hagyományait, a 
gimnazisták az emelt szintű ide-
gen nyelvi képzésekkel, és a két 
nyelvvizsgaközponttal biztosan 
készülhetnek a nyelvvizsgákra, 
ami nagymértékben segíti majd a 
továbbtanulásukat. -fr-

Böjte Csaba pártfogoltjai látogattak Sárvárra

Új fenntartója lett a Tinódi gimnáziumnak

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei nevelőjükkel, Antal Hajnallal 
és Kondora István polgármesterrel

A gimnázium kitűnőre érettségizett diákjai, Szalai Máté, Kucsera Melitta, 
köztük van Waardenné Csete Ildikó tanárnő, Józsa Vivien, van Waarden 
Franciska és Talabér Csaba
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Újra bogárhátú autók és társaik 
lepték el Sárvárt június utolsó 
hétvégéjén. Az ötödik alkalom-
mal megrendezett nemzetközi 
autós találkozón 150 extra-fel-
szerelt népautó gyűlt össze a 
fürdővel szembeni Kismezőn.

Jubileumi Nemzetközi VW 
Bogártalálkozóra gyűltek össze 
a kisautók szerelmesei Sárváron, 
akiket Kondora istván polgár-
mester köszöntött. Örömének 
adott hangot, hogy a nyár fo-
lyamán szinte minden hétvégére 
jut egy fesztivál, és immár öt 
éve a bogarasok is városunkban 
gyűlnek össze. Az új helyszínt 
még be kell lakni, jegyezték meg 
a szervezők, akik sok munkával 
próbálták otthonossá tenni a 

területet. A Kismezőn nem ez 
volt az első autós rendezvény, 
hisz tavaly itt volt a magyar 
ralibajnokság egyik megállója 
is. – A több országból érke-

zett vendégek hamar birtokba 
vették, és belakták a terüle-
tet – mondta Hajas Tibor, az 
eseményt szervező Bogarasok 
Baráti Körének tagja.

A háromnapos találkozó leg-
látványosabb része ez alkalom-
mal is a másfél száz autó felvo-
nulása, színes kavalkádja volt. A 
szombati vonuláson a belváros 
utcáit járták végig a német 
gyártmányú autócsodák. Emel-
lett a bogarasok táborhelyükön 
is gondoskodtak szórakozásuk-
ról színpaddal, fellépőkkel, egy 
szlalompályával és számos más 
programmal színesítve a VW-s 
víkendet.

A vasárnapi zárásig egy vilá-
goskék bogárhátú idén is arról 
álmodott, hogy a tombolán 
egy olyan tulajdonoshoz kerül, 
akinek az év minden napját 
ünneppé teheti majd a bogaras 
érzés, és jövőre ismét eljönnek a 
sárvári találkozóra.

Bogárlázban égett a város

A bogártalálkozó leglátványosabb programja idén is a felvonulás volt

Vas megyében első alkalom-
mal gyűrűztek gólyákat a 
saját fészkükben. Azonban 
emlékezetes életmentő ak-

cióvá vált a csényei óvoda 
kéményének tetején álló fé-
szekben cseperedő két kis 
gólya meggyűrűzése.

A Mag yar Madártani  és 
Természetvédelmi Egyesület 
a Sárvári Környezetvédő és 
Természetbarát Egyesület kez-
deményezésére első alkalommal 
közös, gólyafészekben történő 
gyűrűzést végzett. Eddig csak a 
kőszegi madármentő-állomáson 

jelölték meg a példányokat. Az 
élőhelyi kísérlet során  a Sárvári 
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség létrás autójának segítségével 
jutottak fel a fészekben búvó 
két jól fejlett fiókához. Amikor 
lehozták a két gólyát, akkor 
derült ki, az egyik fiókának a 
fészekbe belekerült bálamadzag 
úgy rátekeredett a lábára, hogy 
súlyos sérüléseket okozott. 

– Mivel ilyen állapotban nem 
volt visszabocsátható a termé-
szetbe, az Őrségi Nemzeti Park 
kőszegi madármentő-állomásá-
ra, a Chernel-kertbe szállítottuk. 
Bízunk benne, hogy menthető 
lesz a láb és vele a fiatal gólya 
élete is. Ha a szakszerű kezelés 

eredményes lesz, akkor ősszel 
talán még ő is elindulhat a töb-
biekkel Afrika felé – mesélte az 
esetet dr. Kóta András, a Ma-
dártani Egyesület Vas megyei 
csoportjának titkárhelyettese. 

A gólya mama és papa, vala-
mint az ovisok is nagyon várják 
vissza a gyűrű szerinti HV-38 
fióka testvérét a csényei óvoda 
kéményére.

Gólyamentés Csényén

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!*

A gyerekek érdeklődve figyelték, hogy mentik meg a bálamadzagtól a kis gólyát
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Marty Haugen Az élet kenyere 
című musicaljének fülbemászó 
dallamai csendültek fel  június 
26-án este a Tinódi gimnázium 
tornacsarnokában a Sárvári 
Oratórikus Kórus előadásában. 
A nézők az érzelmek széles ská-
láját élték át, egy-egy jelenettől, 
daltól könnyekig meghatódtak, 
és az előadás végén felállva tap-
soltak, ünnepelték a musicalt és 
azok szereplőit.

A Sárvári Oratórikus Kórus 
előadását ezúttal is nagy érdeklő-
dés kísérte, megtöltötték a nézők 
a gimnázium tornacsarnokát. 
Az eredetileg Feast of  Life címet 
viselő darab szövegének magyar 
változatát dr. Szalai Ferencné, az 
oratórikus kórus karnagya, a mu-
sical rendezője készítette, mely Lu-
kács evangéliuma alapján íródott. 

A 11 tételből álló mű Jézus 
életét mutatta be. Ennek során 
láthatták a nézők a Megváltó 33 
évének legjelentősebb eseménye-
it. Jézus tanításai, legfontosabb 

példabeszédei is megszólaltak 
a zene és a színjátszás nyelvén, 
így az irgalmas szamaritánus és 
a tékozló fiú története is.

Az egész művet keretbe foglal-
ta a vendégség, a lakoma, mely-
nek részese volt maga a közönség 
is. A darab központi alakja Jézus 
Krisztus, akit Horváth Róbert, 
az oratórikus kórus szólóéneke-
se alakított bársonyos basszus 
hangjával, átélt színészi játékkal.

