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Térfigyelő kamerák
a város több helyszínén
A város önkormányzatának 
döntése értelmében közel 17 
millió forintos beruházással 
új térfigyelő-kamerarendszer 
kerül kiépítésre Sárváron. A 12 
helyszínen közel negyven kame-
ra kerül felállításra.

A térfigyelő kamerákat általában 
olyan helyekre telepítik, ahol rom-
lik a közbiztonság és elszaporodtak 
a bűnesetek. Sárvár viszont az 
egyik legbiztonságosabb város a 
Dunántúlon, így a sárvári kamerák 
esetében másról van szó. 

– Városunk ebből a szempont-
ból is különleges helyzetben van. 
Azt szeretnénk, hogy a legújabb 
technikai lehetőségek is segítsék 
a biztonságunkat. Közel egyéves 
előkészítő munka eredményekép-
pen határoztuk meg a berende-
zések felállítási helyét, szereztük 
be a szükséges engedélyeket, és 
bonyolítottuk le a közbeszerzést. A 
rendőrség ajánlásainak figyelembe 
vételével kerültek kiválasztásra a 
helyszínek – mondta Máhr Tivadar.

Folytatás a 3. oldalon

Az idei augusztus 20-i városi 
ünnepségre is a nemzetközi 
folklórnapok gálaműsorának 
keretében, a résztvevő orszá-
gok néptáncosainak és zász-
lainak gyűrűjében került sor. 
Kondora István polgármester 
a Nádasdy-vár zsúfolásig meg-
telt udvarán mondott köszön-
tőt, és szegte meg a város új 
kenyerét.

Kondora István, Sárvár pol-
gármestere emlékeztetett arra, 
hogy ez a nap a város születés-
napja, és két év múlva ünnepel-
jük, hogy Sárvár 50 éve vissza-
nyerte városi rangját. Sárváron 
a kulturális hídépítés nem a 
folklórfesztivállal, hanem már 
ezer éve Szent István államala-
pításával kezdetét vette, ennek 
öröksége élő, amit most is tovább 

építünk, hidat képezve Nyugat és 
Kelet között.

Az ünnepi beszéd végén Kon-
dora István megszegte a város 
új kenyerét. A felszelt kenyér 
megosztása, képletesen kultúránk 
megosztását is jelenti, amely által 
is többek leszünk – hívta fel a fi-
gyelmet a polgármester. A felszelt 
kenyérből jusson minden sárvári 
polgárnak az év minden napjára!

Visszatekintő a sárvári nyárra 
Alig, hogy megérkezett, már véget is ért az idei nyár, amely 

olyan sok programot, fesztivált, koncertet hozott idén is, hogy 
követni sem tudtuk a Sárvári Hírlapban. A teljesség igénye nélkül 
visszatekintünk, összefoglaljuk a nyár eseményeit, nagyrendez-
vényeit. A Sárvári Sörexpressz és a XVII. Sárvári Fúvószenei 
Várfesztivál nyitotta a júliusi rendezvények sorát. Az eddigi évek 
fúvós gálaműsora egy hétvégén át kiegészült népszerű hazai 
könnyűzenei együttesek fellépéseivel.

A fúvósfesztiválról szóló írásunk a 6. oldalon

Becsengettek! Elkezdődött az új tanév
Szeptember elsején, csütörtökön az első tanítási nappal hiva-

talosan is megkezdődött a 2016/17-es tanév. Számos változáshoz 
kell hozzászokniuk a diákoknak, szülőknek és a pedagógusoknak 
egyaránt. Az általános iskolák alsó négy osztályában már ingyene-
sek a tankönyvek. Az alapfokú képzésben a legjelentősebb változás 
azonban, hogy létrejöttek a tankerületi központok. Vas megyében 
két központ működik, szombathelyi és sárvári székhellyel. A Sár-
vári Tankerületi Központ igazgatója Rozmán László lett.

Folytatás az 5. oldalon
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Nemzetek találkozása a nemzeti ünnepen

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Kondora István polgár-
mester, Kondor János, a művelődési központ igazgatója és Péter Bence fesztiválszervező a nemzeti ünnepen



SáRVáRI         HíRLAp2 www.sarvarvaros.hu

Sárvár adott helyet a hagyomá-
nyos polgári pikniknek, ahol 
Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő leszögezte, hogy mindany-
nyiunknak meg kell  védenie az 
európai életformát.
 

A pikniken a Fidesz szimpati-
zánsai, önkéntesei és meghívott 
vendégek vettek részt – közölte 
Máhr Tivadar, a kormánypárt 
helyi elnöke, a város alpolgár-
mestere, aki hozzátette, ezzel 
megkezdték a felkészülést az 
őszi népszavazásra. ágh péter, 
az Észak-Vas megyei választóke-
rület elnöke az esemény kapcsán 
emlékeztetett: az elmúlt hetek, 
hónapok eseményei világosan 
mutatják, hogy az európai életfor-
ma védelemre szorul.  Sajnálatos, 
hogy közben azt látjuk, hogy a 

hazai bevándorláspárti balol-
dal képes a saját nemzete ellen 
fordulni. Magyarország Kormá-
nya eddig és ezután is mindent 
megtesz annak érdekében, hogy 
megvédje az ország lakosságát. 
Most azonban mindenkire szük-
ség van: a népszavazás a legjobb 
eszköz Brüsszel elhibázott mig-

ránspolitikája ellen, jelentette ki 
a képviselő, aláhúzva, hogy az 
október 2-i népszavazáson nemet 
mondhatunk Brüsszel bevándor-
láspolitikájára. 

A Fidesz szerint elfogadha-
tatlan az Európai Bizottság új 
javaslata, mert az elvenne minden 
jogkört bevándorlási kérdések-

ben a tagállamoktól. Ez ugyanis 
nemcsak arról rendelkezik, hogy 
az Európába érkezetteket kötele-
ző formában osszák szét a tagálla-
mok között, hanem arról is, hogy 
még a kérelmeik elbírálására 
vonatkozó jogkört is elvonnák a 
tagállamoktól. Nekünk azonban 
jogunk van ahhoz, hogy el tud-
juk dönteni, hogy kivel akarunk 
együtt élni, mert nem szeretnénk 
félelemben élni. 

ágh péter kijelentette, hogy 
nem euroszkeptikusok, csak 
eurokritikusok, akik nem rom-
bolni, hanem építeni akarják az 
Európai Uniót.  – A mi kritikánk 
építő kritika, Európára igent, a 
kényszerbetelepítésre azonban 
határozott nemet mondunk, erre 
kérünk mindenkit itt, Vas megyé-
ben is! – hangsúlyozta a képviselő.

Sárvár szempontjából is nagy 
jelentőséggel bír az a tény, hogy 
nemsokára elkészül az M86-os 
út, és ezzel végre Vas megye is 
bekerül az európai fő útháló-
zatba – mondta el Ágh Péter, 
városunk országgyűlési képvi-
selője, miután Hende Csabával 
és Puskás Tivadarral szemlét 
tartott az építkezésnél. 

ágh péter emlékeztetett: tavaly 
került átadásra a 88-as főút 6,3 
km-es része, amely tulajdon-
képpen egy felvezető szakasz az 
új M86-os útra. Az akkor 1,5 
milliárd forintból elkészült út az 
idei építkezés befejezésével azt 
mutatja, hogy ebben a kormány-
zati ciklusban történelmi léptékű 
útfejlesztés valósulhatott meg a 
térségben, amelynek egyértelmű 
nyertese lehet Sárvár. 

– Megígértük, megcsináltuk 
– fogalmazott Hende Csaba or-
szággyűlési képviselő az M86-os 
gyorsforgalmi út építésének utol-
só szakaszánál, ahol a befejező 
simításokat végzi a kivitelező. 
Várhatóan október végén nyílhat 
meg a forgalom előtt az M86-os 
gyorsforgalmi út utolsó, Hegy-
falu és Csorna közötti szakasza. 
A beruházásnak köszönhetően 
Vas megye az M1-es autópályától 
gyorsforgalmi úton keresztül ér-

hető majd el. – A főpályán 2016. 
július hónapban befejeződtek az 
aszfaltozási munkák, elkészült 
a kopóréteg, és befejeződött a 
véderdők telepítése – mondta a 

bejáráson Loppert Dániel, a NIF 
Zrt. kommunikációs igazgatója. 

Hende Csaba emlékeztetett, 
2010-ben úgy vágtak neki a be-
ruházásnak, hogy hiányoztak a 
szükséges engedélyek, a kisajátított 
földterületek, és nem állt rendelke-
zésre az útépítéshez ígért összeg 
sem. Az M86 befejező 40,9 km 
hosszú gyorsforgalmi útjának épí-
tése két ütemben valósul meg Sze-
leste és Csorna között. A 2x2 sávos 
út első szakasza Szeleste–Hegyfalu 
között 2015 szeptemberében elké-

szült, a hiányzó Hegyfalu–Csorna 
közötti új nyomvonalú gyorsfor-
galmi útszakasz az M86–84-es 
főúti csomóponttól indul, és az 
M85–86 Csorna elkerülő szaka-

szának déli csomópontjához kap-
csolódik. Az őszi átadásig a 33,4 
km hosszú szakaszon összesen 31 
műtárgy, 3 külön szintű csomó-
pont épül. A kivitelezés utolsó két 
hónapjában zajlanak az útépítéssel, 
és műtárgyakkal kapcsolatos befe-
jező munkálatok. 

ágh péter hozzátette: Észak-
Vas megye országgyűlési képvi-
selőjeként örömmel tölt el, hogy 
az M86-os út beruházásának 
köszönhetően a választókerüle-
temhez tartozó településeket végre 
elkerüli a forgalom. ágh péter 
rámutatott, az út komoly gazda-
ságélénkítő hatással bír a térségre. 

Loppert Dániel, a NIF Zrt. 
kommunikációs vezetője a kivite-
lezés jelenlegi állását ismertette: – 
Az építkezés az ütemtervnek meg-
felelően halad. A következő két 
hónapban elvégzik a vezetőkorlát 
szerelését az elválasztó sávban és a 
padkán, valamint a rézsűrendezési 
és a padkarendezési munkákat. 
Épül a csapadékvíz árok burkolata, 
a védőkerítés és a védőkorlát. Fo-
lyamatban van a burkolatfestés, a 
forgalomtechnikai táblák elhelye-
zése, valamint a növénytelepítés a 
vadátjáróknál. A kivitelezés össz-
értéke nettó 65,9 milliárd forint. 
A fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium megbízásából a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. beruházásában valósul meg, 
85% uniós és 15% hazai forrásból.

