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Zászlószentelés a megyei tűzoltónapon

729 millió forintot
kapott Sárvár
729 milliós támogatást nyertek
Sárvár beruházásai a Területi
Operatív Program keretében.
Ez volt a témája a városházán
tartott sajtótájékoztatónak.

A sárváriak új tűzoltó gépjárműve a Katasztrófavédelem Központi Zenekara és az emlékzászló előtt vonult fel

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent
Flórián napja alkalmából
történelmi emlékzászló szentelési, átadási ünnepséget és
egyben megyei tűzoltónapot
tartott Sárváron május 6-án.
A rendezvényt egy új, magyar
fejlesztésű tűzoltó gépjármű
átadása koronázta meg.
A Sárvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület zászlaját 1889.

június 29–30-án avatták fel,
a szervezet megalakulásának
15. évi jubileumán. Május 6-án
ennek a zászlónak a másolatát adták át és szentelték fel
a Nádasdy Ferenc Múzeum
dísztermében. A lobogó történetéről Takács Zoltán Bálint
igazgató beszélt, mint mondta
a Gayer Antal főparancsnok
vezette sárvári tűzoltók nagyszabású ünnepséget szerveztek
az akkori zászló szentelésére,

REFORMÁCIÓ 500
Ünnepi hangverseny
a sárvári Nádasdy-várban
2017. május 28-án, vasárnap 15 órakor
Szigeti István
Erkel-díjas zeneszerző műveiből

a zászlóanya az utolsó bajor
királyné, Mária Terézia Dorottya lett. Kondora István
polgármester arról szólt, hogy
a zászló a múlt és a jelen találkozása, hiszen az eredeti
nyélre került az új lobogó.
Végezetül köszönetet mondott
a tűzoltóknak, akik minden
időben vigyáznak az életünkre
és az anyagi javainkra.
Folytatás a 4. oldalon

Ágh Péter országgyűlési képviselő, dr. Kondora Bálint, a
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke,
Kondora István polgármester,
Máhr Tivadar alpolgármester,
Hámoriné Németh Edit és Varga
Istvánné intézményvezetők, valamint Szélesi Attila igazgató vettek
részt a tájékoztatón.
Négy sárvári önkormányzati
fejlesztési projekt nyert összesen
729 millió forintnyi támogatást
a Társadalmi Operatív Program
első szakaszában. – A felépítendő
Zeneháza 189 millió, a 33 éves
városi bölcsőde felújítása 144
millió, a gondozási központ teljes
átalakítása 150 millió, a Hild-park
környezetének kialakítása pedig
a Zöld városok programban 246
millió forint vissza nem térítendő
támogatást kapott – mondta Kondora István polgármester.
Folytatás a 3. oldalon
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Kővári Eszter Sára – ének, Peltzer Ferenc – gitár

Adagio – ősbemutató
Haday László –oboa, Kamarazenekar
Proféták által... – ősbemutató
Kővári Eszter Sára – szoprán, Kórus, Kamarazenekar
Elégia – ősbemutató
Bálint János – fuvola, Kamarazenekar
Stabat Mater

Kővári Eszter Sára – szoprán, Kórus, Kamarazenekar
Spontánusz Kórus, Erkel Ferenc Kamarazenekar,
Vezényel: Alpaslan Ertüngealp
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21 milliárd forintnyi fejlesztési támogatás érkezik a megyébe
A megyeházán tartott sajtótájékoztatón jelentették be a
Területi Operatív Program
(TOP) pályázatainak Vas megyei nyerteseit.
A megye országgyűlési képviselőinek, a megyei önkormányzat
vezetőinek és a városok polgármestereinek jelenlétében zajlott
tájékoztatón kiderült 65 település 104 pályázata nyert a TOP
megyei első körös pályázatain
a rendelkezésre álló 21 milliárd
forintnyi támogatási összegből.
Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke elmondta: történelmi fejlesztés várható,
amely az egész megyére hatással
lesz. V. Németh Zsolt, a 3-as számú választókerület országgyűlési képviselője, vidékfejlesztési
államtitkár a bejelentésen hangsúlyozta, a TOP-os pályázatok
esetén fontos elvárás volt, hogy ne
törje meg a már működő oktatási,
kulturális és közösségi központok
lendületét, ugyanakkor a területi

kiegyenlítés, szintre hozás is
megvalósuljon. Dr. Hende Csaba
arról szólt, hogy a megyeszékhely
nem szakítható el a megyétől,

denki érdekelt volt abban, hogy
ezen fejlesztéspolitikai ciklusban
sikerre vigye a települését. Hozzátette, olyan fejlesztéspolitikára

a környező területek rekonstrukciójára, a gondozási és gyermekjóléti központ bővítésére és felújítására 150 millió, a művészeti

A megye országgyűlési képviselői, a megyei önkormányzat vezetői és a városok polgármesterei a TOP nyertes pályázatainak bejelentésekor

hiszen minden fejlesztés, amely
Szombathelyen történik, a megye
minden egyes polgárát érinti.
Ágh Péter, Észak-Vas megye
országgyűlési képviselője, a
Miniszterelnökség Vas megyei
fejlesztésekért felelős miniszteri
biztosa így fogalmazott: Min-

törekedett a kormány, hogy
minél közelebb kerüljenek a pályázatok a településekhez.
Sárvár több jelentős pályázata
is nyert. A Cseperedő bölcsőde
komplex felújítására 144 millió,
a Zöld Város program keretében
246 millió forint a Hild park és

iskola mellett épülő Zeneháza
megépítésre pedig 189 millió
forint áll rendelkezésre. A tervek
megvalósításának során elsőként
a kivitelezőket kell kiválasztania
az önkormányzatnak – mondta
Kondora István polgármester az
induló beruházásokról.