Fontos szerepet játszottak a 
gyerekek is, akik dramaturgiai-
lag a bibliai történetek hallgatói 
voltak. Ők hol angyalnak, pász-
tornak, báránynak, kismalacnak 
öltöztek, így voltak az események 
eljátszói, szereplői is.

A darab különleges értéke a 
zenei megformáltsága, amely 
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. 

A mű amerikai eredete elle-
nére igazi sárvárikum lett, mivel 
minden helyben készült hozzá. A 
közel 80 énekest és a 7 tagú ze-

nekart igénylő előadásra gondo-
latban három éve, gyakorlatban 
pedig fél éve készült az oratóri-
kus kórus és a gyerekkórus. A 
bibliai jeleneteket 23 szólóénekes 
adta elő vagy mesélte el: Bausz 
imre, Bíró Ottó, Bögöthy Zsófia, 
Csempesz Gábor, Csóka Lea, 
Fehér Sándor, Fehér Sándorné, 
dr. Gerbert Ottóné, Nagy istván, 
Nagyné Varga Marietta, Néme-
dy-Nyul Marianna Cecília, Pécz 
Eszter, Rácz Anna, Ragács Attila, 
Samu Antal, Somodi Oxána, 
Szalai Benedek, Szalai ágoston, 
dr. Szalai Ferenc, dr. Szalai Fe-
rencné, Szilágyi Krisztina, Varga 
Orsolya, Vassné Süle Mónika.

A vasárnapi fellépés az együt-
tes hatodik, egész estés koncertje 
volt. Bár a közönséget az orató-
rikus kórus hívta meg, azonban 
az este házigazdája valójában 
Jézus Krisztus volt. Ez volt a fő 

gondolata is a magyar nyelvű ős-
bemutatónak: „áldott, ki vendég 
az Úr szent országában, áldott, ki 
részt vesz a lakomájában.”

A darabból CD felvételt és 
kottát is készít az együttes, mely-
lyel szeretnék elérni, hogy ez 
az evangelizációra rendkívül 
alkalmas darab mások számára 
is elérhető és előadható legyen.

Az oratórikus kórus a legkö-
zelebbi, hagyományos felépítésű 
koncertjét 2017. február 12-re 
tervezi. Ekkor „80 perc alatt a 
Föld körül” címmel egy zenés, 
föld körüli utazásra hívják majd 
az érdeklődőket.

A Fehér imre grafikus által 
megálmodott képi világú, házilag 
készült, de mégis igényes díszlettel 
és jelmezzel előadott darab igazi 
élményt nyújtott minden korosz-
tály számára. A nézők az érzelmek 
széles skáláját élték át, egy-egy 
jelenettől, daltól könnyekig meg-
hatódtak, és az előadás végén 
felállva tapsoltak, ünnepelték a 
musicalt és azok szereplőit.

Szeretetközösségbe hívták közönségüket az oratórikusok
Vastapssal ünnepelte a közönség a Sárvári Oratórikus Kórus legújabb előadását

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.

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

Nálunk mindent megtalálsz: 
tartozékok, hátlapok, 

akku töltők, fej- és fülhallgatók, 
fóliák, üvegfóliák!

A fóliát üzletünkben fel is rakjuk!

Új, kártyafüggetlen 
mobiltelefonok érkeztek!

Szerviz szolgáltatás 
üzletünkben!

A közel 80 gyermek és felnőtt közös énekes produkciója óriási sikert aratott

Jézus Krisztust Horváth Róbert, az oratórikus kórus szólóénekese alakította 
bársonyos basszus hangjával, átélt színészi játékkal
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A Szent László

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

● Minden hónap 25-én, így majd ezen a 
júliusi hétfőn is templomunk Prágai Kis Jézus 
szobránál boldogabb családokért és kallódó 
gyermekek megtéréséért imádkozunk.

● Július 26-án (kedden) Szent Anna napján 
szentségimádásra hívjuk a híveket a hegyközségi 
Kálvária-kápolnába 10.00 és 17.00 között. Régi 
szép szokás, hogy Szent Anna napján a sárvári 
leányok és asszonyok kizarándokolnak a hegyi 
kápolnába gyermekáldás reményében. 

● Július 18-22. között a katolikus iskolában 
„Emberhalász” tábort rendeznek gyermekek 
számára. Témája: a Szent Márton-év mottója: 
„Felemelő szeretet”

● Augusztus 6-án, szombaton Urunk színe-
változását ünnepeljük.

● Augusztus 8-án, hétfőn Szent Domonkos 
ünnepén este a Rózsafüzér Társulat összejövetele.

● Augusztus 15-én, hétfőn, a Boldogságos 
Szűz Mária mennybevételének főünnepén 7, 10 
és 19 órakor kezdődnek a szentmisék. 18.30-kor 

litániát éneklünk Nagyasszonyunkhoz, hazánk 
reményéhez. Rábasömjénben 11 órakor lesz az 
eucharisztikus ünneplés. – A szeptemberben 
bérmálkozókat (az új 9. osztályosokat!) második 
nyári találkozóra ezen a parancsolt ünnepen a 
10 órai nagymisére hívjuk és elvárjuk! Fokozott 
buzgósággal mutassák meg katolikus elkötele-
zettségüket egész nyáron!

Szent Miklós P

 ● Július 17-én, a vasárnapi szentmiséken 
jelentkezzenek szüleikkel azok a gyermekek, akik 
a jövő tanévben szeretnének elsőáldozáshoz és 
bérmáláshoz járulni és ezt még nem tették meg. 
A feliratkozás feltétele a szentség felvételének.

● Július 24-én, a vasárnapi szentmiséken 
jelentkezzenek a Szülők kíséretében azok a 
gyermekek, akik a jövő tanévben lesznek első 
osztályosok, ha ezt eddig nyaralás vagy egyéb 
elfoglaltság miatt nem tették meg.

● Július 24-én, vasárnap a 10 órás nagymisén 
Szent Kristóf, az utazók védőszentjének ünnepé-
hez kapcsoltan autó-motor és kerékpár szentelést 
végzünk. Kérem Híveimet, akik autóval, motorral 
vagy kerékpárral rendelkeznek, azzal jöjjenek a 
szentmisére és imádkozzanak a balesetmentes 
közlekedésért!

● Augusztus 1-5. között plébániánk gyer-
mekek számára egész napos plébániai tábort 
szervezett. 65 gyermek jelentkezett. A gyermekek 

részére a tábor a plébániai közösség ajándéka, 
tehát a családok számára teljesen ingyenes. 
Augusztus 1-jén, hétfőn délelőtt 9 órakor van 
a gyülekező a plébánia udvarán. Szeretettel 
várjuk Őket!