M86-os út: közel a befejezés! 

Szépkorú köszöntése
Augusztus 19-én Kondora István polgármester és Máhr Tivadar al-
polgármester a város újabb szépkorú polgárát köszönthette. Hubina 
István Sárváron született 1926. augusztus 21-én. 90. születésnapján 
a köszöntést otthonában, családja körében fogadta.

Ágh Péter és Hende Csaba országgyűlési képviselők, Puskás Tivadar, Szom-
bathely polgármestere és Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs vezetője 
a 86-os út szemléjén

A Sárvári Polgári Piknik résztvevői

Meg kell védeni az európai életformát
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Sárváron évről évre tervszerű 
út- és járdafelújítási program 
zajlik. Az év első felében már 
több szakasza, utcája megújult 
a városnak, de egy pályázati 
támogatásnak köszönhetően 
ősszel folytatódhatnak a mun-
kálatok.

A kora tavaszi felújítási mun-
kák között szerepelt a munka-
ügyi központ melletti Batthyány 
utcai parkoló elkészítése, míg a 
pap közben felújították a nyugati 
oldali járdát, leaszfaltozták az 
útburkolatot. A Laktanya utca 
2-10. számok előtt a járda és a ga-
rázsbejárók felújítása zajlott. Az 
Alkotmány utcában két tömbház 
körül újítottak meg a járdát, illet-
ve a garázssor belső részét érin-
tette a fejlesztés. Rábasömjénben 
fontos munka volt a temető 
környékének rendbetétele, itt a 
parkolási gondokon is segített a 
beruházás. Járdafelújítás zajlott 
az Ikervári út egy szakaszán is. 
A Tomori utcában megvalósult 
munkálatokkal befejeződött a 
Kertváros csapadékvíz-elvezeté-

sében érintett utcák felújítása, itt 
a terramixes technológiának kö-
szönhetően teljesen új burkola-
tot kapott az út. A Mező utcában 
a járda felújítását, a csapadékvíz 
elvezetését oldották meg.

Kondora István polgármester 
számolt be arról, hogy szeptem-
berben tovább folytatódnak az 
út- és járdafelújítási fejlesztések. 
A városvezető elmondta, hogy 
a Kinizsi utca is meg fog újulni, 
hiszen a tavalyi évhez hasonlóan 
a város 30 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást kap a 

Belügyminisztériumtól, amit a 
Kinizsi utca felújítására fordítanak 
majd. Az önkormányzat a kapott 
30 millió forint támogatás mellé 
52 millió forint önrészt biztosít. 
– Nagyon kedvező, hogy két egy-

más utáni évben is sikeres lehetett 
a belügyminisztériumi pályáza-
tunk, és ezzel megint fel tudjuk 
használni a kormány támogatását 
egy utca felújításához. Sok még a 
feladatunk, de ismét léphetünk 
egyet előre Sárvár építése terén 
– hangsúlyozta a polgármester.

– Természetesen – mint min-
den évben – a jövő évi költség-
vetésben is szerepel majd út- és 
járdafelújítás, ennek a tervezé-
se, az igények felmérése folyik 
jelenleg. Október környékén 
elkészül a költségvetési koncep-
ció, amelyet február 15-ig kell 
véglegesítenünk – szögezte le a 
városvezető. A költségvetésben 
az út- és járdafelújítások mel-
lett a csapadékvíz-elvezetéssel 
kapcsolatos munkák is előtérbe 
kerülnek majd. Kondora István 
bízik abban, hogy ez utóbbinál 
is lesz sikeres pályázata a város-
nak, és Sárvár néhány – a sok 
esőtől – kritikussá vált utcája is 
megújulhat.

pályázatot nyújtott be az ön-
kormányzat a kerékpárutak 
bővítésére is. Sikeres elbírá-
lás esetén, három kerékpárút 
is épülhet Sárváron, az egyik 
Gércét és Sárvárt köti össze, a 
másik Rábasömjént Sárvárral, 
a harmadik pedig Szombathely 
felől érkezve a Sársziget utcai 
kerékpárút lesz. 

30 millió forintot nyert a város útfelújításra

A Tomori Pál utca az idei évben kapott új burkolatot

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2016. szeptember 20-án (ked-

den) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati 
Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. 
emelet 205. sz.) fogadóórát tart.

Fogadóóra
Kondora István polgármester 2016. szeptember 6-án, kedden 

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

 Folytatás az 1. oldalról
– A turisztikailag és a közle-

kedés szempontjából frekventált 
területeken lesznek a város tér-
figyelő kamerái, közel 40 darab 
– mutatta be a rendszert Máhr 
Tivadar alpolgármester.

A kamerák által küldött vi-
deojelek a rendőrség megyei 
műveletirányító központjában 
is láthatóak lesznek, de a ké-
pek monitorokon Sárváron is 
megtekinthetőek, és a jogsza-
bályban meghatározott ideig 
visszakereshetőek lesznek. A 
beruházás forrását a megszűnt 
városi közbiztonsági alapít-

vány vagyona adta. Ez csak az 
első lépés volt, mert a jövőben 

tervezik, hogy sebesség kijelző 
készülékek és rendszámleolva-

sók is kikerülnek majd, javítva 
a közlekedési morált és a köz-
lekedők védelmét.

A térfigyelő kamerarendszer a 
város tizenkét helyszínén kerül 
kialakításra. Ahol már működött 
korábban kamera ott is lecserélik 
az új, jobb felbontású és széle-
sebb látószögű szerkezetekre a 
régieket. így többek közt a Deák 
és a Gárdonyi utak keresztező-
désében lévő benzinkutaknál, 
az Alkotmány úti lakótelepen, a 
Kossuth téren, továbbá a Kert-
városban is két helyen vigyázza 
ezentúl a közbiztonságot a térfi-
gyelő-rendszer.

Térfigyelő kamerák a város több helyszínén

Közel negyven kamera vigyázza majd a városlakók és a turisták biztonságát

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Hirdessen a Sárvári Hírlapban!
Hívjon most! 06 30 45 75 035
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Augusztus 11-én bejárást és 
szemlét tartottak a sárvári vas-
útállomásnál lévő gyalogos fe-
lüljárónál, melynek témája a lé-
tesítmény jövőbeli felújítása volt.

Az egyeztetésen a MáV ille-
tékesei, a Rába Kft. képviselői 
és Kondora István polgármester 

vettek részt. A vasúti felüljáró 
legutóbbi felújítása 2000-ben 
volt, a létesítmény nem baleset-
veszélyes, de az időjárás – főként 
a vasrészeket – kikezdte, így a 
következő években aktuálissá 
válik a korszerűsítése. A MáV 
tulajdonában lévő híd karban-
tartását a város végzi: télen a 

síkosság-mentesítést, nyáron 
az egyéb karbantartást, illetve a 
közvilágítást is az önkormányzat 
biztosítja.  

Kondora István polgármester 
úgy látja, hogy a felújítással 
kapcsolatos egyeztetések hosz-
szú időt vesznek majd igénybe, 

mivel kívánatos lenne, ha a 
sárvári önkormányzat mellett 
a Rába Kft., hiszen elsősorban 
az ő munkavállalóik használják 
munkába járáskor a felüljárót és 
a MáV is részt vállalna a felüljáró 
felújításában. 

Berta

Közérdekű felhívás
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, akinek hozzátarto-
zója 1991. december 31-ig hunyt el, urnafal elhelyezés 

esetén 2006. december 31-ig, és a sárvári városi 
temetőben, illetve a rábasömjéni temetőben lett eltemetve, 

a sírhely megváltás ideje lejár!
Kérjük, hogy kettes sírhelyek esetében az utolsó előtti 

temetés időpontját vegyék figyelembe! 
A meg nem váltott sírhely, illetve urnafal felhasználásra kerül!

A sírhely megváltása érdekében a városi temető 
gondnokát szíveskedjenek felkeresni

hétfőtől csütörtökig, 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig.
Városgazdálkodás Sárvár

Javában zajlik a Sárvári Televí-
zió székházának tetőfelújítása.  
A közelmúltban készültek el a 
Dózsa utcai volt napközi és a 
Sárvári Járási Hivatal Népegész-
ségügyi Osztályának helyet adó 
épületeknek is az új tetőszer-
kezetei. A munkálatok egy fel-
újítási program részét képezik.

Az elmúlt években kezdte 
el az önkormányzat a közin-
tézmények tetőszerkezetének 
tervszerű felújítását. A program 
ötletgazdája Kondora István 
polgármester, aki két fontos 
indokot nevezett meg a mun-
kálatok elindításaként.

– Egyrészt nagyon ősi szabály, 
hogyha egy épület teteje és alap-
zata rendben van, akkor lehet az 
állagát és az értékét megőrizni. 
Másrészt mi kifejezetten fele-
lősséggel tartozunk azért, hogy 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanvagyonnak az ál-
lagát és az értékét megőrizzük. 
Ennek látványosabb eleme, ami-
kor a tetőket javítjuk, illetve új 
tetőszerkezetet építünk a lapos 
tető helyett, mint a Vármelléki 
Óvoda és a Nádasdy iskola 
épületei esetében – mondta a 
polgármester.

A Városgazdálkodás tetőszer-
kezete tavaly újult meg, és új 
homlokzatot is kapott a műem-
léki védettség alatt álló egykori 
újszigeti nyomda épülete. A nyár 
folyamán készült el a Dózsa utcai 
volt napközi tetőfelújítása, ahol 

a Sárvári Tankerület kap majd 
helyet, így további korszerűsí-
tési munkálatokat is végeznek 
az épületen. Megújult a Sárvári 
Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztályának helyet adó várke-
rületi épület tetőszerkezete is.  
Jelenleg a televízió székházá-
nak tetőfelújítása zajlik. A tető 
újralécezése és fóliázása után, 
már elkezdték a cserepezést. Az 
önkormányzati épületek tetőfel-

újításának költsége épületenként 
7-8 millió forintba kerül. 

