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Újabb pályázatok
a testület előtt
Több pályázat benyújtásáról 
is döntött a sárvári képvise-
lő-testület április 28-i ülésén. 
Meghirdették továbbá az idei 
évre is a Virágos Sárvárért kör-
nyezetszépítő versenyt. 

Az ülésen rendeletet alkotott a 
testület a 2015. évi költségvetési 
gazdálkodásról. Mint azt Kondo-
ra István polgármester elmondta, 
az önkormányzat gazdálkodását 
tavaly sem nehezítették finanszí-
rozási gondok, fejlesztési terveit 
meg tudta valósítani, és az intéz-
mények működtetése is biztosított 
volt. Módosították a közteme-
tőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló önkormányzati rendeletet.  
E szerint az új hegyközségi te-
mető megnyitására 2016. június 
1-jén kerül sor, vagyis ekkortól 
lesz lehetőség az ide történő te-
metkezésre. 2020. január 1-jétől 
már csak a családtagokra való 
rátemetkezésre lesz mód a régi, 
Soproni utcai temetőben. 

Folytatás a 3. oldalon

Május 1-jén délre ismét má-
jusfaligetté változott a vár-
park, 36 fa magasodott a 
vár alakját mintázva. Közel 
ezer ember gyűlt össze, hogy 
együtt ünnepeljen, önfeledten 
örüljön ezen a délelőttön.

Az elmúlt években a sárvári 
civil szervezetek legnagyobb 
ünnepévé vált a Kondora István 
polgármester kezdeményezése 
nyomán két évvel ezelőtt útjára 
indított közös májusfaállítás. 

Így egyre több városi civil 
szervezet gondolja úgy, hogy 
szeretne részt venni a május 
1-jei közös faállításban.

 A szomorkás idő nem riasz-
totta el sem a faállító civileket, 
intézmények képviselőit, sem 
a nézelődőket. A faállítást 
Kondora István polgármester 
mellett Takács Zoltán Bálint, 
a Nádasdy Ferenc Múzeum 
igazgatója vezényelte. Az idén 
is került a fákra a szalagok 
mellett lufi, hanglemez, kerék, 

kisbicikli, de még a sárvári 
mentők jóvoltából infúziós 
üveg is. 

A közös pikniket a Smooth 
Art Trio, Kovács József har-
monikás, a Kanona Band és a 
sárvári mazsorettek fellépése 
színesítette. Sajnos Janicsák 
Veca műsorára eleredt az eső, 
így a produkcióra a vár aulájá-
ban került sor. 

Következő lapszámunkban 
részletesen is beszámolunk az 
eseményről
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A közösség ereje májusfákat emelt

Májusfákkal és élettel telt meg május 1-jén délre a várpark

Mi mind lehullunk. Nézd emitt e kart.
S amott a másik: hullva hull le minden.
De Egyvalaki végtelen szelíden
minden lehullást a kezében tart.

(Rilke)

2016. május 26-án, csütörtökön 17.30 órakor ökumenikus szentelési 
szertartáson való részvételre, majd a SÍRKERT megtekintésére hívom a város lakóit.

A szertartásra egybegyűlteket köszönti Ágh Péter országgyűlési képviselő.
Közreműködik a Sárvári Oratórikus Kórus.

Kondora István, polgármester

A HEGYKÖZSÉGI TEMETŐ  
FELSZENTELÉSÉRE            

Meghívó
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Folytatódik a sárvári önkor-
mányzat, a helyi nagy szállodák, 
a Sárvári TDM és a német PA 
Touristik utazásszervező kö-
zötti együttműködés az idén 
is.  A cél, hogy még több német 
turista látogasson el Sárvárra.

A Sárvári TDM és a Büki TDM 
közös szervezésében valósult 
meg az a többórás megbeszélés, 
amelyen a PA Touristik német 
utazásszervezővel tavaly indult 
együttműködést értékelték és vá-
zolták az idei terveket.  A tanács-
kozáson a német szakemberek 
mellett részt vett többek között 
Kondora István polgármester, 
Haller Ferenc, a Sárvári TDM 
Kft. ügyvezetője, Vancsura Mik-
lós, a sárvári fürdő igazgatója, a 
Danubius, a Park Inn, valamint a 
Bassiana hotelek képviselői. 

A megjelenteket Kaisinger 
András házigazda, a Spirit Hotel 
igazgatója köszöntötte, majd 
Olaf Batterman, a PA Touristik 
ügyvezetője ismertette 2015. évi 
tevékenységüket. A két várossal 

kötött együttműködési megál-
lapodás értelmében Sárvárt és 
Büköt is népszerűsítették nyom-
tatott katalógusban, melyekből 
több ezret vittek el német utazási 
irodákba és turisztikai vásárokra. 

létrehozták a badsarvar.de web-
oldalt, és számos nyomtatott és 
online hirdetést is elhelyeztek né-
met hirdetési felületeken. Buszos 
és repülős utakat is szerveztek 
Bükre és Sárvárra. 

– Ennek a többoldalú együtt-
működésnek, amelynek részese a 
Magyar Turizmus Zrt., a Mutsch 
reisen Zrt. leányvállalata, a PA 
Touristik, valamint a Büki és a 

Sárvári TDM, az a célja, hogy a 
sárvári és a büki régióban is nö-
vekedjen a német turisták száma 
– hangsúlyozta Haller Ferenc, a 
Sárvár Tourist & TDM Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.

Mind a sárvári, mind a büki 
partnerek sikeresnek értékelték 
a PA Touristikkel létrejött együtt-
működést, amely tavaly közel 

2000 vendégéjszakát, 200 német 
turistát produkált Sárváron, de a 
turisztikai szakemberek bíznak 
abban, hogy ez csak a kezdet. 

A tanácskozással egy napon a 
két TDM és a PA Touristik szer-
vezésében egy másik esemény 
is zajlott Sárváron és Bükön. 
Bajorország, illetve Baden–Würt-
temberg tartomány legnagyobb 
turisztika irodáinak munkatársai 
látogattak a régiónkba. 

Az idei évben további turisz-
tikai szakemberek, utazásszer-
vezők, újságírók látogatását is 
várják Sárvárra. A TDM szak-
emberei fontosnak tartják, hogy 
minél többen bekapcsolódjanak a 
város népszerűsítésébe a külföldi 
vendégkör megtartása és újabb 
látogatók megnyerése érdekében.

-fr-

Sárvár Város Önkormányzata 

„VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT”
környezetszépítő versenyt hirdet.

A verseny díjai

 Spirit Hotel felajánlása 2 éjszakára szóló szállás vouchert reggelivel 
2 fő részére ötcsillagos szállodában

 Danubius Health Spa Resort Sárvár felajánlása a Danubius Health 
Spa Resort Bük**** szállodában 2 éjszakára szóló szállás 2 fő részére

 Park Inn Hotel felajánlása 2 db 4 fő részére szóló vacsorameghívás 
a Park Inn Hotel éttermébe 

 Sárvári Gyógyfürdő Kft. felajánlása 40.000 Ft, 30.000 Ft és 20.000 
Ft értékű, a Sárvár Fürdőben felhasználható ajándékutalvány

 Sárvár Város Önkormányzata felajánlása 20.000 Ft értékű növény-
anyag vásárlására jogosító utalvány

 Savanyú Víz, - Gáz, - és Fűtéstechnikai Szaküzlet felajánlása 
20.000 Ft értékű kerti locsoló szett

 Kertészeti Áruda és Díszfaiskola (Sárvár, Alsógyep u. 1.) felajánlása 
10.000 Ft értékű növényanyag vásárlására jogosító utalvány

 Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület felajánlása 
10.000 Ft értékű növényanyag vásárlására jogosító utalvány

 Városszépítő Egyesület felajánlása 10.000 Ft értékű növényanyag 
vásárlására jogosító utalvány

Sárvár, 2016. április 28.

Kondora István
Sárvár város Polgármestere

A verseny célja, hogy az önkormányzat támogassa és ösztönözze 
a város lakosságának, és a településen működő vállalkozásoknak 
a szép, gondozott és virágos környezet kialakítása érdekében 
végzett tevékenységét.

A verseny értékelése az alábbi kategóriákban történik:  
I. Lakossági 
    Legvirágosabb ház 
    Legvirágosabb erkély

II. Vállalkozói kategória
    Legvirágosabb szálláshely (hotel, panzió, apartman), vendéglátóhely, 
    kereskedelmi egység

Az értékelést az önkormányzat képviselő-testülete által megválasztott 
zsűri végzi.
A zsűri elnöke: 
Máhr Tivadar  ........................  Sárvár város Alpolgármestere
A zsűri tagjai:
Bokorné Csonka Judit  Sárvári Környezetvédő és Természetbarát 
  Egyesület elnöke
Kondor János  ........................  Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár 
  igazgatója
dr. Kulcsár László  .............  Városszépítő Egyesület elnöke
dr. Szijártó Valéria  ..........  Sárvár város Jegyzője
Varga Béla  .................................  Kertészeti Áruda és Díszfaiskola 
  (Sárvár, Alsógyep u. 1.) tulajdonosa

A zsűri a bírálat során az utcakertek, előkertek, homlokzatok, erkélyek 
virágosítását, esztétikus és harmonikus megjelenését értékeli, legkésőbb 
2016. augusztus 31-ig. 
 

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a PAX Bt. 