● Augusztus 6-án, szombaton Urunk színe-
változásának ünnepén este 18.30 órakor ünnepi 
szentmisét éneklünk.

● Augusztus 8-án, hétfőn Szent Domon-
kosnak a rózsafüzéresek Atyjának lesz az 
ünnepe. A szentmise előtt 18 órától rózsafüzért 
imádkozunk.

● Augusztus 15-én, hétfőn Nagyboldog-
asszony főünnepén délelőtt 10 órakor és este 
18.30 órakor lesznek ünnepi szentmisék a Sári 
templomban.

● Augusztus 20-án, Szent istván király ünne-
pén reggel 8 órakor és este 18.30 órakor lesznek 
szentmisék a Sári templomban.

● A Sári plébánia internetes honlapján olvas-
hatók a plébániai közösség részletes programjai. 
www.sarvarsari.hu

● A Sárvári és környékbeli érdeklődő és 
kereső felebarátaink figyelmébe ajánlom a Mária 
Rádió értéket közvetítő műsorait. FM.95.2

A Sárvári Evan

● Nádasdy Történelmi Fesztivál: Július 17-én, 
vasárnap 9.30 órai kezdettel hálaadó istentiszte-

leten emlékezünk meg a Nádasdy családról, és 
Sárvár küzdelmes történelméről. 

● Hittanosok tábora: Július 18., hétfőtől  
július 24. vasárnapig tartjuk gyülekezetünk 
hittanosainak táborát. A foglalkozások fő célja: 
hittan ismeretektől eljutni istenig. 

A tábor helyszíne idén Rábapatyon lesz. A 24-i 
záró istentisztelet helyszíne is rábapatyi templo-
munk lesz 11 órai kezdéssel. Ezen a vasárnapon 
sárvári templomunkban nem lesz istentisztelet. 

● ifjúsági Találkozó: Július 27-31. között Mát-
rafüreden rendezik meg az Országos Szélrózsa 
Evangélikus ifjúsági Találkozót. 

● Egyházmegyei zenei tábor: Augusztus 
6-tól 13-ig, Őrimagyarósdra várják az Vasi 
Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteiből a 
zeneszerető ifjúságot. 

● 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. 

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

● Egyházközségünk honlapcíme: reforma-
tussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy 
a könyvtár július 15-én (pénteken), valamint 

július 25-től augusztus 7-ig zárva tart. 
Nyitás: augusztus 8-án, hétfőn.

Június, július és augusztus hónapokban 
szombatonként zárva tartunk.

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel 
meghívja Önt és barátait 2016. július 23-án (szombaton) 

14 órára a sárvári Nádasdy-vár Folyosó Galéria kiállítótermébe

Sándor Berill
fényképkiállításának megnyitójára

A tárlatot megnyitja
Benkő Sándor

MÚOSZ-nagydíjas fotóriporter,
a Sárvári Fotóklub elnöke

A kiállítás megtekinthető 2016. augusztus 28-ig naponta 10–18 óráig
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A 90. születésnapját ünneplő Németh Mihály 
szobrászművész bővített állandó kiállítását 
a vár ötös számú bástyájában Markó Péter 
szociológus, az alkotó barátja nyitotta meg, 
aki azt a filozofikus kérdést tette fel, hogy 
„Mit is jelent nekünk Miska, vagy ma már 
sokaknak Miska bácsi?”.

A választ is megadta rá Markó Péter. Fontos, 
hogy ő mit gondol az életről, a művészetről. 
Németh Mihály ugyanaz Sárvárnak, mint 
illyés Gyula volt a magyarságnak, egy igazo-
dási pont, akit követünk, 
akinek minden szavára 
figyelünk. A megnyitón 
Németh Mihály Ön-
életrajz 1990-ből című 
versét Horváth istvánné 
olvasta fel, közreműkö-
dött továbbá Grodvalt-
né Martos Veronika és 
Schuller Henriette egy 
zeneszámmal.

A szobrász Elmentet-
tem című állandó kiállí-
tása három éve nyílt meg 
a sárvári vár bástyájában. 
A városnak adományo-
zott több mint 150 szo-
bor és plasztika átfogó 
képet ad az életműből. 2015-ben a vártorony 
és az egyes bástya közötti kapuőri szálláson egy 
újabb kiállítóteret, az úgynevezett Darabontok 
Házát hozták létre, ide kerültek Németh Mi-
hály azon szobrai és kisplasztikái, amelyeket 
a művész gyermekeire hagyományozott. Egy 
letéti szerződés keretében tíz évig lesznek 
megtekinthetőek ezek az alkotások a várban, 

és akkor az örökösök és a városi intézmény 
közösen döntenek az adományozó szellemé-
ben a kiállítás további sorsáról. Most az ötös 
számú bástyába a művész műterméből és a 
Darabontok Házából is kerültek át alkotások 
a bővített állandó kiállításra.

Az új szobrok között látható a Déli Szél, 
amelyet a 80-as években kezdett készíteni, 

és amelynek több modellje is volt, végül az 
unokája arcát mintázta meg a Bayern Mün-
chen zászlaját fogó szobron Németh Mihály. 
Eredetileg az egykori Kinizsi pályán szerette 
volna felállítani, most a művész egykori ját-
szóhelyére, a vár bástyájába került.

Németh Mihály várbeli kiállításáról így 
fogalmazott: „Gyermekkorom óta vonzódom 
a vár bástyáihoz. Ezek árnyékából mentem el 
a múlt század közepén a fővárosba, hogy kije-
lölt utamat megjárjam. A több száz éve rakott 
falakból kisugárzó rendet, célszerűséget és 

egyszerű logikát vittem magammal, s velük az 
utamba akadt bonyolult problémákat köny-
nyedén átléptem. Szobraim csendes lírája, 
és a bástya zordabb hangulata kiegészíthetik 
egymást. így talán e kontrasztból született 
halkabb hang vagyok én, Németh Mihály, 
aki a szobrok szép kriptájától alig száz mé-
terre, északkeletre láttam meg a napvilágot. 

E régi emlékek hatására 
könnyedén hagyom itt 
szobraimat a Vártornyot 
övező fény árnyékában. 
Nincs ebben semmi kü-
lönös, csak a budapesti 
Epreskertben talált je-
leket, ötleteket mente-
getem haza.”