– Ez egy nagyon tudatos prog-
ram, és az az alapelvünk, ha 
minden évben két-három tetőt 
rendbe tudunk hozni, akkor egy 
pár év alatt látványos fejlődést 

tudunk elérni, illetve valamikor 
be is tudjuk fejezni a munkála-
tokat.  Azt azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy ez ugyanolyan, 
mint az utak, járdák kérdése, 
mindig újra és újra figyelni kell, 
és javítani az esetleges hibákat 
– fogalmazott Kondora István. 

Az elmúlt négy-öt évben több 
épület homlokzatát is sikerült 
megújítani, sokszor a lakókkal 
közösen. A polgármester ki-

emelte a Rákóczi utca 4. szám 
alatti épületet, az Ady utcában 
található két épületet is, amelyek 
nagyban hozzájárultak a szép 
és rendezett városkép kialakí-
tásához. 

A tervek már készen állnak 
a további közintézményi tető-
felújításokra is. Nagyon fontos 
feladat lenne, a Nádasdy-vár 
tetőszerkezetének megújítása, 
amelyet 1978-ban vizsgáltak át 
alaposan. Az elmúlt években 
állagmegóvás, és kisebb-na-
gyobb javítások történtek. A 
polgármester bízik abban, hogy 
mivel a sárvári vár bekerült a 
Nemzeti Várprogramba, és 750 
millió forintot kapnak az épület 
korszerűsítésére, új funkciókkal 
való megtöltésére, ebből a tető-
szerkezet felújítására is tudnak 
majd egy részt elkülöníteni. 

Az intézmények közül a volt 
tüdőgondozó és a volt zárda 
épületeinek tetőszerkezetét 
is szeretné felújítani az ön-
kormányzat, illetve a városi 
bölcsőde lapos teteje helyett új 
nyeregtetőt terveznek. Ezeket a 
munkálatokat is pályázati támo-
gatásból szeretné megvalósítani 
a sárvári önkormányzat. 

Berta

Egyeztetés a vasúti felüljáró felújításáról

Intézmények tetőszerkezetei újultak meg

Zajlik a Sárvári Televízió székházának tetőfelújítása

Kondora István a MÁV és a Rába Kft. képviselőivel egyeztetett
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Népszavazás – október 2.
Magyarország köztársasági elnöke október 2-ára országos 
népszavazást tűzött ki. A népszavazásra feltett kérdés: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A választópolgároknak a névjegyzékbe történt felvételükről 
az értesítést már meg kellett kapniuk. A szavazás napján la-
kóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa 
megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország 
külképviseletein adhatja le szavazatát. átjelentkezést 2016. 
szeptember 30-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe 
vételt 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig lehet kérni a valasz-
tas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a lakóhely 
szerint illetékes helyi választási irodától.

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja 
Önt és barátait 2016. szeptember 10-én (szombaton) 17 órára 

a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermébe

tisza-kalmár györgy festőművész kiállításának megnyitójára

A tárlAtot Az AlKotó NyitjA MeG

A kiállítás megtekinthető 
2016. október 2-ig, hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig

• 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,
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• Vállalati biztosítások • Pénzügyi tervezés
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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!

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.

Az elmúlt hónapok után meg-
állt a regisztrált álláskeresők 
számának a fogyása a Sárvári 
Járásban. Ugyanakkor egyre 
nagyobb munkaerőhiánnyal 
küzdenek a nagyobb munka-
adók. A Sárvári Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya szá-
mos képzéssel segíti a munka-
erőpiaci szereplőket. 

A 15 ezer lakosú Sárváron 
júliusban mindössze 183 fő volt 
a regisztrált álláskeresők száma. 
A tartósan, egy éven túli álláske-

resők száma pedig a városban 48 
fő. A munkavállalók és a mun-
kaadók egymásra találásában 
továbbra is nagy feladata van 
a járási hivatalok foglalkozta-
tási osztályainak. A térségben 
egyszerre keresnek munkát és 
munkást is, az igények azonban 
nem mindig találkoznak. – A 
probléma megoldását munka-
erőpiaci szakmai képzésekkel 
is segítik – adott tájékoztatást 
Németh Zsolt, a Sárvári Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyának vezetője. 

A félév utáni statisztikai ada-
tok változásában a nyárvég is 
közrejátszott, mivel a rendszer-
ben megjelentek az iskolát idén 
befejezett pályakezdők is. A tér-
ségben meglévő álláskeresők már 
nem tudják kielégíteni az egyre 
fokozódó munkaerőhiányt. Az 
országos helyzethez hasonlóan a 
nagyobb cégek folyamatos tobor-
zásokat tartanak. A legsúlyosabb 
a helyzet a feldolgozóiparban és 
betanított munkáknál.

Ősszel újra indulnak azok a 
képzések, amelyek a hátrányos 

helyzetű munkavállalókat se-
gítik. Az ismét megnyílt EU-s 
forrásokból több módon is segít-
séget nyújtanak az álláskeresők-
nek. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
versenyképes szakmát adó kép-
zésekre. Hegesztő, masszőr, ács, 
eladó, műszerész, targoncaveze-
tő tanfolyam is indul Sárváron.

A szakképzettség megszerzése 
után azonban a magyar munka-
adókon is múlik, hogy ajánlata-
ikkal itthon tudják-e tartani a 
sokszor külföldre „tekintgető” 
munkavállalókat.

Egyre fokozódik a térségben a munkaerőhiány

Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Tankerületi Köz-

ponthoz a celldömölki, a kő-
szegi és a sárvári tankerületek 
tartoznak, székhelye a Dózsa 
utcai volt napközi épülete 
lesz. A 2016/2017-es tanév 
rendben elindult Sárvár három 
általános, egy művészeti és két 
középiskolájában. 

Július 1-jétől a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium fenntar-
tásába került a Barabás szak-
középiskola mellett a Tinódi 
gimnázium is, ez utóbbi gim-
náziumi és szakgimnáziumi, 
technikus képzést, míg a Bara-
bás szakgimnáziumi és szakkö-

zépiskolai, technikus képzést, 
és felnőttoktatást nyújt az idei 
tanévtől induló osztályainak.  

A tanítás szeptember elsején, 
csütörtökön elkezdődött, és 
2017. június 15-éig tart. A taní-
tási napok száma 182, a nappali 
oktatás munkarendje szerint 
működő szakgimnáziumban 
180, gimnáziumban, szakkö-
zépiskolában és szakiskolában 
181 nap.

Az őszi szünet november 
2-ától november 4-éig tart, a téli 
szünet pedig december 22-étől 
január 2-áig. A tavaszi szünet 
április 13-ától április 18-áig 
tart majd.

Elkezdődött az új tanév

Ingyenes Ringató foglalkozás 
a sárvári gyermekkönyvtárban!

Időpont: szeptember 7. (szerda) 10 óra. 
A Ringató 3 éven aluli gyermekeknek és szüleiknek, 

nagyszüleiknek szól! Foglalkozásvezető: Gerbert Judit
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Az I. Sárvári Sörexpresszt és 
a XVII. Sárvári Fúvószenei 
Várfesztivált egy zenekar-tör-
téneti kiállítás nyitotta a városi 
könyvtárban, hogy aztán útjára 
induljon a Sörexpressz egy hét-
végén át fúvósokkal és népszerű 
könnyűzenei előadókkal.  

A Rezesbanda – pillanatok a 45 
éves városi fúvószenekar életéből 
című jubileumi tárlat július 8-i 
megnyitóján megjelenteket Kon-
dora István polgármester köszön-
tötte. A tárlatot pászthory Lajos 
festőművész nyitotta meg. Szólt 
pernecker János elévülhetetlen 
érdemeiről, aki alapítója és igaz-
gatója volt a sárvári zeneiskolá-
nak. 1971-ben – az 1910-es városi 
tűzoltózenekar hagyományait 
felélesztve – újjászervezte a városi 
fúvószenekart, 1974-ben pedig 
elindította az újévi koncertek 
hagyományát. 2005-ben egyesült 

a Sárvári Ifjúsági Fúvószenekarral 
a városi együttes, és innentől Sár-
vári Koncertfúvószenekar néven 
Szélesi Attila karnagy, zeneiskola 
igazgató vezeti újabb és újabb 
sikereket elérve. 

A megnyitón ott volt Rozmán 
István basszusklarinétos is, aki az 
1971-es alapításkor úgy került be 
a zenekarba, hogy már tapasztalt 
zenésznek számított. Büszke arra, 
hogy ma már a fia és az unokája is 
itt zenél. A Sárvári Fúvószenekari 
Egyesület jelenlegi elnöke, Takács 
Viktor is szintén az 1971-es ala-
pítás óta tagja a fúvószenekarnak, 
mint mondja, a zene mellett a 
barátság, a jó csapat is hozzájá-
rult ahhoz, hogy több mint négy 
évtizede az együttes tagja. 

A fúvósok történetét feldol-
gozó kiállítás megnyitójának 
végén Máhr Tivadar, a zenekar 
társadalmi elnöke egy meglepe-
téssel is készült. Ezen alkalommal 
mutatták be a Sárvári Koncert-
fúvószenekar borát, amelyet az 
együttes egyik tagja, Mészáros 
Róbert termelt, és amely a Sár-
vári Rezesbanda nevet kapta. A 
zenekar bora a Mészáros család 
hegyközségi birtokáról szárma-
zik, olaszrizling és rizlingszilváni 
fajtákból tevődik össze. Minden 
cseppjében benne van a zenekari 
tagok verejtéke, akik munkájuk-
kal járultak hozzá a 2015-ös nedű 
sikeréhez. 

A Sárvári Sörexpresszen és a 
XVII. Sárvári Fúvószenei Vár-
fesztiválon több mint 40 fajta 
sörből válogathatott a fesztivál 
közönsége három napon át. A 
Sárvári Fúvószenekari Egyesü-
let ugyanis úgy döntött, hogy 

idén a hagyományos fúvószenei 
programot könnyűzenei előadók 
koncertjeivel és sörfesztivállal bő-
víti ki. Ez jó döntésnek bizonyult, 
hiszen három nap alatt több ezren 
megfordultak a programokon. 