Több mint egymillió résztvevő a nemzeti konzultáción
Sárváron az Észak-Vas Megyei
Polgári Esték sorozat vendégeként Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese értékelte az elmúlt
időszak politikai eseményeit. A
rendezvényen a kormány által
meghirdetett Nemzeti Konzultáción való részvétel fontosságára is felhívták a figyelmet.

Az Észak-Vas Megyei Polgári Esték legutóbbi rendezvényének házigazdája Ágh Péter országgyűlési
képviselő és Máhr Tivadar, a Fidesz
Sárvári Szervezetének elnöke volt.
A megjelent vendégeket Máhr
Tivadar köszöntötte, kiemelte,

a kormány által meghirdetett
Nemzeti Konzultáción való
részvétel fontosságára szeretnék
felhívni a figyelmet.
Az est vendége Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese volt,
aki elmondta, hogy valamennyi
választókerületben, 120-130
helyszínen tartanak nyilvános
fórumokat. A nemzeti konzultáción való részvételt az államtitkár
kiállásként értékelte a nemzeti
függetlenség és a kormány politikája mellett. Dömötör Csaba
arról is beszélt: május 20-ig azoknak a részvételére számítanak,
akik szerint nincs rendjén, hogy

Dömötör Csaba miniszterhelyettest teltház fogadta a Nádasdy-vár dísztermében

bevándorlók milliói érkezzenek
Európába ellenőrizetlenül; akik
nem szeretnék, ha Brüsszel betelepítési programokat kényszerítene Magyarországra; továbbá,
akik hazai kézben tartanák az
adók, bérek, rezsidíjak meghatározását.
Megjegyezte, az emberek nemcsak a brüsszeli döntéshozóknak,
hanem a hazai ellenzéki pártoknak is erős üzenetet küldhetnek.
– Az, hogy vitáink vannak a
brüsszeli döntéshozókkal, nem
változtat azon a tényen, hogy
Magyarország Európa pártján
áll és egy erős Európáért dolgo-

zik – szögezte le az államtitkár.
Éppen azért kell megreformálni
az elhibázott és nem a lényegi
kérdésekre összpontosító brüs�szeli politikát, hogy „Európa
továbbra is a világ legjobb helye
maradhasson” – fogalmazott.
Dömötör Csaba miniszterhelyettes elmondta még, hogy több
mint 1 millió 200 ezer ember
mondta el eddig a véleményét a
nemzeti konzultáción. A részvételi arány már most meghaladja a
2015-ös bevándorlási konzultációét, és várhatóan ez lesz az eddigi
legnagyobb részvétellel járó ilyen
akció – tette hozzá.
-fr-

Emlékplakett Dr. Borovics Attilának
Globális környezeti problémák Vas megyei vonatkozásai
címmel szervezett konferenciát a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány és a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara. A készülő megyei klímastratégia jegyében hívták életre a közös tanácskozást. Ahogy az
hagyomány, idén is átadták a Gayer Gyula-emlékplaketteket
és a Környezetvédelemért díjat azoknak, akik kiemelkedően
sokat tettek a megye környezet- és természetvédelméért, a
közösség ügyéért. Gayer Gyula-emlékplakettet vehetett át Dr.
Borovics Attila, az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója.
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729 millió forint pályázati támogatást nyert Sárvár
Megújul a bölcsőde, a gondozóház, a Hild-park, megépül a Zeneháza
Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester
elmondta még: miután a megyei
önkormányzatnál már kihirdették a TOP-os pályázatok első
körének végeredményét, most
ennek a sárvári vonatkozásait
szeretnék ismertetni, megosztani a jó hírt a sárváriakkal.
Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke arról
szólt, hogy a Területi Operatív
Program első körében 21 milliárd forintnyi fejlesztési támogatásban részesült több mint 100
projekt, és ez 65 települést érint.
– Sárvár nagyon sikeresen szerepelt az első körben, és a város
további projektek várományosa.
Például az energetikai fejlesztéseket lehet kiemelni, ahol jó
eséllyel pályázik. A már bírálat
alatt lévő programok közül azt a
kerékpárút-fejlesztést említhetném, amely Rábasömjén–Sárvár, illetve a Katalin utca és a
város összeköttetését jelentheti
– mondta dr. Kondora Bálint.
Máhr Tivadar alpolgármester először köszönetet mondott
Ágh Péter országgyűlési képviselőnek a lobbi tevékenységéért
és a döntés előkészítésben
résztvevők munkájáért. – Az
elmúlt évek, hónapok azzal

teltek, hogy ezt az előkészítő
munkát meg tudjuk valósítani. A projektek kidolgozása
komoly adminisztrációt követelt, ezért köszönöm a hivatal
dolgozóinak a munkáját, akik

Hámoriné Németh Edit, a gondozási központ vezetője, dr. Kondora Bálint, a
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora
István polgármester, Máhr Tivadar alpolgármester, Varga Istvánné, a bölcsőde
vezetője és Szélesi Attila, a művészeti iskola igazgatója

komoly szakértelemmel járultak hozzá a sikerhez – szólt az
alpolgármester.
Ágh Péter, a térség ország
gyűlési képviselője a sajtótájékoztatón leszögezte: megtisztelő számára, hogy részese
lehetett az elmúlt években kezdődött komoly pályázati elő-

Hősök Napi megemlékezés
2017. május 28.,
vasárnap 11 óra
Sárvár, Kossuth tér
világháborús emlékmű
Emlékező beszédet mond:
Kondora István polgármester
Az emlékművet megáldja
Orbán István kanonok
Az ünnepségen részt vesz
a Magyar Honvédség
12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezredének
díszelgő alakulata.