(Horváth Endre) részére, aki megajándékozta rábasömjén 
lakosságát a temető új öntözőkannáival.

Köszönettel: A rábasömjéni lakosok

Szeretnék visszahódítani a német turistákat

Német–magyar turisztikai tanácskozás a Spirit Hotelben
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Folytatás az 1. oldalról
A képviselők több pályázat 

benyújtásáról döntöttek, illetve 
a már beadott pályázati do-
kumentációkkal kapcsolatos 
határozatokat hoztak. Mint azt 
Máhr Tivadar alpolgármester 
elmondta, a már benyújtott 
gyógyhelyfejlesztési pályázat 
most pontosításra került az 
irányítóhatóság kérésére. Az 
önkormányzat az 1 milliárd 
forintos fejlesztési igényét most 
újra szentesítette, ezzel megnyíl-
hat a lehetőség a Csónakázó-tó 
és környéke fejlesztése előtt.

Turisztikai és közösségi szem-
pontból is fontos az a pályázat, 

amelyet egy zene háza megva-
lósítására nyújtott be az önkor-
mányzat a településfejlesztési 
operatív program keretében. 
– Ez alapvetően egy megyei 
szintű pályázat, amellyel a város 
kulturális attrakciói bővülhetné-
nek, és ez nemcsak a város lakói 
miatt, de turisztikai szempontból 
is fontos. A zeneiskola udvarán 
épülne meg a zene háza, amely 
kiállítások mellett egy koncert-
teremnek is helyet adna – hang-
súlyozta az alpolgármester.

A képviselő-testület támo-
gatta, hogy a Sárvári Kinizsi 
Sportegyesület Kézilabda Szak-
osztálya pályázatot nyújtson be 

a társasági adóból elnyerhető 
támogatásra. A Nádasdy iskola 
tornacsarnokának a szociális 
blokkját és a csarnoknak olyan 
részeit újítanák fel, amely a 
tavalyi energetikai pályázatból 
nem valósulhatott meg. A pá-
lyázat összértéke mintegy 110 
millió forint, amelynek 20%-át 
az önkormányzat önerőként 
biztosítja.  

Határoztak közösségi szin-
ten irányított, városi helyi 

fejlesztések megvalósítására 
irányuló, helyi akciócsopor-
tok megalakításáról is, illetve 
arról, hogy az önkormányzat 
az ehhez szükséges regisztrá-
ciót május 30-ig megteszi. Ez 
a feltétele számos pályázaton 
való részvételnek.  

Az ülés végén ismét meghir-
dette az önkormányzat a „Virá-
gos Sárvárért” környezetszépítő 
versenyt.  

Berta

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Felújítják a munkaügyi köz-
pont melletti parkolót, aszfalt-
burkolatot kapott a rábasöm-
jéni temető melletti parkoló, 
és már zajlik a Tomori Pál utca 
felújítása is. A munkálatokról 
Kampel Oszkár, a Gazdasági, 
Városfejlesztési és Közbeszer-
zési Bizottság elnöke adott 
tájékoztatást.

Az elmúlt hetekben is újabb 
járdák és utak újulhattak meg 
a városban – mondta öröm-
mel Kampel Oszkár bizottsági 
elnök. Elsőként rábasömjént 
említette, itt új burkolatot ka-

pott a temetőbe vezető út, és 
leaszfaltozták a temető melletti 
parkolót is, amely összességé-
ben mintegy 11 millió forintba 
került. A Pap közben felújítot-

ták a nyugati oldali járdát, és 
miután a Vasivíz Zrt. elvégezte 
az út alatti csatorna javítását, 
leaszfaltozták itt az útburkolatot 
is. Ez a járda- és útépítés közel 4 
millió forintba került. 

Kampel Oszkár választási 
körzetébe tartozik a munkaügyi 
központ melletti, Batthyány 
utcai parkoló, amelyet szintén 
felújítottak az elmúlt hetekben.

– A munkálatok azért indultak 
el idén is ilyen nagy léptékkel és 
ilyen korán, hogy ne zavarják a 
nyári turistaforgalmat. régóta 
váratott magára a munkaügyi 
központ melletti parkoló rend-

betétele, de a város felújításai 
egyrészt tervszerűen történnek, 
és ez a rész most került sorra, 
másrészt az az elvünk, hogy 
inkább kevesebb munka való-

suljon meg, de az jó minőségben 
– hangsúlyozta Kampel Oszkár.

A munkaügyi központ mellet-
ti parkolóban kiépítették a vízle-
folyókat, majd egy betonaljzatot 
kapott a terület, és erre került az 

aszfalt. A parkolók mellett zöld 
területet is kialakítanak, a kivi-
telezés közel 5 millió forintba 
került. A laktanya utca 2-10. 
számok alatt élők régi és jogos 
igénye volt a járda és garázsbejá-
rók felújítása – mondta Kampel 
Oszkár. A korábbi munkálatok-

hoz hasonlóan, a TIA-2002 Kft. 
végzi ennek is az aszfaltozását, 
amely 6 millió forintba kerül.

Kampel Oszkár elnök el-
mondta még, hogy elkezdődött 
a Tomori Pál utca felújítása is. 

A munkálatokat az úgyneve-
zett terra-mixes technológiával 
végzi az Ép-Út 2000 Kft. A ki-
vitelezés összköltsége mintegy 
39 millió forint, az útburkolat 
mellett a padkát és a kapubejá-
rókat is felújítják.

-fr-

Parkolók, utak és járdák újulnak meg tavasszal
Kampel Oszkár bizottsági elnököt kérdeztük az aktuális felújításokról

Újabb pályázatok beadásáról döntött a képviselő-testület

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2016. május 11-én (szerdán) 

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

A Tomori Pál utcában a terra-mixes technológiával újítják fel az útburkolatot

Kampel Oszkár a Laktanya utca 2-10. számok előtti járda- és kapubejáró 
építést mutatja
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Sárvár székhelyű mélyépítő vállalkozás 
KERES felvételre KŐMŰVESEKET, 

SEGÉDMUNKÁSOKAT!
Érd.: 30/56-05-123

Az Évezrednyitó beszélgetések 
13. évada nyitórendezvényének 
Halász Judit énekes, színésznő 
volt a vendége. Fél évszázados 
pályafutásáról a művésznővel 
Gróf István beszélgetett. 

A Sárvári Milleneum Alapít-
vány meghívására Halász Judit 
színész- és énekesnő, Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas művész volt 
Gróf István vendége a Nádasdy-
vár dísztermében. A rendezvény 
elején kiderült, hogy ez lesz a 
73. évezrednyitó beszélgetés. A 
meghívottak között pedig nem 
volt túl sok színész, így különös 
megtiszteltetés, hogy Halász Judit 

elfogadta a felkérést. A művésznő 
tavaly megjelent életrajzi könyve 
alapján idézte fel pályafutását.

A zenei és a színházi szín-
padon töltött ötven esztendő 
után is megóvja magánéletét a   
művésznő a szerepeitől. Halász 
Judit színpadi munkája a Víg-
színházhoz kötődik, ahol ma is 
aktív, főszerepeket játszik. Most 
egy második világháborút idéző 
darab címszerepe foglalkoztatja.

A házigazda Gróf István el-
mondta, hogy idén még két ven-
dége biztosan lesz és a jubileumi 
75. beszélgetés után újabb kötet-
be szerkeszti az eddigi évadokon 
elhangzottakat.

Halász Judittal indult az Évezrednyitó

A 2017. évi országos költség-
vetéssel és a helyi közélet álla-
potával kapcsolatban mondták 
el véleményüket az MSZP–Híd 
a Jövőnkért Egyesület önkor-
mányzati képviselői legutóbbi 
sajtótájékoztatójukon.

Szabó lajos elmondta, hogy 
benyújtásra került a 2017. évi 
költségvetés a parlamentben. Ez 
a 2018-as választás előtti utolsó 
egész éves költségvetés, amely-
nek kihatása lehet a választások 
eredményére, és ez szerinte meg 
is látszik a büdzsén. – Az áfa-
csökkentést egyféle másik oldali 
rezsicsökkentésként tervezi be-
vezetni a kormányzat. reméljük, 
hogy ennek nem lesznek meg 
azok a kellemetlen mellékzön-
géi, mint amelyek a közüzemi 
rezsicsökkentésnél most már ér-

zékelhetőek a sárvári cégeknél is.  
A kiadáscsökkentés ellensúlyozá-
sára a költségvetés egy nagyará-
nyú társasági adó növekedéssel 
számol. Ez csak 
akkor lehet reá-
lis, ha az európai 
uniós forrásokat 
sikerül 2017-ben 
jelentős mérték-
ben elkölteni, és 
ennek az ered-
ménye lecsapó-
dik a cégeknél 
– hangsúlyozta 
Szabó lajos.

Kiemelte, hogy 
az oktatás és az 
egészségügy te-
rületén a kor-
mányzat nem kíván strukturális 
reformokat végigvinni, mert 
nem kíván fölösleges kockáza-

tokat vállalni a 2018-as választás 
sikere érdekében. – Bizonyos 
bérfeszültségeket meg akar-
nak oldani, de egy változatlan 

szerkezetbe beöntött bér nem 
hasznosul, csak a problémát 
növeli hosszú távon – szögezte 
le Szabó lajos, aki bízik abban, 
hogy a jövő évi költségvetés 
önkormányzatokra gyakorolt 
negatív hatása nem vezet oda, 
hogy helyi adókat kelljen kivetni. 