A rendezvény első estéjének 
első fellépője a Kossuth-díjas Hot 
Jazz Band volt, amelynek nagy 
rajongótábora van Sárváron is. 
Bényei Tamás zenekarvezető 
rögtön műsoruk legelején közöl-
te: elfogultak Sárvárral szemben, 
hiszen a zenekar klarinétosa, 
szaxofonosa, Fodor László itt 
született, s az édesanyja, Etelka 
néni mindig kiváló sült oldalas-
sal látja őket vendégül. A péntek 
este másik nagyágyúja Deák Bill 
Gyula és zenekara volt. 

Július 9-én reggel a fúvószenei 
várfesztivál ünnepélyes megnyi-
tójára felsorakozott valamennyi 
résztvevő zenekar a Kossuth té-
ren. Hat vendégzenekar érkezett 
idén a rendezvényre, köztük két 
külföldi, Steinheim és Uherské 
Hradiště testvérvárosainkból. 
Sárvár nevében Kondora István 
polgármester köszöntötte az 
együtteseket. Mint mondta, ez 
a hétvége Sárváron a zene és a 

barátság ünnepe, ezért megtisz-
teltetés, hogy ilyen sokan eljöttek 
városunkba. Steinheim polgár-
mestere, Thomas Rosner is üdvö-
zölte a fellépőket, és tolmácsolta 
németországi testvérvárosunk 
üdvözletét, majd Uherské Hra-
diště alpolgármestere, Zdeněk 
procházka zárta a köszöntések 
sorát. A megnyitó közös produk-
cióval zárult, így a csehországi, a 
szentgotthárdi, a tabi, az albertir-
sai, a tapolcai, a németországi és 
a sárvári fúvószenekarok közös 
számai csendültek fel.

A várfesztivál szombat délutáni 
felvonulását veterán járművek 
vezették fel. Az élen a házigazda 
Szélesi Attila karnagy haladt Zsi-
gulijával, amit veterán motorok 
követtek. A Sárvári Koncert-
fúvószenekar a Sörexpresszen, 
azaz a Si-Hu kisvonaton utazott 
és muzsikált. A fesztivál többi 
résztvevőjét óriásbábok kísérték 
a fürdőtől a várig, ahol aztán 
kezdetét vette a gálaműsor. 1989-
ben rendezték meg városunkban 
az első fúvószenei várfesztivált, 
amely 2008-tól kétévente fúvós-
zenekari versennyel is kiegészül, 
és ebben nagy érdemei vannak 
Máhr Tivadarnak, a zenekar 

társadalmi elnökének. – Sárvár 
és a 45 éves fennállását ünneplő 
fúvószenekar napjainkra ezer 
szállal kötődnek egymáshoz. A 
sárvári fúvószenének nagyon jó 
híre van belföldön és külföldön 
egyaránt, talán azért is, mert 
fontos feladatunknak tekintjük a 
minőségi zene nyújtását – hang-
súlyozta Máhr Tivadar.

– Eseménydús félév van a 
Sárvári Koncertfúvószenekar 

mögött, az újévi koncertünk 
után, már a pünkösdi minősítő 
koncertre készültünk, ahol felső 
kategóriában kiemelt arany mi-
nősítést értünk el koncertfúvós 
és show kategóriákban is. A 
nyáron nagyon sok fesztiválon 
részt vettünk, és szerveztük 
a saját fúvósfesztiválunkat is. 
Augusztus végén indul az újabb 
próbaszezon, egy megújult 
repertoárral kezdjük meg a 
felkészülést a jövő évi újévi 
koncertre – összegezte a félévet 
Szélesi Attila karnagy.

A szombat este sztárvendége 
Fenyő Miklós énekes volt, a 
főszereplő pedig a rock and roll. 
A zárónapon aztán újra megtelt 
a vár udvara, csak most a legi-
fjabbak jöttek el, hogy együtt 
énekeljék az Alma együttessel a 
slágereit. A legkitartóbb fesztivá-
lozók pedig egyedüli alkalomként 
július 10-én este együtt nézhették 
az EB döntőt, a portugál–francia 
mérkőzést a vár udvarán felál-
lított kivetítőn. Ezzel elhagyta a 
sárvári állomást a Sörexpressz, 
hogy aztán jövőre újra megér-
kezzen a menetrend szerinti járat 
a várudvarra.

    -fr-

Fúvószenével érkezett meg a Sörexpressz a Nádasdy-várba 

Óriásbábok kísérték a fürdőtől a várig a fúvósfesztivál résztvevőinek felvonulását

Fenyő Miklós koncertje fergeteges hangulatot és telt házat hozott a vár udvarára
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A sárvári Nádasdy-vár nyol-
cadszorra népesült be: végvári 
vitézek és ostromló oszmán 
katonák néztek farkasszemet 
egymással, megelevenítve a 
török kor mindennapjait. A 
július 15-e és 17-e között meg-
rendezett fesztiválnak csak az 
időjárás tett keresztbe, hiszen 
az őszies, esős idő sokakat tá-
vol tartott a vár falaitól. 

A  Ná d a s dy  Tör té n e l m i 
Fesztivál pénteki nyitónapján 
Sziránszki “Regös” József és 
Klaudia ősi dallamokkal pró-
bálta elűzni a közeledő felhőket 
és szelet, ez egy időre sikerült 
is. így a látványos felvonulást 
sokan figyelemmel kísérhették 
a város főutcáján. A sort ezúttal 

is Kondora István polgármester 
vezette, akit a több száz hagyo-
mányőrző jelmezes menete 
követett. A tömeg kitartott az 
esti programra is. palya Bea és 
zenekara csodálatos koncertet 
adott a Nádasdy fesztivál első 
napján. Az előadást rengetegen 
nézték, táncolták, tapsolták 
végig, senkit nem érdekelt az 
erős szél.

Szombat reggel is folytatódott 
az őszt idéző időjárás, de az élő 
sakkjátszmát ez sem gátolta. 
A Nádasdy Bandérium és a 
lengyelországi parva Armis 
hagyományőrző csapat küzdött 
meg egymással. Nem sérült 
a lengyel–magyar barátság, 
döntetlen lett a játék. A kato-
nai hagyományőrzés mellett 

gasztronómiai időutazásra is 
invitálták a fesztiválra látoga-
tókat, hiszen idén is 
az Országos Nádasdy 
Ételmustra színesítet-
te a fesztivál szombati 
napját. Ekkor azonban 
már meg kellett küzde-
ni a főzőcsapatoknak 
az esővel. Idén a gomba 
kapta a főszerepet, a 
várparkban felépített 
főzőhelyszíneken több 
mint öt óra állt a csa-
patok rendelkezésére a 
főzéshez. Közben a kö-
zönséget Bede Róbert 
és Szabó Győző főző-
showja szórakoztatta. 
A legjobb ételsort a Vasi 
Vadkanok készítették.

A leglátványosabb 
program idén is  a 
magyar és az osz-
mán csapatok közötti 
összecsapás volt az 
ostrom téren. Az ost-
romjátékban mintegy 
150 hagyományőrző 
vett részt. Voltak itt 
Egerből, Kőszegről, 
Szigetvárról, pápáról, 
de még pécelről, Gyu-
lakesziről, Nánáról és 
Lengyelországból is 
magyar vitézek, vala-
mint oszmán harco-
sok. Az 1596-os me-
zőkeresztesi ostromot 
játszották el a 15 éves háború 
idejéből. Igaz, hogy a csata vé-
gén a törökök győztek, de csak 

súlyos veszteségek árán. A fesz-
tivál alatt három alkalommal is 

tartottak ostromjátékot. 
A csaták között a vité-
zek meg is pihenhettek 
a táborukban vagy a 
Váralján. A szervezők 
ugyanis felépítettek a 
Nádasdy-vár udvarán 
egy középkori falut, ez 
volt a Váralja, amely 
tradicionális elemekkel 
teremtette meg a mező-
város forgatagát.

A B orbazár t  és  a 
kézművesek árusító 
helyeit is inkább csak 
esőmentes időszakban 
keresték fel a látogatók, 
sok árus a vár aulájába 
kényszerült. Mivel a 

kisszínpad nem tudott mű-
ködni, így a Gypo Circus és a 
Zságbamacska is a vár hátsó 

nagytermében adott emléke-
zetes koncertet. A szombat 

esti, nagyszínpadi fellépőket 
nem zavarta meg az időjá-
rás, így nagy sikerű koncertet 
adott a Sugarloaf, valamint 
a péterfy Bori és Love Band 
is. Az együttes sikere egyedi 
hangzásvilágának, energetikus 
dalainak és fellépéseinek, dal-
lamos slágereinek köszönhető. 
A vasárnapi zárónapon a helyi 
együtteseké lett a színpad, 
előbb a Herpenyő zenekar mu-
zsikált, majd a Regös együttes 
zenélt. Az égiek most nem 
voltak kegyesek a szervezőkhöz 
és a közönséghez, de úgy tűnik 
ez nem szegte kedvét a Nádasdy 
Történelmi Hagyományőrző 
Egyesület tagjainak, és jövőre 

újult erővel nekivágnak a fesz-
tiválszervezésnek.  

-fr-

Eső áztatta a Nádasdy Történelmi Fesztivált

Palya Bea és zenekara csodálatos koncertet adott a Nádasdy fesztivál első napján (Fotó: Cooper)

A leglátványosabb program idén is a magyar és az oszmán csapatok közötti összecsapás volt

Az Országos Nádasdy Ételmustrán a legjobb ételsort a Vasi Vadkanok készítették
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A Szent László 

● A katolikus szülők – a keresztelés-
kor tett ígéretükhöz hűen – fordítsanak 
nagy gondot gyermekeik keresztény 
nevelésére. Ehhez plébániánk segítséget 
ajánl hetente kétszer: az iskolákban hit-
és erkölcstanórán (népiesek: hittan), a 
templomban pedig a vasár- és ünnepnapi 
szentmiséken.

● Szeptember 3-án 8.30 és 10.00 óra 
között a katolikus iskolások számára 
tanévkezdő szentgyónás.

● Szeptember 4-én, a vasárnapi szent-
miséken az állami iskolák első osztályosa-
it a jó szülők mutassák be a plébánosnak! 
(Ha lehetséges, a 8.30-as szentmisén.) 

● Szeptember 8-án, csütörtökön a 
Boldogságos Szűz Mária születésnapja, 
népiesen Kisboldogasszony ünnepe. 
Szentmisék 10 és 19 órakor.