készítő munkának, amelynek
most fontos állomásához érkeztünk.
– Amikor egy embert országgyűlési képviselőnek választanak, akkor sokféle út áll

előtte. Lehet egyrészt az a fajta
képviselő, aki feljár Budapestre
és az országos döntések, helyi
vonatkozásai révén próbálja

meg a választópolgárok érdekeit
szolgálni. Én azonban nemcsak
ebben hiszek, az is fontos, hogy
azoknak a településeknek a
képviselete is megtörténjen,
akik mernek nagyot álmodni.
Sárvár mert nagyot álmodni, és
megvan az erő és az elszántság
is a városvezetésben, hogy az
álmokat naggyá tudjuk tenni.
A közelmúltban végigjártuk
Héjj Dáviddal, a miniszterelnök megbízottjával azokat
a sárvári fejlesztési helyeket,
ahol jeleztük, hogy valamilyen
megoldás szükséges annak
érdekében, hogy az ottani problémákat megoldjuk. Végignézve
a nyertes projekteken, ez most
megtörténik, az álmok valóra
válnak. A kormány döntése
értelmében már az év is jól
indult Sárváron, 2 milliárd 60
millió forint támogatást kapott
multifunkcionális sportcsarnok
építésére, és most pedig a TOP
első körében 729 millió forint
érkezik a városba – mondta
Ágh Péter.
-fr-

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2017. június 6-án, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

Fogadóóra

Máhr Tivadar alpolgármester 2017. május 22-én (hétfőn)
15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205.
sz.) fogadóórát tart.
A Nádasdy Ferenc Múzeum
A Nádasdy
Ferenc
Múzeum szeretettel meghívja
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját
Andráskedves
fotóművész
ÖntPajorés
családját

EUROPICA SCEPTICA

Pajor
András fotóművész
című kiállításának megnyitójára.

EUROPICA SCEPTICA
A kiállításmegnyitó helyszíne és időpontja:
Nádasdy Ferenc Múzeum időszaki kiállítóterme
2017. május 25. (csütörtök) 18 óra

címA kiállítást
kiállításának
megnyitójára.
megnyitja:
dr. Fonyó Roberta
a Sárvári Médiaközpont igazgatója
A kiállításmegnyitó
helyszíne és időpontja:
Közreműködik:
Nádasdy
Múzeum időszaki kiállítóterme
Nagy György - Ferenc
kaval
2017. május 25. (csütörtök) 18 óra
Nádasdy Ferenc Múzeum | 9600 Sárvár, Várkerület 1. | www.nadasdymuzeum.hu

A kiállítást megnyitja:
dr. Fonyó Roberta, a Sárvári Médiaközpont igazgatója
Közreműködik: Nagy György - kaval

Nádasdy Ferenc Múzeum | 9600 Sárvár, Várkerület 1. | www.nadasdymuzeum.hu
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Új tűzoltógépjárművet is avattak a sárvári ünnepségen
Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester
köszöntő beszéde után került
sor az emlékzászló ökumenikus
felszentelésére. Az ünnepség
felvonulással folytatódott élen

kirendeltséghez tartozó tűzoltó
gépjárművek csatlakoztak.
A városháza előtt az emlékzászlót Erdélyi Krisztián tűzoltó
ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fő-

Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának. A zászlóra a tűzoltó
hagyományoknak megfelelően
szalagot kötöttek Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes, főigazgatóhelyettes, Hende Csaba és Ágh
Péter országgyűlés képviselők,
dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke, Kondora
István, Sárvár polgármestere,
Kovács András, a Vas Megyei
Szent Flórián Tűzoltó- és Polgári
Védelmi Szövetség elnöke és Dr.
Bognár Balázs tűzoltó ezredes, a
Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója.

latba vételére és bemutatására
került sor.
Ünnepi beszédében Erdélyi
Krisztián tűzoltó ezredes, főigazgató-helyettes Szent Flórián
alakját állította példaként a mai
tűzoltók elé. Önzetlensége, segíteni akarása és bátorsága legyen
példa minden tűzoltó számára –
mondta, végezetül arra kérte kollégáit, szolgálatukat esküjükhöz
híven, hazájuk érdekében lássák
el. Ágh Péter országgyűlési képviselő arról szólt, hogy a kormány
számára kiemelt feladat a tűzoltók munkájának támogatása,

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes, Kondora István polgármester és Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes az új sárvári
tűzoltó gépjárművel

a Katasztrófavédelem Központi
Zenekarával, melyhez a vendégek, az állomány és a sárvári

igazgató-helyettese megőrzésre
átadta Pintér Richárd tűzoltó
őrnagynak, a Sárvári Hivatásos

Fül-orr-gégészet
Audiológia
Dr. Vajda Judit
főorvos

• Fül-orr-gége
szakrendelés
• Hallásvizsgálat,
hallókészülékek,
próbahordás
• Uszodai és zajvédő
illesztékek.

Szombathely Uránia udvar,
Uránia Üzletház I. em.