Németh Zsolt szerint az élet 
minden területén előjönnek azok 
a problémák, amelyek a központi 

költségvetésből vetülnek le, a 
távhőt, a hulladékgazdálkodást és 
a szociálpolitikát említette példa-
ként. Továbbra is nehezményezi, 

hogy Varga Károly 
önkormányzat i 
képviselő függet-
lensége az elmúlt 
18 hónapban sem-
milyen fejlesztési 
lehetőséget nem 
eredményezett az 
1-es körzetben.

Varga Károly 
önkormányzat i 
képviselő kérdé-
sünkre elmondta, 
hogy munkáját 
töretlen lelkese-
déssel végzi. rá-

basömjénben is – hasonlóan a 
város más területeihez – folynak 
a fejlesztések. A rábasömjéni 
temetőbe vezető út és a temető 
melletti parkoló aszfaltozása 
már elkészült közel 11 millió 
forint értékben. A városrész kul-
túrházának fejlesztésére és egy 
kerékpárút építésére is szeretne 
pályázni az önkormányzat.

-fr-

Sajtótájékoztatót tartottak a baloldali képviselők

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 
lakások és 
üzletek eladók.

Szabó Lajos                                        Németh Zsolt

Halász Judit tavaly megjelent életrajzi könyve alapján idézte fel pályafutását
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Legutóbb E. Szabó Mar-
git Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész mutatkozott 
be a sárvári Nádasdy-vár 
Galeria Arcis kiállítóter-
mében. A tárlatot Cebula 
Anna művészettörténész 
ajánlotta a közönség fi-
gyelmébe.

A falakon összesen egy 
darab hagyományos, szö-
vött textil található, a többi 
alkotás különböző anya-
gokkal elért illúzió csupán 
– szólt Kondor János, a mű-
velődési központ igazgatója 
köszöntőjében.

E. Szabó Margit számára 
országos és nemzetközi 
elismerést hozott különös 
és sajátos motívumhasz-
nálata. Műveivel a magyar par-
lamentben is találkozni. A mai 

modern, kísérleti textilművé-
szet jeles alkotója. Elismerést 

vívott ki 21. századi 3 dimenziós 
tértextiljeivel is.

A szövőgépeket vezérlő lyuk-
kártyás Jacquard-papírokra 
készült két művel együtt a ki-
állításon szereplő alkotások a 

textilszövés közbeni munkafo-
lyamatok és kellékek felhasználá-
sával készültek. A művésznő úgy 
véli, hogy a felgyorsult világban 
nincs mindig idő szőni, ám meg 
kell mutatni az ötletet is.

Hatodik alkalommal került sor 
április 2–3-án városunkban a 
Fekete Bég Országos Kereszt-
rejtvényfejtő Kupára, több 
kategóriában, egyéni és csapat-
versenyben. Az első versenyhez 
képest mára megduplázódott 
az indulók száma.

Hat betű, az ország egyik leg-
keresettebb gyógyhely városa 
– adta a meghatározást Máhr 
Tivadar, Sárvár alpolgármestere, 
és a Városháza nagytermében 
összegyűlt 120 versenyző kó-
rusban felelte: Sárvár. Az eltelt 
hat esztendő alatt Sárvár felirat-
kozott az ország rejtvényfejtő 
térképére is. 

A versenyek mellett, annak 
hatására már Sárváron is mű-
ködik keresztrejtvényfejtő klub. 

A verseny szervezője dr. Gerbert 
Ottóné Judit örül annak, hogy 
még nem foglalja le minden 

időnket a számítógép, hanem jut 
idő agyunk megtornáztatására.

Gyócsy Géza hosszú évtizedek 
óta a Füles újság főállású rejt-
vénykészítője, akadt nap, hogy 
akár öt jó színvonalú rejtvényt 
kellett készítenie. Maga is indult 
a mester kategóriában a sárvári 
versenyen, ám ő készítette a 
versenyre a kezdők rejtvényeit is. 
Azt vallja, hogy az a jó rejtvény, 
amit meg lehet fejteni.

A sikeresen zajlott Fekete bég 
rejtvényfejtő verseny után sem 
pihen Gerbert Ottóné, hisz már 
elkezdte szervezni szeptember 
17-ére a Sárvári Öröm Kupa 
névre keresztelt tarokk kártya 
bajnokságot.

Sárvár az ország rejtvényfejtő térképén

Hat betű, az ország egyik legkeresettebb gyógyhely városa – ezzel a feladvány-
nyal nyitotta meg a versenyt Máhr Tivadar alpolgármester

Egy mai, modern, kísérletező textilművész

ELENDER COMPUTER az Ön LEGRÉGEBBI 
számítástechnikai partnere SÁRVÁRON!

www.elendersarvar.hu

9600 Sárvár, 
Hunyadi u. 1.

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

E-mail: 
elender@globonet.hu

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

 A nagy sikerre való tekintettel 
Új számítógép akciónk folytatódik! 
AMD X2 DualCore 3,7GHz számítógép 

konfi guráció fantasztikus áron!
Még mindig csak 64.900 Ft-ért 

FM2/4GB RAM/500GB HDD/DVD-RW/ Ház+430W tápegység

Kiváló teljesítmény alacsony áron 
ingyenes LINUX operációs rendszerrel!

Műholdas és kábeltévés vételtechnikai 
eszközökkel is várjuk kedves vásárlóinkat! 

Mindig TV antennák már 3.990 Ft-tól!

Gamerek FIGYELEM! 
Egerek, egérpadok, játékvezérlő 
konzolok, mikrofonos fejhallgatók, 
billentyűzetek széles választékban!

Májusi akciós ajánlatunk:

ÚJ! Cooler Master Devastator 
Billentyű+egér szett

Most bevezető áron 10.900 Ft

E. Szabó Margit számára országos és nem-
zetközi elismerést hozott különös és sajátos 
motívumhasználata

KANONA BAND
KONCERT

Helyszín:
SÁRVÁR, TINÓDI GIMNÁZIUM SPORTCSARNOK

Az est vendége: Sárvári Vonósok
Belépés díjtalan! – Szeretettel várjuk Önöket!

 2016. május 7. szombat 
 19.00 óra 

KANONA BAND
KONCERT

Helyszín:
SÁRVÁR, TINÓDI GIMNÁZIUM SPORTCSARNOK

Az est vendége: Sárvári Vonósok
Belépés díjtalan! – Szeretettel várjuk Önöket!

 2016. május 7. szombat 
 19.00 óra 
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Ezzel a címmel látható kiál-
lítás május 31-ig a Nádasdy 
Ferenc Múzeum időszaki ki-
állítótermében. A tárlat válo-
gatás Gothard Jenő legszebb 
természettudományos és csil-
lagászati felvételeiből.

A Vasvármegyei nemesi csa-
lád legidősebb sarja, a termé-
szettudományos érdeklődésű 
Gothard Jenő 1881-ben csilla-
gászati obszervatóriumot ren-
dezett be a Szombathely mel-
letti Herényben lévő birtokán, 
amelyben ma az ElTE Gothard 
Asztrofizikai Obszervatórium 
és Multidiszciplináris Kutató-
központ működik. 

– Gothard Jenő egy polihisztor 
volt. Számos tudományterületen 
alkotott jelentőset.  Elsősor-
ban az asztrofizikai kutatások 
úttörőjeként ismerjük, tehát a 
csillagos ég lefényképezésében, 
fényképekkel való kutatásában 
jeleskedett. Szabad szemmel 
nem látható üstököst először 
Gothard Jenő örökített meg, a 

lyra-gyűrűsköd központi csil-
lagát is ő fedezte fel – mondta 
Dr. Szabó M. Gyula, az ElTE 
Gothard Asztrofizikai Obszer-
vatórium és Multi diszciplináris 
Kutatóközpont igazgatója, aki 
hozzátette, hogy mintegy fél-
ezer darabból álló csillagászati 
fotólemez gyűjteményt hagyott 
az utókorra Gothard. 

Konrad röntgen 1895. de-
cember 27-én jelentette be a 
röntgensugárzást. Már két-há-
rom héttel később Gothard Jenő 
a herényi kastélyában sikeresen 
elő tudta állítani a röntgensu-
gárzást, és fel tudta használni 
képrögzítésre.

A tudós-polihisztor Gothard 
gazdag és rendkívül tevékeny 
életének utolsó éveiben sokat 
utazott. legteljesebb állapotban 
az amerikai világkiállítással 
kapcsolatos körutazását meg-
örökítő mintegy 400 fotográfia 
maradt fenn, ezekből is látható 
egy válogatás a Nádasdy Ferenc 
Múzeum időszaki kiállításán.

-fr-

Sövegjártó Kft.
9700 Szombathely, Csaba u. 10.

94-513-370, 94-513-382

Akkumulátorok személygépkocsikhoz, 
teherautókhoz, mezőgazdasági gépekhez, 

motorkerékpárokhoz,
kerekesszékhez, elektromos 
kerékpárokhoz, játékokhoz, 

szünetmentes, hobby célra stb.
Hulladék beszámítással, 

azonnal raktárból.

Számos iskoláscsoport, sok-
sok látogató kereste fel egy 
hónap alatt a Nádasdy-vár 
Folyosó Galéria kiállítóter-
mében Kiss Szilárd tárlatát, 
amely válogatás volt Magyar-
ország egyik legnagyobb tró-
pusi magángyűjteményéből.