● Szeptember 11-én, a 8.30-as szent-
misén lesz az állami iskolások tanévkezdő 
Veni Sanctéja és közös szentáldozása. 
10-én, szombaton délelőtt 8.30-tól 9.15-ig 
a Gárdonyi és Barabás iskolások, 9.15-től 
10.00-ig a Nádasdy és Tinódi iskolások, 
illetve a 9. osztályos bérmálkozók (!) 
évkezdő gyónási lehetősége.

● pont egy hónnappal bérmálás 
előtt, szeptember 15-én, csütörtökön este 
17.15-kor az idei bérmálkozók (9. osztá-
lyosok) szülei számára rövid megbeszélést 

tartunk. 17.30-kor pedig a bérmálkozók 
átvehetik az előkészületi tudnivalókat.

Szent Miklós

● A nyár elmúltával nagy hálával 
gondolok azokra a Hívekre, akik minden 
vasárnap a szentmiséken megtöltötték ősi 
templomunkat Isten dicséretére.

● Szeptember 8-án, Kisboldogasszony 
ünnepén este 18.30 órakor lesz ünnepi 
szentmise a Sári templomban.

● Szeptember 14-én, szerdán Szent 
Kereszt felmagasztalásának, szeptember 
15-én, csütörtökön a Fájdalmas Szűz-
anyának az ünnepei lesznek.

● A következő gitáros szentmisék 
szeptember 10-én és 17-én, szombaton 
este 18.30 órakor kezdődnek.

● Megkezdődött a hitoktatás a sárvári 
iskolákban. Tisztelettel kérem a jó Szü-
lőket, hogy megkeresztelt gyermekeiket 
járassák hittanra, ahogy azt a keresztség 
szentségének kiszolgáltatásakor meg-
ígérték. A családokat minden vasárnap 
szeretettel várom a szentmisére!

● Elérkezett a harmadik negyedév, 
tisztelettel kérem azokat a katolikusokat, 
akiket illet, hogy a 2016. évi egyházi adó-
jukat a plébánia Hivatalban szíveskedjenek 
befizetni! A közteherviselés legyen lelkiis-
meretbeli kötelességünk! Hivatalos órák: 
hétfő-szerda-csütörtök-péntek délelőtt 9-11 
óráig. Kedd-csütörtök délután 16-17-ig.

● Már jó előre jelzem, hogy a Kertvá-
rosi kápolna búcsúja, és az egész napos 
szentségimádás  október 2-án, vasárnap 
lesz a délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepi 
szentmisével.

● Vasárnapi miserend a Sári temp-
lomban: szombaton előeste 18.30 órakor 
– vasárnap reggel 8 órakor és délelőtt 
10 órakor. Vasárnap délután 16 órakor 
litániát imádkozunk a kertvárosi ká-
polnában.

● A hónap utolsó vasárnapján a litánia 
rózsafüzérrel a Sári templomban van.

● állandó gyónási lehetőség a Sári 
templomban: hétfőtől szombatig 18.00-
18.15 óráig és vasárnap 7.00-7.45 óráig.

 

A Sárvári Evangéliku

● Testvérgyülekezeti látogatás: Szep-
tember 3-tól 7-ig a brassói vendégeinkkel 
5 napon át gazdag program résztvevői 
lehetnek a szombat esti fogadástól a 
keddi búcsúestig: Vasárnap úrvacsorás 
tanévnyitó istentisztelet és közebéd az 
árkádsoron. Hétfőn Balaton-felvidéki 
kirándulás, kedden szabad program a 
szállásadókkal és búcsúest a parókia 
árkádsorán. 

● Tanévnyitó istentiszteletek: Szep-
tember 4-én, vasárnap 9.30 órai kezdettel 
Sárváron, szeptember 11-én 11 órai 
kezdettel Rábapatyon lesz tanévnyitó 
istentisztelet a hittanosok szolgálatával. 

● papné találkozó: Szeptember 16-18. 
között Balatonszárszóra, a konferencia 
központunkba hívjuk és várjuk a hazai 
lelkészi kar feleségeit, az évenként ren-
dezett speciális találkozóra.

● Dévai Bíró Mátyás Konferencia: 
Szeptember 17-én az óbudai evangélikus 
templomban, az MTA és az EHE tudomá-
nyos kutatóinak előadásával konferenciát 
tartanak hazai első reformátorunkról, akit 
sárvári működése után Magyar Luther-
nek is neveznek. 

● Evangélikus rádió: Szeretettel ajánl-
juk a kedves olvasóknak a Szombathelyről 
sugárzó CREDO evangélikus rádió mű-
sorait. Az FM 98,8 MHz-en, 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.

● Szeptember 4-én, vasárnap 10 
órakor tanévzáró istentiszteletet tartunk. 
Szeretettel várjuk hittanos diákjainkat és 
családtagjaikat.

● Szeptember 10-én, szombaton a 
Felvidékre megyünk gyülekezeti kirán-
dulásra a Dévény–pozsony–Somorja 
útvonalon.

● Egyházközségünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

VIA SACRA − TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA
Sárvár, 2016. szeptember 17-24. 

„Reményt és jövőt adok nektek!” (Jer 29,11)
2012. szeptemberében hagyományteremtő céllal került meg-

rendezésre a „Templomok éjszakája” című program. Sárvár négy 
templomának bevonásával megvalósuló először egyestésre ter-
vezett vallási és kulturális zarándoklat csatlakozott az Ars Sacra 
országos kezdeményezéshez. A mostanra már egyhetesre bővült 
programsorozat idén 2016. szeptember 17-e és 24-e között kerül 
megrendezésre. A rendezvény során a résztvevők nemcsak lelki 
emelkedettségben, hanem kulturális élményben is részesülnek.

A templomok nemcsak a hétköznapokon minket körülölelő épü-
letek, hanem a lelki megnyugvás helyszínei is. A lelki, de egyben 
kulturális zarándoklat célja, hogy megmutassa a város polgára-
inak és vendégeinek azokat a helyszíneket, melyek szolgálják a 
kihívásokkal és feszültségekkel teli mindennapok lelki és szellemi 
feloldását.

A templomi hét programja:
Szeptember 17., szombat 18:30: Rendezvénynyitó gitáros szentmi-

se a Szent Miklós Plébániatemplomban (Sári) Bellarmin Szent Róbert 
tiszteletére. A szentmisét Wimmer Roland plébános celebrálja.

Szeptember 20., kedd 19:00: Szentmise a Szent László Plébá-
niatemplomban, zenei áhítat. Orbán István kanonok.

Szeptember 21., szerda 18:00: Répcelaki Vekker együttes 
műsora a református templomban. Szentgyörgyi László lelkész.

Szeptember 22., csütörtök 18:00: Martos Balázs Levente elő-
adása a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében, az előadás címe: 
„József vagyok, a testvéretek!” A kiengesztelődés útjai

Szeptember 23., péntek 18:00: Heitler András festő, restau-
rátor művész előadása az evangélikus templomban, a műemlék 
evangélikus templom belső restaurálásának bemutatása, Gyarmati 
István lelkész.

Szeptember 24., szombat 10:00: Pál Feri atya előadása a 
Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében, az előadás címe: Függő-
ségeinket meghaladva – Hogyan éljünk mozgalmas és tartalmas 
életet. Az előadáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, 
regisztrálni a Sárvár Tourinform Irodában lehet majd személyesen 
szeptember 5-e, hétfőtől, az iroda nyitvatartási idejében (hétfő – 
szombat: 9:00 – 16:00).

Szeptember 24., szombat 14:00: Szív Világnapi Kerékpártúra 
a Hegyközség–Sitke–Celldömölk–Ostffyasszonyfa–Sárvár útvo-
nalon a Sárvári Kerékpár Egylet szervezésében. 

 
A programban résztvevő intézmények:
– Szent Miklós Plébániatemplom
– Szent László Plébániatemplom
– Református templom
– Evangélikus templom 
– Nádasdy Ferenc Múzeum
A program védnöke: Máhr Tivadar Sárvár alpolgármestere
A programot összeállította: Máhr Tivadar, Holpert Krisztina, 

Haller Ferenc
A program szervezésében részt vállal a Nádasdy Ferenc Múzeum 

és a Sárvári Kerékpár Egylet
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X. KÖRNYEZETVÉDELMI NAP 
2016. SZEPTEMBER 04-ÉN 10.00-TŐL 18.00-IG  

 

A SÁRVÁRI NÁDASDY VÁR  UDVARÁN   
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ 10 ÓRAKOR 

 

Szakmai előadások 
10.15: Erős György: - A Kakaóbab környezettudatos 
feldolgozásának új módjai 
11.10: Dr. Máhr Károly onkológus - A környezeti tényezők 
szerepe a rák kialakulásában 
14.15: Németh Virág - Biogazdálkodás a kiskertben 

 

Egyéb programok: 
11-12 óráig és 14-15 óráig Ingyenes Jóga óra Tímár Évával  
10-12 óráig és 14-16 óráig Ingyenes Lovas kocsikázás 
14 -15 óráig Sárvári Kerékpár Egylet látványos bemutatója 
16 órától „Virágos Sárvárért” környezetszépítő verseny 
eredményhirdetése  

 

Egész nap folyamán: 
Fotókiállítás az egyesület képeiből 

Kemenesalja-Sárvár Mentett Kutyáiért Csoport bemutatkozása, 
kutya örökbefogadás, kutyás bemutató 

Díszmadár kiállítás 
Íjászat 

Kézműves foglalkozások 
Sárvári Tinódi Gimnázium High-tech Biolabor bemutató 

Szakmai standok az egészséges életmód keretében 

 
A X. Környezetvédelmi nap programjai ingyenesen látogathatók és 

kipróbálhatók! 
 

TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKÉRT! 
 

TÁMOGATÓINK: SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL,  
KRAJCÁR CSOMAGOLÓANYAGIPARI KFT., ZÖLDFA ITALKERESKEDÉS ,  

NÁDASDY-VÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR ,  SÁRVÁRI MÉDIA 
NONPROFIT KFT. 

9
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Az akciók 2016.04.01-tõl 2016.09.30-ig érvényesek
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A tavalyi Sárvár – Kristálytiszta 
Élmény városi fotópályázat első 
helyezettjének, Sándor Berill-
nek az önálló kiállítása volt 
látható augusztusban a Nádas-
dy-vár Művelődési Központ és 
Könyvtár Folyosó Galériájában. 