Tel: 30/9597-500, 94/500-258
www.fulesz.hu

Ágh Péter beszédében kiemelte, hogy a kormány számára kiemelt feladat a
tűzoltók munkájának támogatása

A rendezvény folytatásaként
az április 28-án Budapesten a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon átadásra
került, a továbbiakban a Sárvári
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon szolgálatot teljesítő,
magyar fejlesztésű RÁBA tűzoltó
gépjárműfecskendő első haszná-

ezt a rendészeti életpályamodell
bevezetésével épület- és eszközfejlesztésekkel is bizonyítja.
Az ünnepség végén Vas megye tűzvédelmi feladatait segítő
munkája elismeréseként Szent
Flórián-emlékplakettet vehetett
át Kondora István polgármester.
-fr-

Sárvár,
Berzsenyi
utcában
Sárvár, Hunyadi
utcában
belvárosi,
zöldövezeti sorházak
5+8 lakásos
II.társasházban
ütemének kivitelezése és
értékesítése
elkezdődött.
a lakások
és az
2
Aüzletek
64 és 82 m
-es
értékesítése
lakások
vásárlásához
elkezdődött!
CSOK igénybe vehető.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Hét modern szobával bővült a Bassiana Hotel
Mérföldkőhöz érkezett a Nádasdy-vár szomszédságában
lévő Hotel & Étterem Bassiana,
a négycsillagos szálloda hét
szobával bővült.

Az új szobák átadásán Kondora István polgármester és
dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző is jelen volt. Katavics
Zoltán tulajdonos kiemelte: a
városi adminisztrációval és a
városvezetéssel való jó együttműködés nagyon fontos a Bassiana számára. Egyáltalán nem
véletlen, hogy a fürdőváros
mindig ott van a legkedveltebb
magyarországi úti célok között.
Ahogy Sárváron a szállásadók
mindegyike, úgy a Bassiana is
elmondhatja magáról: történetének egyik legsikeresebb éve
volt a 2016-os. A szálloda átlagos

foglaltsága tovább növekedett, és
az étterem rendkívül népszerű
mind a sárváriak, mind az ide
látogatók körében. A tulajdono-

sok abban bíznak, hogy a trend
tovább folytatódik, hiszen Sárvár
népszerűsége töretlen, ennek
köszönhetően pedig a Bassiana

Kondora István polgármester és dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző a Bassiana Hotel tulajdonosával és működtetőivel az egyik új szobát tekintették
meg (Fotó: Makrai Tamás)

is minél több vendég fogadására
készül – no, és a legnehezebbre:
arra, hogy a vendégek visszatérjenek.
Tíz évvel ezelőtt egy évek óta
kihasználatlanul álló épületet
vásárolt meg a szombathelyi
Katavics család: álmuk pedig
Hotel & Étterem Bassianaként
vált valósággá. Az eredeti házhoz 2013-ban épült hozzá az új
szárny: a földszinten egy wellness-paradicsom várja azóta is
a szállóvendégeket. Az új szárny
emeletén egy konferenciaterem
kapott helyet, amit a vendégek
előszeretettel vesznek igénybe
családi rendezvények vagy lakodalmak esetén. A második
emeleten pedig elkészült hét
vadonatúj szoba, így a négycsillagos szálloda immáron 27
szobával várja a vendégeket.

Gyerek és kutya nem akadály a TDM-ben
Kutyabarát szolgáltató hellyé
vált a Sárvári TDM iroda. A
városban a második kutyabarát
hely lett, azonban az országban
az első ilyen a sárvári iroda.

A minősített kutyabarát hely
tanúsítványt Schmidt Zsófia,
a kutyabarathelyek.hu weboldal üzemeltetője adta át Haller Ferencnek, a Sárvári TDM
ügyvezetőjének. Az átadón két

NÉBIH vonatkozó jogszabályaival, egy tiszta, egységes képet ad
arról, mi is az, hogy „kutyabarát
hely”. A 2016 júliusában jogerőre emelkedett tanúsító védjegy eredményeképpen az adott
helyek tulajdonosai, vezetői
egy megbízható szakmai iránymutatást, tájékoztatást kapnak,
hogyan válhatnak hivatalosan,
minden hazai szabálynak megfelelő kutyabarát hellyé.

A minősített kutyabarát hely tanúsítványt Schmidt Zsófia, a kutyabarathelyek.hu weboldal üzemeltetője adta át Haller Ferencnek, a TDM ügyvezetőjének (Fotó: Makrai Tamás)

kedvenc is kipróbálhatta az
iroda, számukra nyújtott szolgáltatásait.
A kutyabarathelyek.hu által
kidolgozott minősítési rendszer
összhangban áll az ÁNTSZ és a

A kutyabarát hellyé válás ötlete
az iroda folyamatos fejlesztése
kapcsán fogalmazódott meg –
mondta el Haller Ferenc. A tanúsítvány megszerzéséért például a
fogadóteret kellett az ebek befo-

gadására alkalmassá tenni, ételt
és vizet kell számukra biztosítani,
és egy pihenőrészt, amelyet addig

birtokba tudnak venni, míg a
gazdi a városról és szolgáltatásairól
begyűjti az információkat.  -tsz-

DK-s fórum Vágó Istvánnal

Vágó István, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Hetyési Marianna, a DK
választókerületi elnöke és
Németh Zsolt önkormányzati képviselő közös sajtótájékoztatójukon és lakossági
fórumukon a nyugdíjjal, az
egészségüggyel, az oktatással és a munka világával
kapcsolatban fejtették ki
véleményüket.
– A cél az lenne, hogy a
nyugdíjas évek eléréséhez
mindenki képes legyen normális mértékben nyugdíjala-
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pot gyűjteni, aki tanulni akar,
az tanulhasson, aki gyógyulni akar, az gyógyulhasson,
és heti 40 órás munkáért
járó bérből tisztességesen
meg lehessen élni – mondta
Németh Zsolt.
Vágó István, a DK elnökségi
tagja az előtte szólót azzal
egészítette ki, hogy a Demokratikus Koalíciónak van már
megoldási javaslata a felvetett
problémákra, hiszen ez részletesen ki van fejtve a párt
Sokak Magyarországa című
programjában, amelyet egy
vitaalapnak szánnak.
-fr-
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Negyven feldíszített májusfa magasodott
Idén 7. alkalommal építette
meg a város civil szervezeteinek és intézményeinek – közel
félezer fő – közreműködésével
a várparkban a májusfaligetet.
A magyar rekordként elismert
faállítás újabb csúcsot ért el,
most negyven feldíszített májusfa magasodott a Nádasdyvár előtt.
A fák megtisztítását, díszítését
és felállítását hangosbeszélőn
Kondora István polgármester és
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója
irányította. A legnagyobb, 14
méteres fát a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület
állította. A fákat a vár külső
falának és belső udvarának sarokpontjait mintázó alakzatban
helyezték el, így felülről tekintve

a vár ismert ötszögű vonalai
rajzolódtak ki.