Kiss Szilárd nevét Vas me-
g yében sokan ismerhet ik. 
A szombathelyi fiatalember 
korábban élsportoló súlylökő 
volt, részt vett a Sydney-i olim-
pián, országos csúcsot is fel-
állított. Sportkarrierjének egy 
orvosi műhiba vetett véget. A 
testnevelő tanárként dolgozó 
volt sportoló ma már hatalmas 
lepke- és rovargyűjteményéről 
ismeretes. Gyűjtői szenvedélye 
hétéves korában kezdődött. 
Kiss Szilárd először lakóhelye 
közelében, majd hazánk te-
rületén gyűjtötte az állatokat. 
Magyarországi gyűjteményét, 
amely közel tízezer példányt 

számlál a Savaria Múzeum-
nak ajándékozta. Hét éve már 
csak a trópusi égövben élő 
élőlényeket gyűjt. Élsportoló-

ként számos országba eljutott, 
ahol szabadidejében lepkék és 
rovarok gyűjtésével foglalatos-

kodott. Jelenleg célirányosan 
két-három évente jár expe-
díciókra, ahogy az anyagiak 
megengedik. 

A Nádasdy-vár Folyosó Ga-
lériájában nyílt elképesztően 
gazdag kiállítás az elmúlt 5 év 

gyűjtésének eredményét mutat-
ta be; rengeteg lepkét, pillangót, 
trópusi rovarokat, pókokat, 
rákokat, ezerlábúakat. 100 m2 
felületen a trópusi égöv kö-
zel tízezer egyedét és kétezer 
különböző faját láthatták a 
látogatók.

A tárlatot dr. Kondora Bálint, 
a Vas Megyei Közgyűlés alel-
nöke nyitotta meg. Megnyitó 
beszédében felhívta a figyel-
met arra, hogy bár a kiállítás 
gombostűkre feltűzött álla-
tokat mutat be, a gyűjtemény 
célja az is lehet, hogy felhívja 
a figyelmet a klímaváltozásra, 
hiszen számos rovar és lepkefaj 
pusztul ki naponta az ember 
felelőtlensége miatt. Kondora 
Bálint bizakodásának adott 
hangot, hogy ez az óriási anyag 
nem csupán időszaki bemuta-
tókon jelenik majd meg, hanem 
talán valaki állandó helyszínt is 
felajánl neki. 

Szilke

Trópusi lepkék és rovarok a várban
Kiss Szilárd gyűjtő tízezer különleges egyedet hozott el Sárvárra

Kiss Szilárd kiállító, dr. Kondora Bálint alelnök és Kondor János, a művelődési 
központ igazgatója a megnyitón

Ezüstbe zárt világegyetem
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Napközis táborok 
a Sárvári Fürdőben és a Kalandparkban

www.sarvarfurdo.hu

Kalóztábor 
6-10 éves gyermekeknek. Fürdőzés, játékok, kézműveskedés.
Időpontok: 
június 20-24.; július 18-22.; augusztus 15-19.
Ára: 17.900 Ft/hét/fő 

Gézengúz tábor 
8-12 éves kis Gézengúzoknak. Kötélpályázás, fürdőzés, íjászat, 
fa- és falmászás, valamint sok-sok izgalmas program.
Időpontok: június 27-július 1.; július 4-8.; július 18-22.; 
július 25-29.; augusztus 1-5.; augusztus 8-12.
Ára: 19.900 Ft/hét/fő

Úszótábor
Napi két úszásoktatás, barkácsolás, vidám fürdőzés, kalandparkozás.

Időpontok: 
5-7 éves korig: július 11-15.; augusztus 1-5.
7 éves kortól: június 27-július 1.; július 25-29.

Ára: 19.900 Ft/hét/fő

Jelentkezés és bővebb információ: 
www.sarvarfurdo.hu; 95/523 651; thermal@sarvarfurdo.hu

Sárvárikum – még csak ízlelge-
tem a szót, de nagyon tetszik. 
Az idén tavasszal betöltötte 10. 
életévét a Láthatatlan Sárvár 
online, kulturális magazin, és 
a szerkesztők úgy döntöttek, 
hogy teljesen megújítják a 
jubileumra a weboldalt, amely 
új nevet is kapott. Így lett sar-
varikum.hu.

Benkő Gábor és Tóth Zol-
tán (Cooper), az online felület 
szerkesztői nagyon lelkesen me-
sélnek az elmúlt tíz évről. 2006-
ban sárvári fiatalok elindítottak 
egy blogot, amelyen vállaltan 
azokat a kulturális programokat 
priorizálták, amelyek a város és 
a megye egyéb médiumaiban 
láthatatlanok, mellőzöttek vol-
tak. 2007 elejére egy közösség 
szerveződött a blog köré. Ha-
marosan elindultak a láthatatlan 
Tea-szerdák is a Nádasdy-vár 
pinceklubjában, ahol nem csak 
aktuális témákat boncolgattak 
tea mellett, de lerakták az alap-
jait a blog átalakításának. 2009 

augusztusára, többhavi munka 
után elindult a tervezett hon-
lap, a láthatatlan Sárvár 2.0-s 
változata, amely már nem blog, 
hanem egy önkéntes alapon 
szerkesztett és karbantartott 

kulturális magazin lett. 2010-
ben a láthatatlan is elindult a 
facebookon, hírt ad a frissíté-
seiről, eseményeket hoz létre 
és kezel, nagyszámú követővel 
rendelkezik. 

Három év után ismét felmerült 
az igény egy újabb felület létre-

hozására, az új felület 2012. júli-
us 28-ra készült el. A láthatatlan 
Sárvár már nem a freeblogon 
üzemelt, önálló motorja volt, és 
lapcsalád-szülővé vált: az Alter-
natív Zenei Klub, a Nemzetközi 

Folklórnapok honlapokat a 
láthatatlan szerkesztősége ke-
zelte. A honlap 3.0-s változata 
meghozta az áttörést, egyre több 
elismerő vélemény érkezett, 
egyre több olvasót nyert meg az 
oldal, és már nem csak a fiatal 
korosztályból. 

Időközben nagyon felgyorsul-
tak a változások az informatika 
terén. Mindezek persze új igé-
nyeket és elvárásokat is támasz-
tanak: a gyorsabb internet, a 
nagy képernyők nagyobb képek 
használatát teszik lehetővé, az 
okostelefon és tablet felhasználók 
pedig már joggal várják el, hogy 
a tartalom alkalmazkodjon az 
eszköz kijelzőjéhez. Ezek szerint a 
szempontok szerint született meg 
a történet következő állomása, a 
Sárvárikum, amelyet először egy 
szűk, szerkesztői körben mutattak 
be, majd április 26-án élesítették, 
és a nagyközönség is „birtokba” 
vehette.  Benkő Gábor elmondta, 
hogy nemcsak az új arculatot 
tervezték ők, de a honlap infor-
matikai fejlesztését is ők végezték 
Tóth Zoltánnal, így született meg 
az új, dinamikusabb felület. A 
Sárvárikum egy szóval próbálja 
kifejezni mindazokat az értékeket, 
amelyek Sárvárhoz, a hely szelle-
méhez kötődnek, amelyeket az új 
weblap bemutat és közvetít. Irány 
a sarvarikum.hu!

A város igazi unikuma lett a Sárvárikum weboldal

2016. április 26-án elindult a Sárvárikum
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A Szent lá

● „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a leg-
szebb hónap alkonyát.” Májusban minden 
este 18.30-kor lorettói litániát éneklünk a 
Boldogasszonyhoz.

●  Május 7-én, szombaton 8.30-tól a 
Gárdonyisok, 9.15-től a Nádasdysok és az 
elsőáldozók nagyobb testvéreinek gyónása.

● Május 8-án, Urunk mennybemene-
telének főünnepén a 8.30-as szentmisén az 
állami iskolás 3. osztályosok elsőáldozásu-
kat ünneplik. 9.30-kor a hegyi kápolnában 
búcsúi nagymisét éneklünk. 10.00-kor a 
katolikus iskola diákjai Boldog Gizella köz-
benjárásával az édesanyákért imádkoznak.

● Május 14-én, Pünkösdi vigíliáján a 
májusi litánián, előesti misén Szentlélek-
hívást tartunk (TŰZ!). Pünkösdvasárnap 
és -hétfőn a bérmálás előtt állók – kivált a 
8. osztályosok – a Szentlélek ajándékaiért 
imádkoznak, énekelnek, megbérmált ka-
tolikusok számára pedig a lélek tüzének 
élesztése.

● Kérjük az adóbevallást készítő híve-
inket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló 
1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön 
vagy közvetlenül. Ezzel az országos egyházi 
kiadásokat támogatják. A helyi egyház-
fenntartási adó a nettó jövedelem 0,5, azaz 
fél %-a, amelyet a plébánián de. 9 és 12 óra 
között lehet rendezni. A 2x1%-ról rendel-
kező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus 
Egyház: 0011; Szent lászló Katolikus álta-
lános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

Szent Miklós

 
● Májusban minden hétköznap este 

18 órakor lorettói litániát éneklünk a Bol-
dogasszony tiszteletére. Vasárnap a májusi 
litánia délután 16 órakor kezdődik a Sári 
templomban. Az ének szavával buzdítom a 
Híveket: „Máriát dicsérni Hívek jöjjetek!”