A kiállítást Benkő Sándor, a 
Magyar Sajtó Nagydíjas fotóri-
porter, a Sárvári Fotóklub elnöke 
ajánlotta a közönség figyelmébe. 
A tárlaton bemutatkozó fiatal 
művésznő a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem fotótanfolya-

mának elvégzése után továbbra 
is fotó szakirányon tanul tovább.

Berill leginkább a fekete és a 
fehér milliónyi tónusát használja 
képeinek felépítésekor. Ennek 
tulajdoníthatóan azok egyszerre 
borzongatnak és simogatnak, 
ugyanakkor pedig gondolatokat 
ébresztenek. Alkotásainak gyakori 
témája a női arc, valamint a "látha-
tatlan" lélek, melyet a fény eszkö-
zeivel varázsol érzékelhetővé. A 25 
éves lány ugyanakkor gyakran áll 
modellt saját magának, így képei 
duplán képezik le alkotójukat.

Karsch Manfred festőművész 
2006–2016 című kiállítása volt 
látható júliusban a Galeria Ar-
cisban. A festő 44 éve az NDK-
ból települt át hazánkba, ahova 
a szerelem hozta.

Magyar felesége után jött és 
már korábban is érdeklődött 
hazánk iránt, hisz az akkori 
Magyarország sokkal szabadabb 
volt művészeti szempontból – 
mondta a kiállító művész. Itt ala-
kult ki az elsődlegesen a színekre 
és az ecset vonásaira alapuló 
stílusa. Alkotásainak fő rende-
zőelve a függőlegesen felosztott 
világ, amelyet felső és alsó részre 
osztott szimbólumrendszer ha-

tároz meg. Bár Karsch Manfred 
művei tovább gondolható égi és 
földi irányokat mutatnak, maga 
úgy vall, hogy az emberi alakok 

nélküli, érzékelhető természeti 
világ inspirálja.

A képek elrejtik mondandó-
jukat, hisz pusztán színekkel 

és ecsetvonásokkal néha nehéz 
azt elmondani – fogalmazott 
a tárlatot megnyitó Dabóczi 
Dénes művészettörténész. A 
kiegyensúlyozott, nyugodt ké-
pek a színek szubjektivitásával 
a szemlélődőben változtatják 
meg jelentésüket.

Egy éve már volt egy cso-
portos kiállítása a művésznek 
városunkban, amelyen kül-
földről Magyarországra települt 
művészek mutatkoztak be, akik 
itt találták meg az inspiráló kö-
zeget. – Sárvár az alkotó ember 
számára is ad motivációt, hisz 
itt a test és a lélek is felüdül 
– számolt be élményeiről a 
festőművész.

A Nádasdy-vár Galeria Arcis 
kiállító termében nyílt meg 
Rumi Rajki István szobrászmű-
vész emlékkiállítása. A méltat-
lanul elfeledett és elhallgatott 
művész az egyik legjelentősebb 
vasi születésű szobrász volt.

A tárlatot Balogh péter építész, 
a Rumi Rajki Műpártoló Kör 
elnöke nyitotta meg felidézve az 
1881-ben született Rumi Rajki 
István, a XX. század első felének 
jelentős magyar szobrászának 
életét. Müncheni és párizsi ta-
nulóévek után Stróbl Alajosnál 
képezte tovább magát, majd 
Szombathelyen, illetve Budapes-
ten próbált boldogulni. Háborús 
emlékművek, kisebb-nagyobb 
egyedi szobrok, egyházművé-

szeti és épületszobrászi munkák 
kerültek ki keze alól. Küzdelmes 
élete utolsó éveinek eredménye, 
legkiválóbb műve, a szombathe-
lyi Szent Márton-szobor.

Rumi Rajki a sárvári első 
világháborús emlékmű elké-
szítésére is pályázott, ám műve 
csak harmadik lett. Ha az akkori 
ítészek bátrabbak, ma legalább 

olyan emblematikus alkotással 
rendelkezne Sárvár is, mint 
Szombathely a Szent Márton 
kúttal – mondta Kondor János, a 
művelődési központ igazgatója.

Rumi Rajki Istvánnal nem 
bántak tehetségéhez méltóan. A 
vasi szobrász sosem kapta meg a 
tehetségéhez mért ismertséget és 
elismerést – szólt megnyitójában 
Balogh péter. Sorsát a kiállítás 
központi darabjának állított Őszi 
szántás jellemzi a legjobban, ez 
az egyik legjelentősebb alkotása, 
mert kubista korszakát mutatja 
A számos köz- és magángyűj-
teményből kölcsönadott mű-
tárgyakkal együtt ez az eddigi 
legteljesebb Rumi-Rajki emlék-
tárlat, amely szeptember 4-ig 
látogatható a Galeria Arcisban.

Rumi Rajki emlékkiállítás a Galeria Arcisban

Alakok nélküli természeti világ a képeken

Sándor Berill újabb kiállítása Sárváron

A Galeria Arcisban látható kiállítás az eddigi legteljesebb Rumi Rajki em-
léktárlat

Kondor János igazgató, Dabóczi Dénes művészettörténész és Karsch Manfred 
festőművész a megnyitón

Sándor Berill gyakran áll modellt saját magának, így képei duplán képezik 
le alkotójukat (Fotó: Cooper)
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Esőben és napsütésben is volt 
része az idei 15. Vármeeting 
résztvevőinek! Fantasztikus 
motoros bemutatók, és ezreket 
vonzó rockkoncertek tették 
emlékezetessé a Nemzetközi 
Motoros és Rockfesztivált a vár 
falai között.

Augusztus 5-én a Vármeeting 
első napján a paddy and the 
Rats hangolta a közönséget a 
háromnapos fesztiválra, bár idén 
egy nulladik napot is beiktattak 
a Wellhello fellépésével. Ahogy 
a hangulat fokozódott, úgy a 
Sárvár feletti felhők száma is 

növekedett, és egy hatalmas 
zápor vetett véget paddyék kon-
certjének. Az eső elállta után 
az Anna and the Barbies lépett 
színpadra. Előadásuk pörgő és 
feszes volt, pásztor Anna pedig 

talán az egyik legszuggesztí-
vebb előadó a mai popzenei 
mezőnyben. A Kowalsky meg a 
Vega fellépésére csordultig telt a 
várudvar, de nekik is meg kellett 
szakítaniuk a koncertet az ismét 
leszakadó eső miatt, negyed óra 
kényszerszünet után aztán sze-
rencsére folytathatták. Az első 
nap záróakkordja a Blues Com-
pany-nek jutott. A közönség 
nagy része ugyan felszívódott, 
de a keménymag azért kitartott, 
hogy bulizzon egy jót.

Augusztus 6-án délután már 
nyoma sem volt az esőnek, és 
izzott az aszfalt Mókus street-

fighter showja közben. A jubi-
leumi Vármeeting alkalmából 
egy igazi különlegességgel is 
készültek a szervezők. A várhíd 
fölött ugratott át kezdetben négy, 
majd műszaki hiba miatt három 

motoros. A Dirty Fucking Team 
freestyle showja fantasztikus 
látványt nyújtott a hatalmas 
tömegnek. Repültek, szálltak a 
motorok, na meg a motorosok a 

híd fölött. A bemutatók után pe-
dig – mint mindig – idén is egy-
szerre bőgött fel több száz motor, 
hogy közös felvonulással ismét 
Ostffyasszonyfa felé vegyék az 
irányt a pannónia Ringre. 

A 15 éves jubileum jegyében 
telt a szombat este is, hiszen 
közvetlenül a Lord zenekar 
koncertje előtt Sárvár város 
Önkormányzati Képviselő-tes-
tülete nevében Sylvester János 
érdemérem kitüntetést adott át 
Kondora István polgármester, 
Máhr Tivadar alpolgármester 
és Kondor János, a Nádasdy-vár 
Művelődési Központ és Könyv-
tár igazgatója a vár nagyszínpa-

dán Králl Csaba főszervezőnek. 
Ahogy a kitüntetés szövegezése 
is kiemeli, Králl Csaba a kezde-
tektől jelentős mértékben segí-
tette az idén már 15 éves múltra 

visszatekintő Vár meeting ren-
dezvények sikerét ötleteivel, 
elképzeléseivel és jó szervező-
készségével. Kondora István 
polgármester felidézte korábbi 
élményeit, amikor még a műve-
lődési központ munkatársaként, 
a kulisszák mögül, személyesen 
is meggyőződhetett erről, illet-
ve láthatta, milyen izzó, lelkes 
hangulat kísérte a találkozókat a 
közönség oldaláról. Králl Csaba 
nemcsak az adományozóknak, 
de a közönségnek is megkö-
szönte az elismerést, hiszen 
nélkülük nem jöhetett volna 
létre a fesztivál.

A Lord együttes fellépése 
nélkül tizenöt év után is elkép-
zelhetetlen a Vármeeting. A jö-
vőre 45. születésnapját ünneplő 
együttes a Rudán Joe Band után 
lépett színpadra. A Lord ismét 
igazi ünneppé varázsolta a vár-
udvarbeli koncertjét. A motoros 
fesztivál idei utolsó fellépői a 
debreceni zsiványok voltak. A 
Tankcsapda fellépésére szinte 
mozdulni sem lehetett a vár 
udvarán. A profi produkció 
során képi és hanghatásokból 
sem volt hiány. Napokon át zú-
gott, morajlott a motoroktól és 
a rockzenétől a vár udvara, aki 
ott volt, az biztos, hogy felejthe-
tetlen élményekkel tért haza. A 
rendezvénynek helye van Sárvár 
programkínálatában, hiszen 
óriási igény is van rá, szeretik 
és várják a sárváriak. 

Jubileumához érkezett a nemzetközi motoros találkozó

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

(Lidl parkolónál lévő üzletsor)

BISZTRÓ AJÁNLATUNK MINDEN NAP 22 ÓRÁIG: 
hurka, kolbász, csülök, csirkecomb, grillcsirke, kenyérlángos (fokhagymás tejföl, bacon, lilahagyma, 

kolbász, sajt), melegszendvics, velőskenyér, szendvicsek (sült tarjás, rántott húsos).

Minden nap már reggel 8 órától! Napi menü 850 Ft-tól. 