szeti csoportok egy-egy kis rövid
műsort is adtak a fa kiékelése

Különleges látvány – az országban egyedülálló módon – a sárvári májusfaliget

A város intézményei, egyesületei és civil csoportjai látványosnál látványosabb módon
ékesítették fel a fákat. A művé-

után. A Sárvári Oratórikus Kórus és az Aranyrózsa Nótaklub
is ízelítőt adott repertoárjából.
A Herpenyő Együttes pedig

hangszereivel biztatta szorgos
munkára a liget építőit.
A város majálisán egész napos programokkal várták az
érdeklődőket. Reggel a sárvári
fúvósok adtak a város több
pontján ébresztőt és kedvcsinálót május elsejéhez. A negyven
fából álló májusfaliget elkészülte
után délben vette kezdetét a
civil piknik, amin a fát állítók
pihentek meg a liget fái alatt,
elfogyasztva közös ebédjüket a
park füvére terített pokrócokon.
A Várparkban estig a családi
majálison várták különböző rendezvényekkel az odalátogatókat.
A faállítás sikerén felbuzdulva a
szervezők elhatározták: jövőre,
Sárvár várossá nyilvánításának
ötvenedik évfordulójára félszáz
májusfa fogja alkotni a ligetet,
emlékeztetve a jeles évfordulóra.

Szivárványszínű jótékonysági kiállítás a Danubiusban
A Babagenetika Egyesület
és a Danubius Health Spa
Resort Sárvár közös szervezésében nyílt Szivárvány a
világ címmel jótékonysági
kiállítás április 30-án a hotel
halljában.
A tárlat az esélyegyenlőség
jegyében fogyatékkal, tartós
betegséggel élő és daganatos,
valamint egészséges gyermekek
mintegy 100 alkotását mutatja be a nagyközönségnek.
A sárvári hotel a társadalmi

felelősségvállalás jegyében fogadta a budapesti nyitókiállítás
után első vidéki helyszínként a
tárlatot – mondta el Katz Péter
szállodaigazgató, a kiállítás
sárvári védnöke.
A megnyitón közreműködött
Gerbert Judit, a Ma’ mint’ Ti
Színjátszó Csoport kilenc fős
acapella kórusa és a Pecöli
Általános Iskola kisdiákjai. A
tárlat megtekintése után a művek akár meg is vásárolhatóak.
A pénzt az alkotó gyermekek
kapják meg.

A Ma’ mint’ Ti Színjátszó Csoport kórusa is közreműködött a megnyitón

A biztonságos közlekedésre figyelmeztetnek
„Közlekedj biztonságosan
munkába jövet-menet!” elnevezéssel közlekedésbiztonsági akció volt a sárvári ipari
parkban.
A műszakváltás során a kerékpárral és gyalog érkező dolgozóknak adtak tanácsokat és
láthatósági mellényt a rendőrök a Sárvári Ipari Parknál.
A Flextronics Kft. kerékpárral
közlekedő dolgozóit ellenőrizték a „Közlekedj biztonságosan munkába jövet-menet!”

A rendőrök lámpákat és láthatósági mellényeket osztottak a kerékpárosoknak

elnevezésű program keretében.
Lámpákat és láthatósági mellényeket kaptak az akció során
a két keréken közlekedők. Az
idei évben is folytatódik a Vas
Megyei Rendőr-főkapitányság
Baleset-megelőzési Bizottsága
által, a balesetek megelőzése érdekében életre hívott programja.
A Sárvári Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Alosztályának munkatársai hívják
fel a kerékpárosok figyelmét a
balesetmentes közlekedés fontosságára több akció alkalmával.

facebook.com/sarvari.televizio
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Képről-Képre mutatkozik be a Sárvári Fotóklub
A Nádasdy-vár Folyosó Galériájában nyílt meg a Sárvári
Fotóklub Egyesület KéprőlKépre című kiállítása. A 26
alkotó képei az elmúlt egy év
terméséből adnak válogatást.
Az idén 65 éves egykori városi
fotószakkör nyomdokain 2013ban alakult Sárvári Fotóklub
26 tagjának a képei láthatóak
a tárlaton. Kondor János, a
művelődési központ igazgatója
köszöntőjében örömét fejezte
ki, hogy az intézmény egyre
többször biztosíthat helyet a klub
alkotóinak bemutatkozásaihoz.
A kiállításmegnyitóra május elsején, a városi majális
egész napos programjainak

részeként került sor. Megnyitóbeszédében Kondora István

polgármester arról szólt, hogy
ez a majálisi májusfaállítás is

Kondora István polgármester nyitotta meg a Sárári Fotóklub tagjainak
legújabb tárlatát

megmutatta Sárvár civil közösségeinek, köztük a néhány éve
újra szerveződött fotóklubnak
az erejét is. A mi emlékeink is
itt vannak a fotókon, hisz ez az
a város, ahol működik a klub,
és ők azokat a pillanatokat is
meglátják, amit a többiek nem
vesznek észre – mondta Kondora István.
A mostani témafüggetlen
tárlat is bizonyítja, hogy a klub
tagjai a legutóbbi Sárváron
tartott kiállításukhoz képest
önmaguk is fejlődtek – vélekedett Benkő Sándor, a Sárvári
Fotóklub Egyesület elnöke. A
Képről-Képre című kiállítás május végéig látható a Nádasdy-vár
folyosó galériájában.