● Az elsőáldozók templomi gyakorlásai 
május 6-án és 20-án, pénteken délután 16 
órakor folytatódnak.

● A bérmálkozók gyakorlása május 
6-án, pénteken 17 órakor lesz, az oktatásuk 
május 7-én 16 órakor kezdődik a plébánia 
közösségi termében. A bérmálkozó jelöltek 
május 14-én, szombaton délután 15 órától 
tesznek bizonyságot tudásukról, hogy 
lelkiismeretesen felkészültek a bérmálásra.

● Május 13-án, pénteken délután 16 órá-
tól gyónnak a bérmálkozók és családtagjaik. 
Ekkor lesz vendéggyóntató atya is. Min-
denki kihasználhatja a gyónási lehetőséget.

● Május 16-án, pünkösdhétfőn a 10 
órás nagymisén lesz 70 ifjú diák és 6 felnőtt 
bérmálási ünnepe.

● Május 11-én, szerdán Boldog Salka-
házi Sárát ünnepli az Egyház.

● Május 13-án, pénteken, az esti szent-
misén a Fatimai Szűzanya közbenjárásával 
imádkozunk.

● Hétköznaponként este 18.30 órakor kez-
dődik a szentmise, melyre várja a hívő közösség 
az elmélyedni és lelkileg megpihenni vágyókat.

● A katolikus családok minden vasár-
nap lelkileg megerősödhetnek a szentmisén, 

amikor egymással találkoznak, és együtt 
imádkoznak. Ezáltal megerősödhet hitünk, 
és boldogabb lehet az életünk. (szentmisék: 
szombat előeste 18.30, vasárnap 8 és 10 óra)

● Minden Sárváron és környékén élő 
érdeklődő jó szándékú embernek szerető 
figyelmébe ajánlom a Sári plébánia interne-
tes honlapját www.sarvarsari.hu és a Mária 
rádió értéket közvetítő műsorait FM 95.2.  

● A nyári plébániai táborra, mely augusz-
tus 1-5. között lesz tartalmas programokkal, 
kirándulással és teljes ellátással, a jelentkezési 
adatlapok átvehetők. Az Irgalmasság Szent 
Évében 50 gyermek családja számára ez a 
tábor a plébániai közösség ajándéka.

A Sárvári Evangélikus 

● Mennybemenetel ünnepe: Május 8-án, 
vasárnapi istentiszteleteinken fogjuk megün-
nepelni úgy Sárváron, mint rábapatyon az Úr 
Jézus mennybemenetelét. Az egyházi naptár 
szerint ennek május 5-e az eredeti napja. 

● lelkészértekezlet: Május 10-én, 
kedden az uraiújfalui gyülekezetben lesz 
megtartva a Vasi Evangélikus Egyházmegye 
lelkészeinek havi munkaértekezlete.

● Nőegylet: Május 10-én, kedden 18 órai 
kezdettel kerül megrendezésre a gyülekezeti 
nőegylet gyűlése. 

● Pünkösd ünnepe: Május 15-én, 
Pünkösd vasárnapján 9:30 órai kezdettel 
tartjuk Sárváron az ünnepi istentiszteletet, 
úrvacsora közösséggel egyetemben. Május 
16-án, pünkösdhétfőn szintén 9:30 órakor 
kezdődik a sárvári istentisztelet. rába-

patyon pedig 11 órától tartjuk az ünnepi 
liturgiát, és ezen a napon ott élhetnek az 
úrvacsora szentségével. 

● SZJA 2x1%:  A személyi jövedelemadó 
bevallások idején szeretettel kérjük a testvé-
reket, hogy rendelkezzenek a kétszer 1%-ról:

– Az első 1%-ról a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház javára a 0035 technikai szám 
feltüntetésével lehet rendelkezni.

– A második 1%-kal helyben, gyülekeze-
tünk luther-rózsa Alapítványa támogatha-
tó. Ennek adószáma: 18890246118.

● Vasárnaponként 10 órától istentiszte-
letet – és ezzel egy időben gyermek-isten-
tiszteletet – tartunk.

● Szerdánként délután fél hatra a Da-
lárda próbáira várjuk az énekelni vágyókat.

● Május 14-én, szombaton 17 órakor 
konfirmációi vizsga lesz gyülekezetünkben.

● Május 15-én, pünkösdvasárnap 10 
órától tartjuk  ünnepi istentiszteletünket 
úrvacsorával, melyen sor kerül a konfir-
mandusok fogadalomtételére.

● Május 16-án, pünkösdhétfőn 10 óra-
kor kezdődő istentiszteletünkön Németh 
Tamás végzi a szolgálatot.

● Személyi jövedelemadónk 1%-át a 
Sárvári református Gyülekezetért Alapít-
ványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 
18890552-1-18. A Magyarországi reformá-
tus Egyház Technikai száma: 0066. 

● Egyházközségünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia
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Sárváron több rendezvénnyel 
is megemlékeztek a költészet 
napjáról. A kulturális kínálat-
ban volt gitáros pódiumbeszél-
getés, rendkívüli irodalomóra, 
ünnepi gála, versosztás és utca-
zene is tarkította az események 
sorát.

A költészet napjához kapcso-
lódó események első darabja a 
Nádasdy Múzeum dísztermében 
zajlott április 9-én, ahol Markó 
Péter beszélgetett Varga Ben-
cével, a „Zaporozsec” zenekar 
frontemberével a vers és a dal 
jelenéről és jövőjéről.

Varga Bence kifejtette, hogy 
maga is érintett zenész - szöveg-
író alkotó révén, hisz a tömeg-
kultúra és a „kanonizált” magas 
kultúra közötti átjárhatóságban. 
A pódiumbeszélgetés végén a 
gitáros néhány saját szerzemé-
nye mellett Cseh Tamás és Sebő 
Ferenc megzenésített verseit 
adta elő.

április 11-e, József Attila szü-
letésnapja, 1964 óta a magyar 
költészet napja. Az esemény az 

egész országot megmozgatja, 
és felhívja a figyelmet a kultúra 
fontosságára. Sárváron e napon a 
Szent lászló katolikus iskolában 

szerveztek műsort. Az iskola 
diákjai verses és dalos összeál-
lítással emlékeztek a költészet 
napjára. Ez alkalommal adták át 
az iskola szülői munkaközössége 
és a Sárvári Oltalmazó Kezek 
Egyesület irodalmi és képző-
művészeti pályázatának díjait is. 

Volt az iskolában könyvvásár, és 
a Ma’ Mint’ Ti Színjátszó Cso-
port két különleges irodalomórát 
is tartott a 7-8. osztályosoknak.

Schimmer roberta és tanít-
ványai egész napos programot 
szerveztek a költészet napjára. 
Az iskolai bemutató után a 
csapat a nyakába vette a várost, 
és kezdetét vette a tavalyról már 
jól ismert utcai versosztogatás, a 
Vers elvitelre. A színjátszóknak 

közel kétezer verset sikerült 
kiosztaniuk. Az utca emberei 
közül sokan nagyon bizalmat-
lanul fogadták a missziót. A 
könnyednek látszó egész napos 
rendezvény során kiderült, hogy 
napjainkban a kultúrát nem egy-
szerű az emberekhez eljuttatni. 
A versek legjobban az üzletek 
előtt fogytak, a költők közül 
kevesen gondolták, hogy ők is 
termékké válnak. A nap zárása-
ként a színjátszók a város főterén 
tartottak utcazenélést.

Schimmer roberta és a Ma' 
Mint' Ti színjátszói az év hátra-
lévő napjaiban is azon lesznek, 
hogy eljusson minden sárvári-
hoz a kultúra egy-egy darabja, 
ha máshogy nem egy papírsze-
letkére nyomtatva.

A hét zárásaként Versekre 
hangolva címmel szervezett 
költészet napi estet a Sárvári 
Gárdonyi Géza általános Iskola 
a Nádasdy-vár dísztermében 
április 15-én. A rendezvényt 
hagyományteremtő céllal indí-
tották Vörös Krisztina tanárnő 
ötlete nyomán.

Versekre hangolták az egész várost

Szent Márton életével ismerkedtek játékos formában
Foglalkozással egybekötve 
mutatta be Szent Márton 
életéről szóló foglalkoztató 
füzetét Wächterné Lakatos 
Ágnes április 11-én, a Szent 
László Katolikus Általános 
Iskolában. 

Az iskola költészet napi prog-
ramjában a gyerekek játékos 
formában ismerkedtek meg a 

középkor egyik legnépszerűbb – 
Savariában született –  szentjével.

A 64 oldalas foglalkoztató 
füzet az Élő evangélium, Játékok, 
feladatok a Szent Márton évre 
címmel jelent meg a zalalövői 
plébánia gondozásában. A ki-
advány az egyházi év minden 
vasárnapjára és ünnepnapjára 
nyújt játékos feladatokat. Egy-
egy oldal közös játékra vagy 

szentmisén való részvételre hívja 
olvasóját. A füzet 6-12 éves gye-
rekeknek szól. A kisebbek egy-
szerűbb játékokat – színezőket, 
labirintusokat –, a nagyobbak 
gondolkodtató feladatokat talál-
nak a füzetben. 

Wächterné lakatos ágnes 
szívesen tart foglalkozásokat 
gyermekeknek, az emlékévre 
már most egy tucat felkérés is 
érkezett hozzá. Vannak társas-

játék tervei, egyik megvalósítása 
közülük már folyamatban van, 
illetve felkérték egy következő 
foglalkoztató füzet elkészítésére, 
amely megjelenése augusztusban 
várható. 