Szeptember 5-től szeptember 9-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

napi leves Tarhonyaleves Húsleves Fokhagyma krémleves Gulyásleves Tejfölös zöldbableves

napi leves 
+ főétel 850 Ft

Csirkepörkölt főtt tésztával Borsófőzelék tükörtojással Rántott sertésszelet párolt rizzsel Túrós csusza tepertővel, tejföllel Pirított csirkemáj párolt rizzsel

napi leves 
+ főétel 1050 Ft

Rántott sajt párolt rizzsel, 
tartármártással

Roston csirkemell friss salátával, 
joghurtos öntettel

Marhapörkölt tarhonyával
Grill sajt párolt rizzsel,

friss salátával
Óvári karaj hasábburgonyával

Szeptember 12-től szeptember 16-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

napi leves Kolbászos tejfölös burgonyaleves Húsleves májgombóccal Zellerkrémleves Babgulyás Gombaleves

napi leves 
+ főétel 850 Ft

Roston csirke sajtmártással, 
krokettel

Zöldbabfőzelék sült hússal Csikós tokány orsótésztával Carbonara spagetti
Sajtos-zöldséges csirkemell 

párolt rizzsel

napi leves 
+ főétel 1050 Ft

Ladislo karaj  párolt rizzsel
Rántott karaj hasábburgonyával, 

csalamádéval vagy 
csemege uborkával

Fokhagymás tejben pácolt karaj 
hasábburgonyával

Rántott hal párolt rizzsel, 
tartármártással

Rántott sajt hasábburgonyával, 
tartármártással

Több száz motor vonult fel idén is a város főutcáján

Kondora István, Králl Csaba, Máhr Tivadar és Kondor János a díjátadás közben
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Augusztus 16-20. között ismét 
folklórünnep volt Sárváron. 
A sorrendben 36. Nemzetkö-
zi Folklórnapok ideje alatt a 
vendéglátókkal együtt 9 ország 
együttesei varázsoltak ferge-
teges hangulatot a különböző 
helyszínekre.

Számos fellépés, program 
várta az érdeklődőket az 1981 
óta „működő” fesztivál  napjai 
alatt. Hétfőtől szombatig  bemu-
tatók csalogatták a közönséget  
a város különböző pontjain. 
A megnyitó előtt mutatkozott 
be a Rang Surbhi nevű indiai 
együttes a Várkapu vendéglő-
ben, a rossz idő miatt azonban 
sajnos fellépésük csak beltérire 
sikeredett. A spanyol együttes a 
Tinódi vendéglőben járta a tán-
cot, nekik azonban már nagyobb 
szerencséjük volt az időjárással. 
A görögök a fürdővendégeket 
örvendeztették meg egy látvá-

nyos produkcióval, a Kossuth 
tér köveit pedig több este táncos 
lábak koptatták a rendszerint 
népes publikum legnagyobb 
örömére. Csütörtökön a vár ud-
varán az erdélyi és a gencsapáti 
együttesek fellépését követően 
igazi csemege, Herczku ági és 
bandája várta a hiteles és igényes 
népzene iránt érdeklődőket.

A fesztivál első csúcspontja 
a keddi megnyitó volt, előtte 
azonban a hagyományoknak 

megfelelően a szervezők nevé-
ben Kondor János, a művelődési 
központ igazgatója és Markó pé-
ter, a Nemzetközi 
Népművészeti Szö-
vetség Magyaror-
szági Tagozatának 
elnöke, valamint a 
város vezetői, Kon-
dora István pol-
gármester és Máhr 
Tivadar alpolgár-
mester fogadták a 
résztvevő csopor-
tok képviselőit a 
házasságkötő te-
remben. Itt mutat-
ták be hivatalosan 
a fesztivál új szer-
vezőjét, a Markó 
péter  nyomába 
lépő péter Bencét, 
aki tavaly augusz-
tus óta a művelődési központ 
munkatársa, s az idei program 
összeállításáért és lebonyolítá-

sáért, illetve megújításáért felelt. 
Bence elődje, a közelmúltban 
nyugdíjba vonult, ám számos te-
rületen ma is aktív Markó péter 
is azon a véleményen volt, hogy 
megtalálták a megfelelő embert 
a feladatra. Szerinte egyébként 
mindennek az alfája és az ome-
gája a jól működő kapcsolat-
rendszer. Ezt bizonyítandó az 
üdvözlés, a kölcsönös jókívánsá-
gok és a koccintás után kötetlen 
beszélgetés következett, majd 

Máhr Tivadar alpolgármester 
ünnepélyes megnyitóbeszéde je-
lezte, hogy a fesztivál hivatalosan 

is megnyitotta kapuit a folklór 
barátai előtt. 

A köszöntő után felgyorsultak 
az események a színpadon: előbb 
az erdélyi Csombord csoportja 
hangolta a közönséget, majd szép 
sorjában következtek a többiek: a 
szerb, a spanyol, a montenegrói 

fellépőket az ugyancsak Erdély-
ben leledző Magyarpéterfalva 
követte. Utánuk jöttek a törökök, 
a görögök, majd a Sárvári Nép-
tánckör hozott egy kis hazait. A 

pontot az i-re a talán leginkább 
várt, a távoli Indiából érkezett 
együttes fellépése tette fel. Az 

1985-ben alapított Rang 
Surbhi névre hallgató 
csoport épp egy turné 
kellős közepén tartva 
érkezett Sárvárra, ahol a 
színes népviseletben fel-
lépő lányai elvarázsolták 
az egzotikumokra fogé-
kony közönséget.

Egy ilyen, több évtize-
des múltra visszatekin-
tő rendezvénysorozatot 
folyamatosan fenye-
geti az a veszély, hogy 
előbb-utóbb elszürkül, 
elfárad. Ezt elkerülendő 
bizonyos időközönként 
frissítésre van szükség. 
Idén ilyen volt például 
az, hogy a gála napján 

egész nap programok várták 
az érdeklődőket, így nem volt 
üresjárat. Voltak viszont gyer-
mekfoglalkozások, a fellépő 
csoportok pedig külön stan-
dokon is bemutatkozhattak. A 
felvonulás menete a körforga-
lomtól indult, ezáltal lerövidült, 

akár csak a gála időtartama, 
amelyen megújult forgatókönyv 
szerint, de alapjában véve a 
hagyománytisztelet jegyében 
zajlottak az események.

A folklór barátai ismét együtt ünnepeltek Sárváron

A spanyol együttes a Tinódi vendéglőben járta a táncot

A csombordi Pipacs Néptánccsoport műsora a vár színpadán

Kondora István polgármester az indiai tánccsoport tagjaival

Értesítjük Kedves Olvasóinkat,
hogy szeptembertől a könyvtár
csütörtökönként 18 óráig tart nyitva!

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját 2016. szeptember 9-én 

(pénteken) 17 órára a könyvtárba
HORVÁTH GYÖRGY, gyűjteményéből összeállított

ÉRMEK, JELVÉNYEK, OKLEVELEK című kiállítás megnyitójára
A kiállítást megnyitja: Kiss Gáspár ny. tanár

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Sárvár és Vidéke Méhészegyesület 

szeretettel várja Önt és családját.

A rendezvényen 10 órai kezdettel,  

Dr. Kovács Dezső „Marketing stratégiát  

a magyar méhészetnek” címmel tart előadást.

Mézvásár

Kézműves 

gyerekfoglakozás
Méhészeti eszközvásár

Mézkóstolás

... és minden, ami a mézről szól.

VIII. Sárvári Méhészeti Nap
Helyszín: Sárvár, Nádasdy-vár

2016. szeptember 4. 09:00–17:00

Megalakult a Sárvári Apiarius 
Mézlovagrend. Július 16-án 
a Városháza nagytermében 
ünnepélyes keretek között tíz 
méhészt ütöttek lovaggá.

A Kanona Band fanfárjaira 
vonultak be a megalakuló sárvári 
mézlovagrend tagjai mellett a 
dél-balatoni, bajai, kaposvári 
és mecseki mézlovagrendek 
küldöttségei. A megjelenteket 

Kondora István, Sárvár pol-
gármestere azzal köszöntötte, 
hogy örömteli minden pillanat, 
amelynek során tovább erősödik 
a város civil összefogásainak a 
sora. Majd a szorgalmas méz-
gyűjtőkből alakult lovagrendnek 
átadta a zászlaját, melyet Orbán 
István kanonok és Gyarmati 
István lelkész áldott meg.

A Sárvári Apiarius Mézlovag-
rend tíz taggal alakult meg. Erős 
György nagymester, Balatoni 
László kancellár, Novák Gábor fő 
zászlóőr, Toldi András zászlóőr, 
Makrai Attila kincstárnok, Ke-

lemen Balázs krónikás, Horváth 
Antal méh anyaőr, Benedikti 
árpád ceremónia mester, Nagy 
Gábor fő pecsétőr, Kiss Csaba 
méz bödönőr.

Az eskütételt követően a rend 
tagjait Kisuczky Éva Magyar-
országi Mézkirálynő ütötte 
lovaggá. Ezután a jelen lévő 
mézlovagrendek zászlószalagot 
kötöttek a megalakult sárvári 
mézlovagrend zászlajára.

A lovagrend a sárvári méhész-
egyesülettől függetlenül jött létre. 
Tagjai a legkiválóbb méhészek 
lehetnek. A külsőségek adta 
lehetőségek kihasználásával a 
lovagrend fő küldetése a jó minő-
ségű magyar méz népszerűsítése 
– szólt feladatukról Erős György 
méhész, alapító nagymester.

A rend tagjai tudásukkal és 
kétkezi munkájukkal garantálják 
a kiváló méz elkészültét. A többi 
már csak a fogyasztókon múlik, 
hogy egészséget, vagy édes ízű 
ipari hulladékot vásárolnak 
maguknak.

Dátum: 2016. szeptember 9. (péntek) 19 óra 
Helyszín: sárvár, Nádasdy-vár, kamaraudvar 

Belépődíj nélküli rendezvény  

A vasi rockzene kulcsfigurái közül már sokan 
eltávoztak tőlünk, rájuk és Tóth Ferencre, a művelődési 
központ egykori igazgatójára, aki Sárvárt igazi rock- és 
underground zenei központtá varázsolta emlékeznek 
tábortűz mellett vasi zenészek közreműködésével.