Fémbe vésett gondolatok a galériában
Jáger István grafikusművész kiállítása nyílt meg a Galeria Arcisban. A családias hangulatú
eseményen a művész édesanyja
mondott verset.

A falakon rézkarcok és a vasmaratás nagyon munkaigényes
technikájával készült nyomatok is
láthatóak, egészen apró méretűtől
a nagyobb darabokig. Sokszor
átgondolt és átdolgozott felületek.
A hétköznapi munkájában is
alapos és a grafikákban is szisztematikus világot építő Jáger István
keze munkája ez – szólt a kiállítást
megnyitó Várnai László tanár.

Jáger István grafikusművész tárlatát Várnai László tanár nyitotta meg

Az anyák napjára eső kiállításmegnyitón ez alkalommal
az édesanya adott a fiának
ajándékot azzal, hogy Jágerné
Szentirmai Edit verset mondott a közönségnek. A család
több tagja is közreműködött
még fuvolán és gitáron.
A kiállítás címe: Mozdulatlan utazás. Az alkotó számára mégis hosszú út vezet a
gondolattól a mű megszületéséig – mondta Jáger István
grafikusművész. A gondolkodtató grafikák május 30-ig
tekinthetőek meg a Galeria
Arcisban.

Életművé öltött hímzések
Nyul Lászlóné több évtized
alatt készült népi hímzéseiből
és kézműves tárgyaiból nyílt
kiállítás Egy óvónő hobbijai
címmel a könyvtárban.
Tűvel böködök, de nem emberekbe – mondta a népi díszítőművészetet csak távolról
szemlélőkre Nyul Lászlóné a
megnyitó kapcsán. Óvónőként
is tanítgatta a gyerekeket a régi
szokásokra és hagyományokra,
munkáját a város Kanizsai Orsolya Érdeméremmel is elismerte.
Óvónői munkája mellett is szinte

mindig alkotott. Egy életmű
bontakozik ki a tárlókban és a
falakon – fogalmazott Kutszegi
István, nyugalmazott főtanácsos
megnyitójában.
Nyul Lászlóné esetében a hobbi
nem az elfogadott értelmét rejti,
hanem annál sokkal többet: egy
életen át szívvel és lélekkel végzett művészi munkát. Az amatőr
alkotó hosszú évtizedek óta tagja
a helyi díszítőművész körnek, és
nagy hangsúlyt helyez arra, hogy
tudását másokkal is megossza. A
tárlat május 27-ig tekinthető meg
a sárvári könyvtárban.
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Nyul Lászlóné alkotásaival a városi könyvtárban
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Szent László
A Szent László Plébánia
● „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a
legszebb hónap alkonyát.” Májusban
minden este 18.30-kor loretói litániát
éneklünk a Boldogasszonyhoz.
● Május 20-án, szombaton 8.30-tól
a Gárdonyisok, 9.15-től a Nádasdysok
és az elsőáldozók nagyobb testvéreinek
gyónása.
● Május 21-én, Húsvét 6. vasárnapján a 8.30-as szentmisén az állami
iskolás 3. osztályosok elsőáldozásukat
ünneplik.
● Május 28-án, Urunk mennybemenetelének főünnepén 9.30-kor a hegyi
kápolnában búcsúi nagymisét éneklünk.
● Június 3-án, Pünkösd vigíliáján az
előesti misén Szentlélek-hívást tartunk
(TŰZ!). Pünkösdvasárnap és -hétfőn
a bérmálás előtt állók – kivált a 8.
osztályosok – a Szentlélek ajándékaiért
imádkoznak, énekelnek, megbérmált

katolikusok számára pedig a Lélek
tüzének élesztése.
Szent Miklós

Szent Miklós
Plébánia

● Sári templomban június 4-én,
Pünkösdvasárnap a délelőtt 10 órás
nagymisén ünnepli 42 gyermek elsőáldozását plébániai közösségünk.
● A Mária Rádió sárvári adását minden hétköznapon és vasárnapon 16.30
óra és 20.30 óra között hallgathatják.
● A Sári plébánia részletes hírei,
szentmise szándékok a plébánia honlapján olvashatók. www.sarvarsari.hu
● Kedves Hívek! 1992. június 18án 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá a
szombathelyi székesegyházban. Ennek a
kerek évfordulónak emlékére mutatom
be ezüstmisémet a Sári templomban
június 18-án, Úrnapján a délelőtt 10
órás szentmise keretében. Szeretettel
meghívok mindenkit, aki szeretne
velem együtt ünnepelni és hálát adni a

Nyári játszóház
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2017. június
19-től június 30-ig nyári játszóházat szervez alsó tagozatos
gyermekek számára. Jelentkezni 2017. május 22-től június
2-ig lehet a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központban,
Sárvár, Nádasdy u. 26. szám alatt. Érdeklődni a 95/326-011,
95/320-148, 95/320-149-es telefonszámon lehet.

www.sarvarvaros.hu
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jó Istennek ezért a negyed évszázadért,
melyet Isten kegyelméből Sárvár város
katolikus Híveinek szolgálatában töltöttem el. Azoknak a Híveknek, akik a
templomban esetlegesen nem férnének
el, nekik a templom kertjében ülőhelyet biztosítunk, ahol a szentmisébe
nagy kivetítő által bekapcsolódhatnak.
Minden résztvevőt ezüstmisés áldásban
részesítek. A szentmise után mindenkit
szeretettel várok a plébánia kertjében és
udvarán szeretetvendégségre, koccintásra és közös beszélgetésre. A találkozás
reményében köszöntöm mindnyájukat.
Barátsággal: Roland atya