A sárvári művész a 
város középiskoláinak 
is adományozott műve-
iből. A Barabás György 
szakközépiskolában 
nemrég megnyílt kiál-
lításán Kondor János, 
a művelődési központ 
igazgatója megjegyezte, 
hogy az elmúlt években 

ismét méltó helyükre kerültek Németh Mihály 
alkotásai Sárváron. Ezzel is boldog születésna-
pot kívánva a ma is aktív örökifjú szobrásznak.

Családi és baráti körben köszöntötte Kon-
dora istván polgármester a 90 éves szobrászt. 
Mint mondta, művészből sok van, de szob-
rászból kevés és városa iránt ily elkötelezett 
ember talán csak egy…

Sárvár köszönti 90 éves szobrászművészét Németh Mihály: 
Önéletrajz (1990-ből)
Születtem Sárváron, már elég régen,
sárga repülő járt akkor az égen,
s az úton zörgő szekerek.
Ötéves voltam, sírtam,
ölébe vett anyám a téglás konyhában,
fogfájásom megszűnt,
és ő is januárban.
Hosszúra nyúlt gyermekkorom
kincseivel gazdagodom
azóta is. Serdülgettem Sárvár
és Szombathely között a vonaton,
bámultam mindig az ablakon
az erdők, dombok mögé.
Későnérő voltam,
mint a pogácsaalma,
így a Pártnak hatalma
nem volt rajtam.
Kortársaim vörös diplomával
már rég az életbe kiröpültek,
én csak festegettem,
s vártam türelmesen,
hogy mikor tanulhatok anatómiát,
plusz marxista filozófiát.
Nagyon vigyáztam,
a kettőt nem kevertem,
eközben, mondják
szobrász lettem.
Más nem is történt,
közben volt egy forradalom,
s Balzacot már régen
nem cé-vel mondom.
Büntetve nem voltam, csak a honvédségnél,
de hétfő volt,
a fogda tele volt,
s szépen elengedtek.
Hívő vagyok, és ehhez nekem elég
a gravitáció, s apám halk szava.
Feleségem volt több,
de egy sem maradt,
így nem tudom, a kacsám
ki dugja majd alám,
ha eljő az idő.
Nyolcvanötben ettem
a legjobb húslevest,
Bögötön, a búcsúban.
Sajnos, a cigány a dalt, amit kértem, 
nem ismerte, s a nyelvemet csípte
a prézli, talán sok húst ettem.
Sárváron élek. Húsz év után látom,
megint nem lesz barátom
a rendőrkapitány. Kár,
hogy az első titkár sem lett az.
De az igaz,
én sem voltam jó alattvaló.
Ha az idő szép, az erdőket siratni
a várost körbebiciklizem,
s ahol a szél szabadabban jár,
a nyugati szélen, érzem,
gyorsabban ver még mindig a szívem.
Ennyi volt eddig. Remélem,
van még előttem
néhány randevú.
Összehoztam a fentieken kívül
néhány szobrot, rajzot,
s elkövettem ezt a rövid
önéletrajzot.
Ecce

Az egykor jégveremnek használt várbástyában Németh Mihály sárvári 
szobrász kibővített állandó kiállításának megnyitója

Németh Mihály szobrászművész, Kondora István polgármester és 
az alkotó unokája
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Az előadás esőnapja: 2016. augusztus 14. (vasárnap) 20:30
Belépődíj elővételben: 2500 Ft /fő 

(Foglalás a 95/320-063 telefonon, vagy a nadasdy.var@gmail.com címen is lehetséges.)
Belépődíj a helyszínen: 3000 Ft /fő

kedvezményes árú diák- és nyugdíjas belépődíj a helyszínen: 2500 Ft /fő
A belépés 6 éven aluli gyermekeknek díjtalan.

Molière: Képzelt beteg
2016. augusztus 13. (szombat) – 20:30 • Nádasdy-vár

A főszerepben Koltai Róbert

Nyári színházi esték

Jegyek: Early bird: 1500 Ft (1000 db) 
• Elővétel: 2000 Ft (1000 db) • Normál: 2500 Ft

Online jegyek: http://tixa.hu/wellhello_sarvar
Jegyárusítás: 9600 Sárvár, Várkerület utca 33. 

Nyitvatartás: 9:00–16:00

WELLHELLO 
a Sárvári Vármeeting nulladik napján!

2016. augusztus 4.  20.00, Nádasdy-vár udvara
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Útlezárás!
Útlezárás a Folklórnapok alatt augusztus 20-án 

16.00 és 18.00 között a Batthyány úti körforgalomtól 
a Nádasdy-várig. Elterelés a szokásos módon! 

Au g u s z-
tus 18-án 
18.30 órai kez-
dettel Magyar Folk-
lórest kezdődik a Nádasdy-vár 
udvarán, majd 20.00 órától 
Herczku Ági és a Banda ad 
koncertet.

A Herczku Ági  és a Ban-
da mögött zeneszerzőként, 
zenekarvezetőként, produ-
cerként és multiinstrumen-
talistaként Nikola Parov áll, 

rég i  ko l-
l é g á k k a l , 

mint Födő Sán-
dor „Fodo”, Wertetics 

Szlobodán. A Banda fiatal 
tehetséges vonós tagjai: He-
gedűs Máté és Pálházi Bence 
hegedűn,  Fekete Márton 
„Kispuma” brácsán, Molnár 
Péter pedig nagybőgőn ját-
szik. A Banda első lemezével 
kimagasló sikereket ért el a 
Songlines Magazin világzenei 
ranglistáján. 

H
erczku Ági és a Banda

A fesztiválon résztvevő országok:
Folk Dance Group of Educational Science 

Faculty of Ankara University – Törökország

„REBULIR” Galician Company of Dance and 
Traditional Music – Spanyolország

Kud „CRVENA STIJENA” – Montenegró

Cultural Association Langadas „Mygdonia” – Görögország

Gruppo Folklorico „A SHCAFFETTE” – Olaszország

„Rang Surbhi” – India

KUD „Mladost” – Szerbia

Pipacs Néptánccsoport (Csombord), 
Magyarpéterfalvi „Hanga” Hagyományőrző Néptánccsoport 

(Magyarpéterfalva) /Erdély/

Néptánckör –  Sárvár

Senior Néptáncegyesület és a Herpenyő Zenekar – Sárvár

Regös Együttes – Sárvár

A fesztivál sárvári programjai

2016. augusztus 15. (hétfő)
 20.00  Várkapu Vendéglő: indiai folklórest

2016. augusztus 16. (kedd)
 17.00  „Hívogató” –  a fesztivál résztvevő csoportjainak 
  rövid bemutatkozása a város több helyszínén
 18.30  Nádasdy-vár: Ünnepélyes fesztiválnyitó és 
  nemzetközi táncház (belépődíj: 500 Ft)