A Szent Márton életét bemuta-
tó kötet megrendelhető a kiadó 
honlapján, illetve megvásárolha-
tó a plébániákon, kegytárgybol-
tokban.  

-tsz-

2016. május 8., vasárnap 18.00 

Koncz János Alapfokú Mûvészeti Iskola 
Pernecker János terme 

jótékonysági KONCERT 
a 

Sárvári Mûvészetoktatásért Alapítvány 
támogatása céljából

Jegyárak: 1000 Ft, 2000 Ft, 3000 Ft. 
Támogatói jegyek elõvételben az iskola titkárságán, 

illetve a helyszínen vásárolhatók. 
9600 Sárvár, Várkerület 31. I. Tel./fax: 95/320-117 

E-mail: igazgato@zeneiskolasarvar.hu
Wächterné Lakatos Ágnes a Szent Márton-évre készített foglalkoztató füzetét 
mutatta be a gyermekeknek

Schimmer Roberta és színjátszói két különleges irodalomórát is tartottak a 
katolikus iskola 7-8. osztályosainak
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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.

Ne koptasd a télit!

Akciós nyári gumikmár 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!*

Április 11-én, a költészet nap-
ján immár második alkalom-
mal került sor a Végh Martin 
emlékére meghirdetett novel-
la- és meseíró, meseillusztráló 
pályázat eredményhirdetésére 
a Tinódi gimnáziumban. 

A program első felében az 
iskola egykori, súlyos beteg-
ség után elhunyt tehetséges 
diákjáról,  Végh Martinról 
emlékeztek meg a jelenlévők, 
majd sor került a díjkiosztó 
rendezvényre.

– A pályázat célja, jobbítani 
a világot. Valamit hozzátenni 
magunkból, örömeinkből, fáj-
dalmainkból, megélt tapaszta-
latainkból, képzeletünkből. Az 
értékteremtés vezérel minden 
alkotót – mondta a díjátadón 
Pernecker Csilla tanárnő. 

A pályaműveket  a  Végh 
család és a szakmai zsűri is 
rangsorolta. A díjakat Martin 
szülei, Kondora István pol-
gármester és Patyi Elemér, a 
kistérségi társulás elnöke adták 

át. A díjátadó után a jelenlévők 
meghallgatták Martin mesé-
jét, amelyhez az illusztrációk 
készültek, majd a novellaíró 
verseny győztes történetét. 

Novellaíró verseny eredmé-
nye: A Végh család díjazottjai: 
1. helyezett Pipics János 11.B, 
2. helyezett Kovács Hanna 9.B, 
3. helyezett Kovács Fanni 9.C 
és Eckert réka 9.C. A szakmai 
zsűri díjazottjai: 1. helyezett 
Pipics János 11.B, 2. helyezett 
Kovács Fanni 9.C, 3. helyezett 
Németh Julianna 9.A.

A meseillusztráló verseny 
eredménye a szakmai zsűri 
döntése alapján: általános is-
kola alsó tagozat: Szalai ádám, 
Borsi réka, Kovács Marcell, 
különdíjas: Palatinus Anna. 
általános iskola felső tagozat: 
1. helyezett Bíró Stefánia, 2. 
helyezett Asbóth Zoé. Gimna-
zista díjazottak: reiber Niko-
letta, Gruber Flóra, Bíró Gló-
ria. Különdíjasok: Nagy réka, 
Horváth Dóra, Iván Alexandra, 
Pipics János.

Végh Martinra emlékeztek
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Kapunyitás: 20:00 óra

A belépőjegy ára: 5.000 Ft*

A részvétel csak előzetes regisztrációt követően lehetséges.

Belépőjegyek korlátozott számban kaphatók a Spirit Hotel recepcióján.

Tel.: +36 30 774 2442 | E-mail: hostess@spirithotel.hu | 
Cím: H-9600 Sárvár, Vadkert krt. 5.

*Az ár az ÁFA-t tartalmazza.

című lemezének lemezbemutató koncertje Sárváron, 
a Spir it  Hotel  konferenciatermében 

2 0 1 6 .  M Á J U S  1 5 . 
P Ü N K Ö S D V A S Á R N A P ,  2 0 : 3 0  Ó R A

Fred Vavrousek
composer

Vas megye és Szombathely helyze-

tét döntően a magas bruttó hazai 

termék alapján ítélik meg. Figyel-

men kívül hagyják, hogy szűkebb 

pátriánk infratstrukturális, terü-

letfejlesztési vagy akár jövedelmi 

szempontból többnyire csupán kö-

zepes mutatókkal rendelkezik, illet-

ve, hogy a fenntartható fejlődéshez 

elengedhetetlen szellemi feltételek 

(egyetem, kutatóintézeti hálózat) 

hiányoznak.

A Genius Savariensis Alapítvány 

ennek az ellentmondásnak az eny-

hítését tűzte ki célul a szombathelyi 

felsőoktatás egyetemi szintre eme-

lésével, új, felsőoktatási szakterü-

letek bevezetésének, a közép-eu-

rópai régió kutatására szakosodó 

tudományos intézmények megyei 

hálózatának támogatásával.

Prof. Dr. István Lajos

a kuratórium elnöke

(1999)
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1999 decemberében  Genius Sa-

variensis néven közhasznú alapít-

vány jött létre abban a reményben, 

hogy a szűkebb régió, Szombathely 

városa és Vas megye iránt elkötele-

zett magán- és jogi személyek, po-

litikusok, vállalkozók és befektetők, 

a hazai és a nemzetközi vállalatok 

közül mind többen felismerik: a 

tervezhető, fenntartható és a régió 

hagyományaihoz méltó jövő csak 

magas színvonalú szellemi háttérrel 

valósítható meg. 

Ezt a szellemi hátteret csak az 

itt élő és tevékenykedő polgárok, 

szervezetek és vállalaotk, illetve az 

innen elszármazott, de a szülőföld 

sorsa iránt érdeklődő személyek 

összefogása képes megteremteni.

A Genius Savariensis Alapítvány 

az összefogásnak biztosít keretet.

Prof. Dr. Pusztay János

alapító

(1999)

M A R K Ó     P É T E R

NAPNYUGATI 
JÖVÉS-MENÉS

Nádasdy-vár Művelődési KözpoNt és KöNyvtár

sárvár, 9600 várkerület 1. (Nádasdy-vár)
Telefon: 95/320-063 • Fax: 95/323-425
e-mail: muvelodesikozpont@sarvar.hu

http://sarvarikum.hu

A Sárvári Nádasdy-vár Művelődési Központ és 

Könyvtár tisztelettel meghívja Önt

2016. MájuS 10-éN (KeddeN) 17 órárA

a Nádasdy-vár házasságkötő termébe

MArKó Péter

NAPNyugAti
jÖvéS-MeNéS

című könyvének premierjére

A kötetet bemutatja, 

és a szerzővel beszélget

Prof. dr. dr.h.c. PuSztAy jáNoS

A kötet a helyszínen

megvásárolható.

MArKó Péter 

1953-ban született Sárváron. Középiskolai tanul-

mányait a Latinka Sándor gépipari technikumban 

végezte Szombathelyen. A megyeszékhelyen, 1979-

ben szerzett magyar-népművelés, majd Budapesten 

az eLte Bölcsészettudományi Karán 1985-ben szo-

ciológus diplomát. 1976-tól 1998-ig a sárvári mű-

velődési központ népművelője, igazgatóhelyettese. 

1998-tól 2006-ig a vas Megyei Közgyűlés elnöke. 

2006 októberétől újra Sárváron, a Nádasdy-vár Mű-

velődési Központ és Könyvtárban dolgozik. A Nyu-

gat-magyarországi egyetem Savaria egyetemi Köz-

pont címzetes főiskolai docense. Kultúraszervező 

tevékenységében meghatározó a képzőművészet, a 

zene és a néptánc értékeinek felmutatása, átörö-

kítése. Számos hazai és nemzetközi egyesületben 

vállal tevékenységet. A most bemutatandó negye-

dik kötete előtt 2008-ban jelent meg két könyve: az 

„áron vett szabadság” és a „Modernizáció, racio-

nalizálódás– szociológiaelméleti előadások”. 2013-

ban jelent meg a „végességnél távolabbra-egy kis-

városi életút” című szociográfiája.
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végezte Szombathelyen. A megyeszékhelyen, 1979-

ben szerzett magyar-népművelés, majd Budapesten 

az eLte Bölcsészettudományi Karán 1985-ben szo-

ciológus diplomát. 1976-tól 1998-ig a sárvári mű-

velődési központ népművelője, igazgatóhelyettese. 

1998-tól 2006-ig a vas Megyei Közgyűlés elnöke. 

2006 októberétől újra Sárváron, a Nádasdy-vár Mű-

velődési Központ és Könyvtárban dolgozik. A Nyu-

gat-magyarországi egyetem Savaria egyetemi Köz-

pont címzetes főiskolai docense. Kultúraszervező 

tevékenységében meghatározó a képzőművészet, a 

zene és a néptánc értékeinek felmutatása, átörö-

kítése. Számos hazai és nemzetközi egyesületben 

vállal tevékenységet. A most bemutatandó negye-

dik kötete előtt 2008-ban jelent meg két könyve: az 

„áron vett szabadság” és a „Modernizáció, racio-

nalizálódás– szociológiaelméleti előadások”. 2013-

ban jelent meg a „végességnél távolabbra-egy kis-

városi életút” című szociográfiája.