● Dicsérjük Istent: „Készséget
ébressz követni igédet. Szent ügyért
éljünk, szolgálatban égjünk, és erő híján,
erőt Tőled kérjünk! Dicsérjük Istent!”
Ev. É. 52/4
● Énekkar: Minden csütörtök este
18 órától tartja próbáját az evangélikus gyülekezeti teremben a Kortárs
Keresztyén Kórus. Szeretettel hívjuk az
énekelni szeretőket!
● Imádság és mennybemenetel
ünnepe: Május 21-én, vasárnap e két
egyházi ünnepet egy alkalommal tartjuk meg, a 9.30 órai istentiszteletünk
keretében.

Református
Egyházközség

EVANGÉLIKUS
E
Evangélikus

Egyházközség
● Bibliai üzenet: „Az Úr ezt mondta
Salamonnak: Kérj valamit, én megadom
neked! Salamon ezt felelte: Adj a te szolgádnak engedelmes szivet, hogy tudja
kormányozni népedet, különbséget téve
jó és rossz között.” 1 Kir 3,5-9

● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

Ruhaválogatás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai 2017. május 22-én és 23-án (hétfő, kedd) 8 órától ingyenes
ruhaválogatást szerveznek. Helyszín: Sárvár, Nádasdy u. 26.
Érdeklődni: 95/326-011, 95/320-148. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Szent
Jakab
zarándokútján.
a közelgő úti beszámoló, és amely könyvet a helyszínen
Kalandos
nászútjukról
könyv is
is készült,
készült,
amelynek
bemutatója
is egyben
Kalandos
nászútjukról
könyv
amelynek
bemutatója
is egyben
az érdeklődők
meg is tudják
vásárolni.
a közelgő
útiútibeszámoló,
ésamely
amelykönyvet
könyvet
a helyszínen
a közelgő
beszámoló, és
a helyszínen
Előadásukkal szeretnének betekintést adni arról, milyen érzés gyalogosan megérkezni
érdeklődők meg
meg isistudják
vásárolni.
azaz
érdeklődők
tudják
vásárolni.

Európa ismert zarándok központjaiba, mint Mariazell, Lourdes, Santiago de Compostela, Fátima,
milyen
módonszeretnének
lehet
megtapasztalni
Isten és
az emberek
szeretetét,
valamint
azmegérkezni
aprómegérkezni
csodákat,
Előadásukkal
Előadásukkal
szeretnének
betekintést
betekintést
adni
adni
arról,
arról,milyen
milyen
érzés
érzés
gyalogosan
gyalogosan
amelyek
a mindennapi
életünket behálózzák.
Milyen
érzés az,
amikor
rábízzuk
magunkat
Európa
ismert
zarándok
központjaiba,
mint Mariazell,
Lourdes,
Santiago
de
Compostela,
Fátima,Fátima,
Európa
ismert
zarándok
központjaiba,
mint
Mariazell,
Lourdes,
Santiago
de Compostela,
az útra és elfogadunk
amiszeretetét,
velünk
történik.
módon
lehet
megtapasztalni
Isten ésmindent,
az
valamint
az apró
milyenmilyen
módon
lehet
megtapasztalni
Isten
azemberek
emberek
szeretetét,
valamint
azcsodákat,
apró csodákat,
Ésatermészetesen
milyen
jótékony
hatása van
mindennek
egy
házastársi
kapcsolatra.
amelyek
a mindennapi
életünket
behálózzák.
Milyen
érzés
az,
amikor
rábízzuk
magunkat
amelyek
mindennapi
életünket
behálózzák.
Milyen
érzés
az,
amikor
rábízzuk
magunkat
az útra
ésés
elfogadunk
mindent,ami
ami
velünk
történik.
az útra
elfogadunk mindent,
velünk
történik.
És természetesen
milyen
jótékony
vanmindennek
mindennek
házastársi
kapcsolatra.
És természetesen
milyen
jótékonyhatása
hatása van
egyegy
házastársi
kapcsolatra.

Időpont:

Időpont:
Időpont:
Május 26. péntek
19:15, a szentmise után
Május
Május
26.
26.péntek
péntek 19:15,
19:15, aaszentmise
szentmise
után
után
Szeretettel várjuk az érdeklődőket egy hangulatos
fényképekkel
és humorral
fűszerezett
beszélgetésre!
Szeretettel
Szeretettelvárjuk
várjuk
az
az érdeklődőket
érdeklődőket
egy
egy
hangulatos
hangulatos
fényképekkel
fényképekkeléséshumorral
humorral
fűszerezett
fűszerezett
beszélgetésre!
beszélgetésre!
Helyszín:
Helyszín:
Helyszín:
Szent Miklós plébánia,
közösségi terem,
Szent
Szent
Miklós
Miklós
plébánia,
plébánia,
közösségi
közösségi
terem,
9600
Sárvár,
Sársziget
út 58.terem,
9600
9600Sárvár,
Sárvár, Sársziget
Sárszigetútút
58.58.

facebook.com/sarvari.televizio
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A Nádasdy-vár
Művelődési Központ és Könyvtár
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

gyermekmajális

2017. május 26-án (pénteken)
17 órára a könyvtárba, ahol

A NÁDASDY-VÁRBAN
2017. május 27. (szombat)