2016. augusztus 17. (szerda)
 17.00  Gyógyfürdő: a görög és szerb együttesek műsora
 18.00  Kossuth tér: „Nyári tánc” – a montenegrói és 
  az erdélyi együttesek rövid műsora

2016. augusztus 18. (csütörtök)
 17.00  Gyógyfürdő: az olasz és a török együttesek műsora
 18.30  Nádasdy-vár: Magyar folklórest a vár udvarán
  Közreműködnek: 
	 	 •	Csombord	és	Magyarpéterfalva	
    hagyományőrző táncegyüttesei (Erdély)
														•	Gencsapáti	Hagyományőrző	Néptáncegyüttes
									 •	Horváth	Attila	és	barátai
 20.00  Herczku Ági és a Banda koncertje (belépődíj: 500 Ft)
 21.30  Táncház

2016. augusztus 19. (péntek)
 19.00-tól 
  Nádasdy-vár kisudvara: „Mediterrán éjszaka” 
  – olasz folklórest ételkóstolással 
  (belépődíj + ételjegy: 500 Ft) 
  A rendezvény ideje alatt kitelepült büfé üzemel.
 21.00  A török együttes fellépése a Nádasdy Ferenc Múzeum 
  „Lidércfény” programjának keretében
 

2016. augusztus 20. (szombat)
 09.30  Ünnepi Istentisztelet az evangélikus templomban 
  az erdélyi csoportok közreműködésével
 10.00  Folklórmise a Szent László katolikus templomban 
  az olasz, a montenegrói és az indiai együttesek 
  közreműködésével
 10.00-tól 19.00-ig: Nádasdy-vár: Játszópark gyerekeknek
 14.00-tól 16.00-ig: Kézműves foglalkozások családoknak
 14.00-tól 20.00-ig: A fesztivál résztvevőinek bemutatkozó 
                        standjai a Nádasdy-vár udvarán
 17.00  Felvonulás a Batthyány utcai körforgalomtól 
  a Nádasdy-várig
 17.45  Nádasdy-vár udvara: 
  Ünnepi köszöntőt mond Kondora István polgármester
 18.00  Nemzetközi Folklórgála a Nádasdy-vár udvarán 
  (belépődíj: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 500 Ft)
 22.00  Fesztiválzáró „Örömtánc” a várudvaron
 22.30  Tűzijáték a fesztivál után
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A sárvári múzeum nyáron is 
a város polgárai és a pihenni 
vágyók szolgálatában áll. Júli-
usban és augusztusban ugyanis 
reggel 9 órától este 21 óráig vár-
ja vendégeit a hét hat napján, 
keddtől vasárnapig. Az idei a 
negyedik nyár, hogy a múzeum 
a szokásostól eltérően fél napon 
át tart nyitva. 

Nem várják üres kézzel a mú-
zeumba érkezőket! Eddig nem 
látható terek, megújult kiállítá-
sok, kiemelt tárgyak, programok 
csábítják a vendégeket. Az eddigi 
visszajelzések szerint a megújult 
huszárkiállítás komoly sikert 
arat. A Nádasdy huszárezred két 
és fél évszázada egyben a magyar 
történelem mozgalmas időszaka 
is egyben. A török kiűzésétől 
az örökösödési háborúkon át a 
szabadságharcokon keresztül a 
világháborúkig nem találunk 
olyan eseményt, melyben ne vet-
tek volna részt a legmagyarabb 
fegyvernem katonái. A kiállítás 
nemcsak a korszakokon át vezeti 

a vendégeket, hanem érdekes 
tárgyakkal is bemutat érdeklő-
désre számot tartó témákat. 

Ferenc József először leverte a 
magyar szabadságharcot, később 
kiegyezett a magyarokkal. A ko-

máromi zászlószalag az előbbit 
juttatja eszünkbe, magyar nyelvű 
aláírása egy kinevezési iraton az 
utóbbit idézi. Az olimpia évében 
Platthy József 1936-ban Berlin-

ben díjugratásban nyert bronzér-
me buzdítja a magyar sportolókat 
és szurkolókat egyaránt. 

Fegyvereken és a festett dísz-
termen keresztül vezet az út 
a toronyba. A felújított fából 

készített csigalépcsőn felmenve 
is többet láthat már a látogató. 
Az első emelet gyönyörű fres-
kója a bécsi császári könyvtár 
kupolafestménye alapján készült 

a 18. század közepén. A második 
emeletről a város látképe tárul 
elénk. Az út azonban itt nem 
ér véget, hiszen már fel lehet 
menni a torony tetőterébe, hogy 
megcsodálhassuk a mesterem-
berek évszázados munkáját és 
hallgassuk, hogyan fütyül a szél.

Ha nyár, akkor sör. A fesztivá-
lok időszakában természetesen 
nem maradhat ki egy söröskupa 
ajánlása. Tulajdonosa egykor 
Egressy Béni volt, aki a Szózat 
megzenésítésével szerzett örök 
hírnevet. A kupa a történeti 
üvegeket bemutató kiállítási 
egységben nézhető meg.

A nyár nem múlhat el múze-
umi éjszaka nélkül. A hagyomá-
nyokhoz híven augusztus 19-én, 
pénteken este nyolc órától min-
denkit várnak a múzeumban. A 
munkatársak a 11. Lidércfényen 
olyat mutatnak, amit eddig még 
nem. Ehhez már nem is kell 
sokat aludni, de addig is érde-
mes legalább egyszer betérni 
Magyarország egyik legszebb és 
leggazdagabb múzeumába. 

Majd minden nap fél nap

A huszárkiállításon tekinthető meg Platthy József 1936-ban nyert olimpiai 
bronzérme

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.

• 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

NEM BONYOLÍTJUK,

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

NEM BONYOLÍTJUK,

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

NEM BONYOLÍTJUK,
• 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!

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

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

Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.  

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
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E
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Illetékmentesség az alábbi úti célokra:

Akár 45.000 Ft/fő kedvezmény vehető igénybe irodánkban!
További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

– Zakynthos,
– Rodosz, 
– Kréta,

– Törökország,
– Észak-Ciprus,

– Málta,
– Bulgária.
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Június 21-én érkeztek Sárvárra a 
Mária Maraton futói és kerékpá-
rosai. A sportolókat másnap Kon-
dora István polgármester és Orbán 
István kanonok köszöntötték, majd 
indították el további útjukra.