A Sárvári Nádasdy-vár Művelődési Központ és 

Könyvtár tisztelettel meghívja Önt

2016. MájuS 10-éN (KeddeN) 17 órárA

a Nádasdy-vár házasságkötő termébe
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Az ajánlat 2016. május 2-tól visszavonásig érvényes, 24 hónapos határozott idejű szerződéssel és elektronikus számlázás választása esetén, VDSL, optikai FTTH 
és digitális kábeles Docsis 3.0 szolgáltatási területünkön belül, meghatározott területeken, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott 
időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű.
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Tévé + net 

5 490 
Ft/hó

Képernyőn minden, amit szeretsz
Internet és Családi HD tévécsomag az Inviteltől

Válaszd kiemelt Kolibri M ajánlatunkat, így a Családi HD tévécsomag – amelyben 19 tévécsatorna HD –  és az internet 
együtt mindössze havi 5 490 Ft-ba kerül! Az ajánlat az Invitel HD-képes szolgáltatási területein, új kétéves szerződéssel 
és e-számlával érvényes. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatokról, pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj a 1288-as 
számon, az invitel.hu-n vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

Gyors 

internet még 

több helyen!

IN_33013304_MAJ_sajto_HD_SarvariHirlap_188x270.indd   1 25/04/16   12:46
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KREDENC BISZTRÓ REGGELIZŐ
9600 Sárvár, Rákóczi u. 16-18. • Házhoz szállítás: 06 70 312 0251

(Lidl parkolónál lévő üzletsor)
Mindennap már reggel 7 órától! Napi menü 850 Ft-tól. 

Május 9-től május 15-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat, Vasárnap

Napi levesek
Húsleves metélttel Húsleves 

májgombóccal
Újházi-

tyúkhúsleves 
Húsleves 

fridatto módra Húsleves gazdagon Húsleves gazdagon,
Cordon bleu hasábburgonyával,

Somlói galuska
1050 Ft

Húsleves gazdagon,
Marhapofa rizzsel, zöldkörettel

Somlói galuska
1600 Ft

Bableves Sajtkrémleves Paradicsomleves Zöldségleves Zöldborsóleves

1 napi leves + 
főétel 850 Ft Rakott burgonya Vörösboros resztelt 

csirkemáj rizzsel

Csípős 
csirkeszárny 
salátaágyon

Cigánypecsenye 
burgonyapürével

Sült csirkecomb 
salátaágyon

1 napi leves + 
főétel 950 Ft Cordon bleu hasábburgonyával vagy Vadpörkölt nokedlivel

1 napi leves + 
főétel 1300 Ft Tenger gyümölcsei rizottó

Május 16-tól május 22-ig
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat, Vasárnap

Napi levesek

Húsleves 
barom� udvarból Húsleves metélttel Húsleves 

daragaluskával
Legényfogó 

húsleves
Húsleves fridatto 

módra Húsleves gazdagon,
Milánói sertésborda

Túrós palacsinta
1050 Ft

Húsleves gazdagon,
Kacsacomb áfonyalekvárral, rizzsel

Túrós palacsinta
1600 Ft

Gombakrémleves Tojásleves Burgonyaleves Hideg 
gyümölcsleves

Fokhagyma-
krémleves

1 napi leves + 
főétel 850 Ft

Hortobágyi húsos 
palacsinta

Mézes 
csirkecomb 

burgonyapürével

Ragacsos oldalas 
steakburgonyával

Sajtszószos 
csirkemell rizzsel Gyros tál

1 napi leves + 
főétel 950 Ft Milánói sertésborda vagy Kacsapörkölt nokedlivel

1 napi leves + 
főétel 1300 Ft Szarvas sült barnamártással, krokettel

Jól rajtoltak az idei versenyidő-
szakban a sárvári kung fusok, 
számos érmet gyűjtöttek be a 
tavasz folyamán.

április elején rendeztek stílus-
bajnokságot, amelyen 11 iskolá-
ból közel 90 versenyző vett részt. 
A sárvári iskola 2 küzdelmi és 
4 formagyakorlat versenyzővel 
képviseltette magát, 3 bronz- és 
1 ezüstérmet hoztak el a sárvári 
versenyzők: Koltai Kitti felnőtt 
női, 60 kg, light sanda küzdel-
mi kategória III. hely; Sipos 
Péter Martin férfi, 75 kg, light 
sanda küzdelmi kategória IV. 
hely; Varga Teodóra junior lány, 
pusztakezes formagyakorlat ka-
tegória III. hely; Németh Borbála 
serdülő lány, pusztakezes forma-

gyakorlat kategória III. hely; Joó 
Martin gyermek fiú, pusztakezes 
formagyakorlat kategória II. 
hely; Szalai Máté junior fiú, 
pusztakezes formagyakorlat 
kategória IV. hely.

április 11-én Ercsi városá-
ban rendezték meg a Kung fu 
és Whusu Magyar Bajnokság 
első fordulóját. A versenyen 3 
formagyakorlat  és két küzdelmi 
versenyző képviselte a Sárvári 

Chang Stílusú Shaolin Kung 
Fu Iskolát. A formagyakorlat 
versenyzők eredményei: Varga 
Teodóra felnőtt női, pusztakezes 
formagyakorlat 5. hely, Szalai 
Máté felnőtt férfi; pusztakezes 
formagyakorlat 3. hely; Joó 
Martin gyermek III, puszta-
kezes formagyakorlat 9. hely. 
Küzdelmi versenyzők eredmé-
nyei: Koltai Kitti felnőtt női, 
60 kg, Quingda 2. hely; Sipos 
Péter Martin felnőtt férfi, 75 kg, 
Quingda 3. hely.

– A versenyen értékes ranglis-
ta pontokat szereztek verseny-
zőink, amely nagy mértékben 
növeli esélyüket, hogy novem-
berben meghívást kapjanak 
a magyar bajnoki döntőre – 
mondta el Cordier Bálint edző.

Sikeresen menetelnek a sárvári kung fusok

Április elején, Budapesten a 
Soroksári Sportcsarnokban 
került megrendezésre az Or-
szágos Diákbajnokság és Eng-
rich Mariann Emlékverseny. 
A Taekwondo Sharks Sárvár 
4 versenyzővel küzdött az 
érmekért.

A rendezvényen 16 klub 144 
versenyzője mérte össze tu-
dását. A sárváriak arany- és 
ezüstérmekkel tértek haza. 
Eredmények: ruzsin Artúr 1. 
helyezés, Szakos Bence  2. helye-
zés, Akóts Marcell 2. helyezés, 
Binder Natália 2. helyezés.    

A Formagyakorlat Orszá-
gos Bajnokságot április 24-én, 
Nagykátán rendezték meg. 
Idén 110 versenyző mérhette 
össze tudását. A sárvári csapat 
6 versenyzővel készült a nívós 
megmérettetésre, és első alka-
lommal indultak egyéni verseny 
mellett csapatversenyben is. 
Egyéni versenyben Baranyai 
József gyerek korcsoportban 16 
indulóból a 6. helyen végzett. 
Szabó Anna szintén gyerek 
korcsoportban 15 indulóból az 
5. helyen végzett. Szakos Péter 

remek versenyzéssel a dobogó 3. 
helyére állhatott fel, míg Marton 
Jenő idén sem talált legyőzőre, 
így megvédve tavalyi címét, 
első helyen végzett. – Csapat-
versenyben a 3 fős vegyes csa-
patunk, Keresztes Evelin, Gecse 
réka, Marton Jenő mindenkinél 
jobbnak bizonyult, így arany-
érmet szereztek – tudtuk meg 
Kovács Zsolt edzőtől.

Az országos bajnokságon 
is bizonyítottak 
a taekwondosok

Taekwondo Sharks Sárvár versenyzői 

6 versenyző 4 érem a stílusbajnokságon, mögöttük edzőjük Cordier Bálint
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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

május 12-én és 19-én, 
csütörtökön 17 órakor

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2016. május 6. és május 21. 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. május 2.  

Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

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

Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingatlanhasz-
náló MÁJUS HÓNAPBAN MÁJUS 
28-ÁN, SZOMBATON 12.00 órától 
18.00 óráig a Kemény István u. 1. 
szám előtt (lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, és 
ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben 
díjmentesen elhelyezheti, amennyiben 
tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS:
2016. január 1-től a lakosság a ház-

hoz menő lomtalanítást a bejelentést 
követő 10 munkanapon belül, a Köz-
szolgáltatóval 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 lom-
talanítás díjának megfizetése mellett 
szállítható el. A ki nem használt lomta-
lanítási alkalom a következő évre nem 
vihető át. A házhoz menő díjmentes 
lomtalanítás július és augusztus hó-
napok kivételével egész évben igénybe 
vehető, kivéve a vis maiort, évente 
egy alkalommal, maximum 2 m3 
mennyiségben.