Az első sorban a Sárvári Apiarius Mézlovagrend tagjai, középen a Magyar-
országi Mézkirálynő

Mézlovagrend alakult
a sárvári méhészekből

Égben lebegők csarnoka – emlékest
Szervező: Alternatív Zenei Klub
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Hirdessen a Sárvári Hírlapban!
Hívjon most! 06 30 45 75 035

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

szeptember 8-án és 15-én, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. szeptember 2. és szeptember 17. 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
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Tördelés: Gyulavári Csaba
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Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
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Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2016. évben minden 
hónap utolsó péntekén, SZEP-
TEMBER HÓNAPBAN SZEP-
TEMBER 30-ÁN, PÉNTEKEN 
12.00 órától 18.00 óráig a Kemény 
István u. 1. szám előtt (Lafuma 
után) elhelyezett konténerekhez 
maga elszállíthatja, és ott 1 m3/ház-
tartás/év mennyiségben díjmen-
tesen elhelyezheti, amennyiben 
tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS:
2016. január 1-jétől a lakosság 

a házhoz menő lomtalanítást a 
bejelentést követő 10 munka-
napon belül a Közszolgáltatóval 
előre egyeztetett napon, évente 
egy alkalommal, maximum 2 m3 
mennyiségben díjmentesen veheti 
igénybe. Az igénybejelentés során 
szükséges megadni a lomhulladék 

várható mennyiségét, a 2 m3 feletti 
lomhulladék csak a díjköteles 
lomtalanítás díjának megfizetése 
mellett szállítható el. A ki nem 
használt lomtalanítási alkalom a 
következő évre nem vihető át. 

Lakossági házhoz menő növé-
nyi eredetű biológiailag lebomló 
díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár 
családi házas ingatlanainál. A 
gyűjtés igénybevételéhez szükséges 
60 literes előnyomott gyűjtőzsák 
társaságunk ügyfélszolgálatán 21 
db/háztartás/év mennyiségben 
féléves bontásban vehető át, felté-
ve, hogy az ingatlanhasználónak 
tartozása nem áll fenn, vagy azt 
igényléskor megfizeti. A kertvá-
rosi városrészben már kihelyezett 
biokukák továbbra is használatban 
maradnak, aki biokukával rendel-
kezik díjmentes gyűjtőzsák igény-
bevételére nem jogosult.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld pont Non-

profit Kft.
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, 

Ikervári u. 23.
Nyitvatartás: 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. szeptember, október.

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

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

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

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

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

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

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

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

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

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

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

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

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

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

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

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

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

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

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

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

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

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

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE 
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Szeptember 3., 10. és 17.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Szeptember 2. (péntek) 19.00 Összefoglaló a 36. Nemzetközi 
Folklórnapokról 2. rész
Szeptember 9. (péntek) 19.00 Vendég: Dr. Nemes Péter, sárvári 
születésű kutató vegyész
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40

Az ebek éves kötelező védőoltása az alábbi helyeken 
és időpontokban kerül megtartásra:

Az oltás és féregtelenítés díja: 3500,-Ft
Új oltási könyv kiadása: 200,-Ft

Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 3500,-Ft
Beoltani csak egészséges és micro chippel megjelölt 

állatot lehet. Az új típusú (sorszámos) oltási 
könyvet hozzák magukkal!

Dr. Szerémi Zoltán     20/254-3619

Sárvár Cukorgyár   09.14.   7:30 9:00 és 16:00-17:00

Sárvár Gazdaszövetkezet   09.16.   7:30-9:00 és 16:00-18:00

Sárvár Hegyközség   09.17.   7:30 9:00 és 16:00-17:00 

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.
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A gyenge bajnoki rajt miatt a 
Sárvár FC vezetése menesztette 
Takács Gábor vezetőedzőt. Az 
NB III-as bajnoki idény első 
három fordulója után pont 
nélkül, a tabella végén álló 
labdarúgócsapat célja a közép-
mezőnyhöz tartozva a biztos 
bentmaradás. 

A megerős íte tt  j átékos-
keret ellenére sem jöttek az 

eredmények .  A  Cs ep el ,  a 
Kaposvár és az Andráshida 
elleni vereség után döntött 
úgy a vezetőség, hogy közös 
megegyezéssel válnak meg a 
vezetőedzőtől. Az SFC már 
keresi Takács Gábor utódját, 
az új edzőnek is „A” licenccel 
kell rendelkeznie. Az új veze-
tőedző kinevezéséig Németh 
József eddigi másodedző irá-
nyítja a csapatot.

Horváth Csongor, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tanulója a 
magyar válogatott csapat tagjaként részt vett Lengyelországban, Varsóban 
a XI. Nemzetközi Gyermek Atlétikai Versenyen. 60 m-es síkfutásban indult, 
és első helyet szerzett. Felkészítője Tóth Csaba testnevelő

Szeged adott otthont a 31. „Ki a 
mester két keréken?” Közleke-
désbiztonsági Verseny országos 
döntőjének, ahol szép sikert ér-
tek el a Nádasdy iskola diákjai.

A helyi megmérettetések után 
Szegedre 19 megye és a főváros 
legjobb leány és fiú tanulója ju-
tott tovább a 2004, 2005 és 2006-
ban született gyermekek közül.

A versenyen egyéniben és 
csapatversenyben vetélkedtek 
egymással elméleti tudásukról 
és kerékpáros ügyességükről 
számot adva. A verseny további 
célja volt, hogy kiválassza a leg-
jobb fiút és leányt, aki a Magyar 
Autóklubot képviseli az őszi 
nemzetközi versenyen.

A Nádasdy 2 tanulója, Hor-
váth Evelin és Takács Dávid 5.a 

osztályos tanulók a megyei ver-
seny alapján, ahol legjobbnak bi-
zonyultak, képviselték iskolánkat 
a kétfős Vas megyei csapatban.

A színvonalas vetélkedésben 
Horváth Evelin a lányok kategó-
riájában a 8. helyet szerezte meg, 
Takács Dávid a fiúk versenyében 
az előkelő 2. helyen végzett, az 
elméleti versenyt hiba nélkül 
nyerte meg. Vas megye csapata 
negyedik helyen végzett, 4 pont-
tal lemaradva a dobogóról.

Örvendetes, hogy továbbra 
is van olyan diák, aki Sárvárt, 
a megyét és Magyarországot 
képviselheti immár 9. alkalom-
mal a FIA Európai Gyermek 
Közlekedésbiztonsági Versenyen 
szeptember 22-25. között a cseh-
országi Ústi Nad Labem város-
ban Takács Dávid személyében.

Menesztették az edzőtSíkfutó siker

Ismét nádasdys diák 
a nemzetközi versenyen

Takács Dávid és Horváth Evelin az emléklappal

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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danubiushotels.hu/sarvar

Új ajánlattal várja 
ÖnÖket a város 
legjobb konyhája!
a Danubius health spa resort sárvár szálloda 
nádor étterme szeptember 18-án 
sUnDay brUnCh-ra várja vendégeit 
12.00 – 14.00 óra között.

Korlátlan étel és italfogyasztás (4 fogásos büfé-
ebéd, folyó bor, csapolt sör, ásványvíz és rostos 
üdítő) ára 4500 Ft / fő + szervízdíj.
Gyerekeknek 4 éves korig ingyenes, 4-14 éves kor 
között 50% kedvezményt kínálunk!   
 
Asztalfoglalás szeptember 16. (péntek) 21.00 órá-
ig, a 06 95 888 422 –es telefonszámon.
 
sok szeretettel várUnk minDenkit!

Alkotmány u. 4. 
Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00  
Vasárnap: 07:00 – 18:00 

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

 
 

Arany Fácán dobozos sör 0,5L 165Ft/db (330Ft/L) 

Soproni dobozos sör 0,5L 189Ft/db (378Ft/L) 

Steffl dobozos sör 0,5L 179Ft/db (358Ft/L) 

Gösser  Natur Radler dob.sör 0,4L 199Ft/db (498Ft/L) 

Soproni Radler dob. sör 0,4L 179Ft/db (448Ft/L) 

Heineken dobozos sör 0,4L 229Ft/db (573Ft/L) 

Krusovice dob. barna sör 0,5L 239Ft/db (478Ft/L) 

Strongbow sör több ízben 0,33L 249Ft/db (755Ft/L) 

Laktanya u. 2. 
Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00 
Vasárnap: 07:00 – 12:00  

“VÁLASZD A HOZZÁD ILLŐT”
Minőségi karikagyűrűk elérhető árakon

ZOÉ ÉKSZER
SÁRVÁR - (A volt borforgalmi udvarban. ) Batthyány u. 34/3  H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12
webáruházunk: www.ekszerszalon.com , web: www. zoe-ekszer.hu 

Karikagyűrűk 

Eljegyzési gyűrűk

Igazgyöngy ékszerek

Márkás arany és ezüst ékszerek
             drágakövekkel

Karikagyűrűk NAGY választékban

A klasszikustól a legmodernebb fazonokig...

Fehér, sárga és rozé aranyból...

Kővel vagy anélkül...

Ha hozod az aranyat:  CSAK A MUNKADÍJAT            

FIZETED!

Részletek az üzletben!

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

A hirdetés érvényessége: 2016. szeptember hónap vagy a készlet erejéig.

LENOVO TAB2 A7  4 MAGOS TABLET
- Quadcore 1,3 Ghz Processzor

- 1 Gb DDR3 memória - Belső tárhely 8 Gb
- 7” kijelző - Android 4.4 operáció rendszerrel

- 2 év Garancia                                                
Most csak: 28.900 Ft 

LENOVO G50-45 80E3  4 MAGOS LAPTOP
- AMD Quadcore Processzor - 4 Gb Ram 

- 500 Gb HDD - 15,6” kijelző - DVD író
- Windows 10 operációs rendszerrel 

- 2 év Garancia                                              
Most csak: 119.900 Ft

JÁTÉKOSOK fi gyelem!
Scorpion gamer billentyűzet kiemelkedően kedvező áron

- szivárvány színű háttérvilágítás 
- garantált 2 millió billentyűkattintás 
- 10 mutimédiás gyorsvezérlő gomb 

- 12 funkció gomb  
Bomba áron:  4.900 Ft

Keresse további széleskörű GAMER kínálatunkat üzletünkben!  

Iskolakezdési ajánlataink!