Június 18-án Márizellből in-
dult útjára a Csíksomlyóig tartó 
Mária Maraton. Európa egyedül-
álló eseményén Frank Tibor és 
Veress Béla ultramaratonfutók 
futották végig az 1300 kilomé-
teres távot. A futókat Ausztria, 
Magyarország és Erdély tájain át 
túrakerékpárosok kísérték. 

A rendezvény szervezői sze-
rint a Mária Maraton nem csu-
pán futóverseny vagy kerék-

pártúra. Sokkal inkább egy 
lelki közösség és egy egészséges 
életmód felmutatása. 

A Mária Maraton útvonalába 
idén Sárvár is bekerült. A részt-
vevők június 21-én délután Kő-

szegről érkeztek meg városunkba. 
A Kossuth téren Haller Ferenc, a 
Sárvári TDM ügyvezetője várta a 
futókat és a kerékpárosokat, akik 
az alkalomra felállított célkapun 
keresztül értek be.

Másnap, reggel kilenckor egy 
kis bemelegítés után Kondora 
istván polgármester köszöntötte, 
majd indította útjára a mezőnyt. 
Orbán istván kanonok meg is 
áldotta a sportolókat. A mezőnyt 
a nemrég kapott piros TDM ke-
rékpárokkal a város határáig kí-
sérte Kondora istván polgármes-
ter, dr. Kondora Bálint, a megyei 
közgyűlés alelnöke, Wawrzsák 
Zsolt, a Sárvári Kerékpár Egylet 
elnöke és Haller Ferenc. 

Július 10-én, bő három hét 
alatt ért a csíksomlyói célba a 
mezőny, jövőre szélesebb körben 
is meghirdetik a rendezvényt, 
hogy még több résztvevő legyen.

TSZ

Sárváron is áthaladt a Tour de 
Hongrie kerékpáros verseny 
több mint százfős mezőnye. A 
fürdő előtti útszakaszon került 
sor a verseny első gyorsasági 
részhajrájára. 

Az idén 90 éves magyar kör-
verseny június 29-én Fertődről 
rajtolt és 60 kilométer után 

délután 15 órakor ért Sárvár-
ra, ahol a kijelölt részhajrá 
látványos küzdelmében 50–60 
kilométer/órás sebességgel ro-
bogtak át a bringások a városon. 
A kerékpárosok nem csak érin-
tették a várost, hanem pont-, 
pénz-, és másodpercjutalom is 
járt annak, aki az itteni etapot 
a leggyorsabban teljesítette. 

A sárvári részhajrá győztesének 
Máhr Tivadar alpolgármester 
a keszthelyi célba érkezés után 
adta át a város különdíját.

A 6 napig tartó 760 kilométeres 
útvonalon 120 versenyző indult a 
meghívásos versenyben, köztük 
magyarok és külföldiek egyaránt. 
Sárvár bekapcsolását a Tour de 
Hongrie verseny vérkeringésébe 

a Sárvári Kerékpáregylet érte el. 
Kutatásaik szerint 1933-ban épp 
ezen a napon haladt már át futam 
a város fő utcáján.

A Tour de Hongrie első gyorsa-
sági részhajráját Sárváron a német 
Benjamin Stauder nyerte a tavalyi 
magyar bajnok Molnár istván 
előtt. – Egy korábbi sérülés miatt a 
sprint nagyon nehéznek bizonyult, 

mert a bal oldalamat nem tudom 
teljesen megterhelni. A magyar 
versenyre másodikként kvalifikál-

tam, de egy múlt heti afrikai bukás 
miatt nem vagyok 100%-os. Azért 
örülök, hogy sikerült a részhajrá. 
Sárvár nevét megjegyeztem, de 
sajnos sokat nem láttam belőle, 
mert verseny közben én csak az 
előttem lévőt látom, mintha egy 
alagútban hajtanék. Ehhez az 
kell, hogy a szervezők és a segítők 
mindig magas színvonalon dol-
gozzanak. A magyar körversenyen 
minden feltétel adott – mondta 
Benjamin Stauder.

A versenynek Varga Péter 
személyében sárvári indulója 
is volt. A tavalyi Kritérium Or-
szágos Bajnokság 1. helyezettje 
számára különleges alkalomnak 
bizonyult a pár kilométeres hazai 
pálya. – Nagyon jó érzés volt 

Sárváron át kerékpározni, már 
a város előtt elkezdtem hajráz-
ni, hisz ez erőt adott. Nagyon 

örülök, hogy egy ilyen erős me-
zőnyű verseny részese lehetek. 
Az induló csapatoknál pedig a 
fárasztó szakaszok után is jó a 
hangulat – értékelte a futamot 
Varga Péter kerékpárversenyző.

– Sárvár számára a sport is 
hordoz reklámértéket, elért si-
kereink propagálására, és az sem 
kis teljesítmény, hogy a Tour de 
Hongrie a várost érintette – szólt 
a kerékpárversenyről Máhr Tiva-
dar alpolgármester. 

A verseny- és a szabadidős 
kerékpározás sárvári népsze-
rűsítésében a nemrég újjáala-
kult városi kerékpáregylet viszi 
továbbra is a prímet, remélve, 
hogy a következő években is erre 
roboghat a Tour de Hongrie.

A Tour de Hongrie vérkeringésébe Sárvár is bekerült

A Tour de Hongrie első gyorsasági részhajráját Sárváron a német Benjamin 
Stauder nyerte, akinek a díjat Máhr Tivadar alpolgármester adta át

Varga Péter sárvári kerékpárversenyző Máhr Tivadar alpolgármesterrel és 
szüleivel a keszthelyi célba érkezés után

Lelki közösségben futottak együtt Csíksomlyóig

Orbán István kanonok áldással bocsátotta útjára a futókat és a kerékpárosokat
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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 
augusztus 1-jén, 

hétfőn 9 és 17 órakor.

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. július 15. és augusztus 20. 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.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

SÁRVÁRI      HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésszervező: 
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
2016. július 11.  

Megrendelési sorszám: 2012/1.
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A két éve autóbalesetben el-
hunyt fiatal sárvári kosárlab-
dázó, Sütő Gergely emlékére 
rendeztek tornát a gimnázium 
csarnokában. Az ország külön-
böző helyeiről érkezett csapatok 
majd mindegyikében játszott 
egykor a sárvári sportember. 