FIGYELEM!
Lakossági eredetű hulladékká vált 

GUMIABRONCSOT 6 db/háztartás/
év mennyiségben, ÓLOM AKKU-
MULÁTORT, NIKKEL-KADMIUM 

ELEMET, klór-fluor-szénhidrogént 
tartalmazó kiselejtezett berendezést 
pl.: hűtő, veszélyes anyagokat tar-
talmazó kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezéseket pl.: TV, 
MOSÓGÉP, MIKROHULLÁMÚ 
SÜTŐ, SZÁMÍTÓGÉP, EGYÉB 
HÁZTARTÁSI ELEKTROMOS 
BERENDEZÉS a lakossági ingat-
lanhasználó 2016. MÁJUS 28-ÁN, 
SZOMBATON 12.00 órától 18.00 
óráig a Kemény István u. 1. szám 
előtt (lafuma után) elhelyezett kon-
ténerhez maga elszállíthatja, és ott 
díjmentesen elhelyezheti, amennyiben 
tartozása nem áll fenn.

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, feltéve, hogy az ingatlan-
használónak tartozása nem áll fenn, 
vagy azt igényléskor megfizeti. A 
kertvárosi városrészben már kihelye-
zett biokukák továbbra is használatban 
maradnak, aki biokukával rendelkezik 
díjmentes gyűjtőzsák igénybevételére 
nem jogosult.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2016. május, június.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
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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 
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H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu
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Görögország – Kréta
Lavris Paradise Hotel 4* 

További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

383.782 Ft/2 fő

Félpanziós ellátással
2016. június 15–22.

7 éjszaka

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Május 7., 14. és 21.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Május 6. (péntek) 19.00 Összefoglaló a városi majálisról 
Május 13. (péntek) 19.00 Előzetes a Nádasdy Történelmi Fesz-
tiválról
Május 20. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Nyitnikék Fesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40

Élet Forrás – katolikus magazin:
Május 7. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10
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Három napon át kedvükre vá-
logathattak a sárváriak a legkü-
lönfélébb sportversenyek közül! 
Sárvár Város Önkormányzata, a 
városi sport és civil egyesületek 
idén is megszervezték április 
22-e és 24-e között a hagyomá-
nyos városi sportnapokat. 

Évek óta hagyomány, hogy a 
sárvári önkormányzat és a Sárvári 
Közös Önkormányzati Hivatal 
csapatai nyitják a tekeversenyt, és 
egyben a városi sportnapot pén-
tek délután a Fülöp Tekézőben. 
Ezúttal dr. Szijártó Valéria jegyző 
és Kondora István polgármester 
nem egymást segítette, hanem 
egymás ellen versenyzett.

– Nagyon sok olyan akció van 
a városban, ahol demonstratív 
jelleggel megjelenek a kollé-
gáimmal. Mindig szimbolikus 
jelentőséget tulajdonítok annak, 
hogy nem elég valamiről beszélni, 
hanem ha az ember ott van, akkor 
megpróbálja azt is megmutatni, 
hogy ő a saját korosztályában 
képes is és hajlandó is ezekben a 

közösségi akciókban részt venni 
– mondta Kondora István pol-
gármester.

Szombaton az asztalitenisze-
zők már reggel nyolc órakor 
elkezdték a versengést a Barabás 
szakközépiskola tornatermében. 
A versenybíróság elnöke és a 

program főszervezője ezúttal 
is Tóth Csaba testnevelő tanár 
volt. Mint mondja, hat éve része 
a sportnapoknak az asztalitenisz 
verseny, amely hozzájárul a sport-
ág népszerűsítéséhez.  

Korán reggel már a városi uszo-
dában is nagy volt a készülődés. 
A városi sportnap keretében a 
Sárvári Úszóiskola szervezett 

úszóversenyt. A programba a 
gyerekek mellett a szülők is lel-
kesen bekapcsolódtak, segítették 
a verseny lebonyolítását. 

A kosárlabdaversenyre idén is 
a gimnázium tornacsarnokában 
került sor, itt is már korán reggel 
pattogott a labda. Pál Balázstól, 
a Sárvári Amatőr Kosarasok 
Klubjának elnökétől megtudtuk, 

hogy a napot a sárvári fiatalok 
egymás elleni küzdelme nyitotta, 
akik nagy lelkesedéssel vágtak 
bele a mérkőzésbe. A lelkes já-
tékot a felnőttek követték. Az öt 
csapat végig kitartóan, elszántan 
próbált több és több győzelmet 
szerezni, hogy végül felállhasson 
a dobogó legfelső fokára.  

A városi sportnapot szombaton 
10 óra előtt pár perccel Máhr 
Tivadar alpolgármester nyitotta 
meg hivatalosan a városháza 
előtt a 6-12-24 órás futás rajtját 
megelőzően.  – Ez a rendezvény is 
demonstrálja, hogy a mi városunk 
valóban mozog, és valóban él, és 

ezt a szép környezetet, amelyben 
élünk, valóban meg tudjuk tölteni 
tartalommal, legyen szó kultúráról 
vagy most sportról. Több mint tíz 
különböző sportágban mutathat-
juk meg magunkat, a helyi civi-
leknek, lelkes sportszervezőknek, 
egyesületeknek köszönhetően. 
Bízom benne, hogy ez a rendez-
vény a hozzánk látogató vendégek 
érdeklődését is fel tudja kelteni – 
hangsúlyozta Máhr Tivadar.  

Embert próbáló megmérette-
tésre vállalkoztak a futók, akik 
a vár körül teljesítették vállalt 
távjukat. Több mint 250-en 
neveztek a 6-12-24 órás távra. 
A sportolóknak nemcsak a 
rájuk törő fáradtsággal kellett 
megküzdeniük, de délutántól 
másnap reggelig már az extrém 
időjárási körülményekkel is. 
A Sárvári Kinizsi SE ezúttal is 
profi szervezéssel igyekezett a 
pihenést, az energia utánpótlást 
biztosítani a futóknak.

A Sárvári Hagyományőrző és 
Íjász Egyesület szervezésében 
a lelkes amatőrök a várudva-

ron íjászverseny keretében is 
összemérhették ügyességüket. 
A városi sportnap keretében 
szervezték meg a XV. Nádasdy 
Kupa Szabadfogású Nemzet-
közi Birkózó Versenyt, lehetett 
teniszezni, vasárnap pedig lab-
darúgás és petanque várta a leg-
kitartóbbakat. A sportnapokhoz 
kapcsolódóan került sor a tánc 
világnapi gálára is.  

Berta

A sport városa lett három napra Sárvár

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

NEM BONYOLÍTJUK,
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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

– Gondja van a jelenlegi biztosításával?
– Keresi a legkedvezőbbet? Váltani szeretne?

– AZ ÖSSZES BIZTOSÍTÓ AJÁNLATA EGY HELYEN!
– Válassza díjmentes szolgáltatásainkat!

  Biztosításközvetítői rutinunk, kapcsolatrendszerünk
garancia rá, hogy Önnek:

 ne kelljen időrabló ügyintézéssel bajlódnia
 problémás esetekben is gyors, hatékony megoldást találjon!

• 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,

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése, biztosításközvetítés, 
szerződéskezelés, ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

ITT AZ IDŐ! VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT MOST!

Az önkormányzati hivatal és a képviselő-testület csapatai idén is összemérték 
teketudásukat

Az úszok 25 és 50 méteres távokon versenyeztek mell-, gyors- és hátúszásban

Az extrém időjárási körülmények próbára tették a 12-24 órás futóverseny 
résztvevőit 
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Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.

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

MINDEN 
VASÁRNAP 

NYITVA

Hétfő-péntek: 6:00 – 22:00        Hétfő-péntek: 6:00 – 20:00
Szombat: 6:00 – 22:00                 Szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00             Vasárnap: 07:00 – 12:00

Soproni dobozos sör 0,5L 205 Ft/db (410 Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 180 Ft/db (360 Ft/L)
Riesenbrau dobozos sör 0,5L 140Ft/db (280 Ft/L)
Löwenbräu dobozos sör 0,5L 175Ft/db (350 Ft/L)
Kőbányai dobozos sör 0,5L 175Ft/db (350 Ft/L)
Beck’s dobozos sör 0,5L 215Ft/db (430 Ft/L)
Arany Fácán dobozos sör 0,5L 165Ft/db (330 Ft/L)
Pepsi 2,5L 350Ft/db (140 Ft/L)

“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!

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. 34.

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

Diamon szilikontok, 
tükör hátlapok, üvegfóliák 
széles választéka 2.500 Ft-tól

Microsoft Lumina 550
39.990 Ft helyett 34.990 Ft

Bennünket a név kötelez!
33. éve az Önök szolgálatában! 

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Itt van a SPÁRGA-EPER szezon, itt van újra!
Jöjjön el hozzánk, és kóstolja meg a spárgából,

vagy épp spárgával-eperrel készített kiváló ételeinket,
melyek nemcsak az étvágyat hozzák meg, hanem 

a libidót is fokozzák, és kortyolja  hozzá széles 
borválasztékunk valamelyik kiváló borát!

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

Hamarosan indul nyárköszöntő étlapunk!

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

ÚJ CHEF – ÚJ ÉTLAP!
Jöjjön, válasszon és kóstoljon,

vagy rendeljen a weboldalunkról… 

Kóstolja meg új pizzáinkat is! 
Kamionos pizza / Ördögi pizza / Pizza Serranó  

ha közülük választ, 
ajándékba egy üdítőt vagy pohár sört adunk!

Érv.: kizárólag helyben fogyasztásra 
2016. máj. 9–31-ig H-K-Sze-Cs napokon

www.tinodihotel.hu

TAVASZI ÍZKAVALKÁD
2016. 05. 06-tól

Spárga és 
Eper napok!