Július 2-án került megren-
dezésre a Tinódi gimnázium 
tornacsarnokában a két éve el-
hunyt sárvári születésű kosaras, 
Sütő Gergely emléktornája. A 
Sárvári Amatőr Kosaras Klub 
által szervezett tornán a részt 
vevő hat csapat mindegyike 
Sütő Gergelyhez tanulóként, 
játékosként és edzőként köthető 
településről érkezett. A csapatok 
reggel közös koszorút helyeztek 
el a temetőben Geri sírjánál, 
majd a torna előtt a csarnokban 
Haraszti Zsolt emlékezett az 
életvidám sportolóra.

Sütő Gergely 2004-ben végzett 
a sárvári Tinódi Sebestyén gim-
náziumban, majd 2010-ben az 
egri Eszterházy Károly Főiskola 

testnevelés–földrajz–kommuni-
káció tanári szakán. Gyermekko-
ra óta kosárlabdázott, kiemelke-
dő pályafutását a Sárvári KC NB 
i B-ben kezdte, majd 2004-től a 

Vitai Eger Fekete Sasok NB i-es 
junior csapatának kiváló játéko-
sa volt. 2007-ben az egri főiskola 
csapatának meghatározó játéko-
sa lett, majd 2010-ben Szolnokra 
költözött, és aktív játékosa lett a 

Szolnoki Baglyok csapatának. 
Mezőberénybe 2012-ben igazolt 
az NB i-es kosárlabdacsapathoz. 
2013-ban költözött Békéscsabá-
ra, és a Trefort ágoston tagiskola 

testnevelő tanáraként dolgozott. 
A 2013/2014-es szezont a Bé-
késcsabai Kosárlabda Klubnál 
kezdte játékosként.

Egy tragikus közlekedési bal-
esetben vétlen félként vesztette 

életét. 28 évesen pontozta ki a 
„mennyei bíró”. A család nevé-
ben Sütő Károly köszönte meg a 
fia emlékének őrzéséért létrejött 
kosaras összefogást. A szervezők 
azt kérték, hogy a kezdő mérkő-
zés első kosara után egyperces 
némasággal emlékezzenek Sütő 
Gergelyre. A megszakított ösz-
szecsapás alatt hallani lehetett a 
csarnokra telepedő csendet.

Hatodik helyen végzett a Pó-
kok-Szombathely csapat, ötödik 
helyen a SAKK, a bronzmérkő-
zésen a Nagykőrös maradt alul a 
Mezőberény-Békéscsaba vegyes 
csapattal szemben. A döntőt 
pedig a Kosáreső és a többiek 
csapata játszotta az Egri Sasok-
kal, ahol a szombathelyi csapat 
vihette haza a vándorserleget.

Az eredményhirdetés után 
gyertyát gyújtottak a résztvevők 
a csarnok előtt. A mezőberényi 
csapat bejelentette, hogy jövőre 
ők szeretnék megszervezni a ver-
senyt, így hagyománnyá válhat, 
és minden évben megrendezésre 
kerülhet az emléktorna.

Sütő Gergelyre emlékeztek egykori sporttársai

A család nevében Sütő Károly köszönte meg a fia emlékének őrzéséért létrejött 
kosaras összefogást

Az összes biztosító ajánlata, terméke és 
ügyintézése egy helyen!

Takarítson meg akár 30–50%-ot 
meglévő szerződései díjából!

Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!

INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban:
Sárvár, Hunyadi u. 18/D. 

(A Totalcar és Generali iroda mellett)
www.premiumalkusz.hu +36 70/943-1442

Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Július 16., 23. és augusztus 13., 20.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
A nyári műsorrend miatt július 30-án és augusztus 6-án nem jelent-
kezünk új közéleti magazinműsorral.
Pénteki Mozaik:
Július 15. (péntek) 19.00 Beszélgetés Stieber Zoltán válogatott 
labdarúgóval/ism.
Július 22. (péntek) 19.00 Sárvári Sörexpressz és XVII. Sárvári 
Fúvószenei Várfesztivál
Július 29. (péntek) 19.00 Az élet kenyere – Sárvári Oratórikus 
Kórus előadása/ism.
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
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Az Európa Bajnokságról haza-
tért magyar labdarúgókat or-
szágszerte hatalmas örömmel 
és ovációval fogadták, köztük 
városunk szülöttét, Stieber 
Zoltánt is. A fiatal középpályást 
június 30-án délelőtt Sárvár 
polgármestere is köszöntötte, 
majd stúdióbeszélgetés ké-
szült vele, este pedig a Sárvár 
FC telephelyén szurkolókkal 
találkozott. 

Az ország és egész Sárvár is 
focilázban égett hetekig, ezért 
nem véletlen, hogy nagy izga-
lommal várták a sárvári város-
házán is Stieber Zoltán válo-
gatott labdarúgót. Hihetetlen 
rajongás és szeretet veszi körül 
a magyar labdarúgó-válogatott 
tagjait, hiszen az egész nemzet-
nek örömet okoztak azzal, hogy 
negyvennégy év után a magyar 
válogatott végre részt vehetett 
az Európa Bajnokságon, ahol 
sikeresen helyt is állt. A magya-
rok veretlenül, csoportelsőként 
jutottak tovább, majd végül az 
Eb középmezőnyében végeztek. 

Stieber Zoltánt édesanyja, Sti-
eber Józsefné is elkísérte a vá-
rosházára, így Kondora istván 
polgármester őt is köszönthette, 
mivel neki is része van Zoli 
sikeré ben. A polgármester a 
sárvári polgárok és 15 millió 

magyar nevében is gratulált a 
sárvári születésű játékosnak és 
csapattársainak a sikeres Eb-sze-
repléséhez. Mint mondta, váro-
sunk szülötte vagy, és mi nagyon 

büszkék vagyunk rád, az általad 
végzett munkára. A Vas Megyei 
Közgyűlés nevében dr. Kondora 
Bálint alelnök gratulált, és hozta 
el a megyei közgyűlési elnök 
jókívánságait. Köszöntötte a lab-
darúgót ágh Péter országgyűlési 
képviselő, Gagyi Levente, a me-
gyei közgyűlés bizottsági elnöke 
és Máhr Tivadar alpolgármester 
is. A pezsgős koccintás után a 
közös fotózás és dedikálás is sorra 
került, de persze az osztrákoknak 
rúgott szenzációs Stieber gólról is 
kérdezték a középpályást. 

– Mindenképpen pozitív hatá-
sa lehet ennek a gólnak a pálya-
futásomra. A klubcsapatomban 
nem úgy sikerültek a dolgaim, 
ahogy szerettem volna, de ez a 

gól kárpótolt a sok szenvedésért. 
Tisztában vagyok azonban azzal, 
hogy a foci olyan, mint egy hul-
lámvasút, egyszer fenn, egyszer 
lenn, de nagyon büszke vagyok 

arra, hogy a válogatott sikeréhez 
én is hozzájárulhattam ezzel a ta-
lálattal – mondta Stieber Zoltán.

A városházáról a Sárvári Tele-
vízió stúdiójába érkezett Stieber 
Zoltán, ahol a Pénteki Mozaik 
vendégeként az Eb emlékeze-
tes pillanatairól és terveiről 
készített vele stúdióbeszélge-
tést a stáb. A június 30-i nap 
zárásaként közönségtalálkozón 
vett részt a sárvári labdarúgó a 
Sárvár FC telephelyén. Megtelt 
a lelátó, ovációval és a jól ismert 
szurkolói dallal fogadta Zolit a 
több száz rajongó, hogy aztán 
sokadszorra, de fáradhatatlan 

lelkesedéssel elmesélje Eb-él-
ményeit és terveit.

– Nagyon jó érzés, hogy ilyen 
sokan köszöntenek, mindenki-
nek van hozzám egy-két pozitív 
szava. Fantasztikus érzés, hogy 
ennyien szeretnek engem illetve 
a csapatot. Köszönöm szépen 
ezúton is mindenkinek, akár 
a helyszínről szurkolt, akár a 
televízió képernyője elől, azt 
hiszem, hogy mindenki magá-
énak érezheti a labdarúgó-vá-
logatott sikerét – hangsúlyozta 
Stieber Zoltán.

A sárvári közönségtalálkozón 
a közönség is feltehette kérdéseit 
a sárvári csatárnak, akire sok 
gyermek példaképként tekint. 
Nem véletlenül, hiszen Stie-
ber Zoltán kitartó, céltudatos, 
szorgalmas munkával érte el 
sikereit, egész életét alárendelte 
a labdarúgásnak, de mindig 
szerény maradt, így lett sokak 
kedvence. A közös fotózás sem 
maradt el, majd megindult az 

autogramkérők rohama, amelyet 
Zoli ismét óriási türelemmel és 
nagy szeretettel fogadott.

A Stieber Zoltánnal szerve-
zett közönségtalálkozó után 
ellepték a pályát a focizó lányok 
és fiúk, akik már nem Messik, 
Ronaldok vagy Pique-k akar-
nak lenni, hanem Királyok, 
Dzsudzsákok és Stieberek. Ma 
még nem tudni, hogy lesz-e 
köztük olyan klasszis, mint 
Zoli, de egy biztos, hogy 44 év 
után visszatért a remény, hogy 
ismét sikeres és örömet szerző 
lehet a magyar foci.

-fr-

Stieber Zoltán a helyi médi-
ában jelentette be, és a Sárvár 
FC által szervezett közönségta-

lálkozón is elhangzott részéről 
a felajánlás a sárvári labdarúgó 
utánpótlás-nevelés támogatá-
sára. Az Ausztria elleni Euró-
pa-bajnoki mérkőzésen viselt 
mezét jótékonysági árverésre 
bocsátotta a labdarúgó. A 
befolyt összeget a Sárvár FC 
kapja, és az utánpótlás-neve-
lésre fordíthatja. 

A Stieber Zoltán által az 
osztrákok elleni mérkőzésen 
viselt mez kikiáltási ára 500 
ezer forint. Licitálni a 06 30 
45 75 035-ös telefonszámon 
lehet, a licit július 20-ig tart. 
A sportoló a jótékonysági 
felhívást facebook oldalán is 
közzétette, így meg lehet oszta-
ni, hogy minél több emberhez 
eljusson a hír.

Stieber Zoltán felajánlása

Stieber Zoltán labdarúgót ünnepelte szülővárosa

dr. Kondora Bálint, Ágh Péter, Kondora István, Stieber Zoltán, Stieber 
Józsefné, Máhr Tivadar és Gagyi Levente a városházán

Közös fotózás – Stieber Zoltán és a szurkolók a Sárvár FC sporttelepén 
(Fotó: Cooper)
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 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%

R
és

zl
et

ek
 a

z 
ü

zl
et

b
en

.

Nyári AKCIÓK!

2016.07.01-től 
08.31-ig

                 egységár

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

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

Glankrone sör 4% 0,5 l dobozos  ...............................  129 Ft  258 Ft/l

Kertvárosi Trafi k

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET.

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

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

vasárnap 6.00-20.00

E-CIGARETTA ÉS TARTOZÉKAI KAPHATÓK

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Áraink július 31-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

13 nm-es üzlet kiadó 
Sárváron, a Batthyány 
utcában július 15-től!
Tel.: 06 30/3853-890Bennünket a név kötelez!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

*    *   *   *   *
33. éve az Önök szolgálatában

*    *   *   *   *

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!

 35. 
NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK

3 5  T H  I N T E R N AT I O N A L  F O L K L O R E  D AY S

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
Sárvár Várkerület 1. (Nádasdy-vár)
Tel.: 95/320-063 | Fax: 95/323-425
E-mail: muvelodesikozpont@sarvar.hu

Web: http://folklornapok.hu
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 2016. augusztus 15-én 20 órától 
a XXXVI. Nemzetközi Folklórfesztivál keretében  

a Vendéglő előtti útszakaszon fellép a  világkörüli 
turnéján lévő indiai „Rang Surbhi” néptánc együttes. 

Hagyományainkhoz híven a 
régiók jellegzetes ételeivel is 
várjuk kedves Vendégeinket!

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

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
Látogasson el kerthelyiségünkbe 

a forró nyári napokon – kóstolja meg 
ételkülönlegességeinket, fi nom  Cornetto 

fagylaltkelyheinket vagy igyon egy jegeskávét, 
jéghideg csapolt sört, hűsítő limonádét…

Az alábbi időpontokban zenél
a LESLIE NIGHT együttes!

Július 16., 21., 28. és aug. 6., 11., 18.
(magyar és világslágerek, country zene)

Hétköznapokon zenél: CSUTA

2016. augusztus 20-án 20 órától 

„Délibábos Hortobágyon” című 
operett est – Simon Andrea és 
Savanyú Gergely előadásában 

Foglalja le helyét időben! Érdemes 
RÉSZLETEK: www.tinodihotel.hu