A kisegér nagy utazása

14:00 Kézműves kuckó: műhelyfoglalkozások a várudvaron, csillámtetkó, népi körhinta

címmel

14:00 Cecil úr kalandjai – a Portéka Színpad mesemusicale dél-amerikai zenére
15:00 Sárvár Városi Mazsorett Együttes – Tündér, Rózsaszín párduc,
Csillagszem, Csillag és Gyöngyszem csoportjainak műsora

15:00 Lufibohóc
15:40 Zumba Kids

– zenés-táncos mozgás Tóbiás Annával

16:00 A kiskakas
gyémánt félkrajcárja
a Holle Anyó Színház darabja

Lovász Adrienn

17:00 Lovagi torna

alkotó-fejlesztő meseterápiás
foglalkozásvezető

Történelmi Bajvívó Egyesület (Diósd)

17:30 Salsa-bemutató

tart interaktív mesefoglalkozást

Príma Dance TSE (Szombathely)

18:00 Csipi-Csupi bábszínháza

„A mesék végső soron olyan
történetek, amelyek arról szólnak,
hogy az ember élete során
bármikor több lehet annál, mint
amit az adott pillanatban megél.”
(Boldizsár Ildikó)

Szamóca Színház (Torony)

A rendezvény ideje alatt ingyenes bungee
jumping és ugrálóvár üzemel. Támogatók:
Ablak-Vár, Kovács Tamás Sárvár, Bianka Bútor Szalon, Bianzo Bútorház,
Gaál és Bátorfi Autósbolt, Alkotmány úti Lottózó és Dohánybolt, J.L.J. Express
Team Kft., Sárvári Híradó

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A rendezvényt rossz idő esetén a Nádasdy-vár hátsó nagytermében tartjuk.
A belépés díjtalan, mindenkit vár a Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár!

®
Mi egy német–magyar középvállalat vagyunk 3 magyarországi üzemmel. Elektromechanikai alkatrészeket
fejlesztünk, gyártunk az autóipar és az elektronikai ipar részére. Piaci részesedésünket több, mint 35 éve
építjük ki folyamatosan, nagy sikerrel.

A Provertha E. C. Zrt. a sárvári üzemébe felvételt hirdet a következő munkakörbe:

Gyártósori összeszerelő / Operátor
3 műszakos munkarendben
Amit kínálunk:
– biztos, megbízhatóan hosszú távú munkahely
– versenyképes bérezés bónuszrendszerrel
– szakmai továbbfejlődés és előlépés lehetősége
– önálló és felelősségteljes munkavégzés egy dinamikus, motivált csapatban
Ha felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését a következő elérhetőségeinken:

Telefon: 06-95/520-509 vagy személyesen a következő címen:
PROVERTHA Zrt. • 9600 Sárvár, Kemény István u. 5.
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Mindörökre tinódisok
maradnak a végzősök

Több mint kétszázan
búcsúztak a Barabásban

Négy végzős osztály ballagott
idén a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi,
Vendéglátói Szakképző Iskolában május első péntekén. Azóta
több érettségi tantárgyból
is lezajlottak már az írásbeli
vizsgák, és a diákok a további
megmérettetésekre készülnek.

Május 5-én délután a Barabás
György Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola végzős
diákjainak ballagási ünnepségére került sor. Tíz osztály
diákjai búcsúztak iskolájuktól.

A végzős osztályok az utolsó csengőszó elhangzásakor
az alsóbb évesek sorfala előtt
elindultak az osztálytermekből és végigballagtak a Tinódi
gimnázium folyosóin. Négy
osztálynyi végzős búcsúzott

Irodalmi Pályázaton tanulmány
kategóriában idén ezüst oklevelet
kapott, illetve már kétszer kapta
meg a diákírók, diákköltők találkozóján Sárvár város különdíját,
és több tanulmányi versenyen is
eredményesen szerepelt. Pipics
János a díjat dr. Hajdu Tamástól,
a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kuratóriumának elnökétől
és Hevér Mihályné igazgatónőtől
vehette át.
Pipics János 12. B osztályos
tanuló köszönt el a búcsúzó osztályok nevében is az iskolától, a
tanároktól és a diáktársaktól. Az
Öregdiákok Baráti Körének dí-

A Barabás György Műszaki
Szakgimnázium és Szakközépiskola végzős diákjai a hagyományokhoz hűen Kondora
István polgármesterrel, Máhr
Tivadar alpolgármesterrel és
Lakatné Mester Éva igazga-

Áron soraival kezdte: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol
otthon legyünk benne.” Mint
mondta, a ballagás az ember
életében kiemelkedő esemény,
felejthetetlen állomás, mert a
diákélet legkülönlegesebb, legszebb, legemlékezetesebb diákhagyománya. Az igazgatónő egy
jubileumra is utalt beszédében,
az intézmény a várossal együtt
ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Büszkén sorolta, hogy
az elmúlt évtizedekben ismertté

A Barabás szakközépiskola a hagyományaihoz hűen a várparkban
tartotta a ballagást

Négy végzős osztály sorakozott fel a gimnázium tornatermében

idén az intézménytől, akik az
iskola feldíszített tornatermében
sorakoztak fel a ballagási ünnepélyre. A 12. A osztályos Szőke
Szeverina szavalatával kezdődött
a ballagás, majd Auer Nikolett
11. B osztályos tanuló emlékezett
az együtt töltött évekre.
Hagyomány, hogy a ballagáson
adják át az iskola egykori igazgatójának, Medvegy Antalnak
a nevét viselő díjat a legkiválóbb végzős diáknak. A Tinódi Gimnáziumért Alapítvány
adományozza a nevelőtestület
által kiválasztott tanulónak az
elismerést. A 2016/2017-es tanévben a Medvegy Antal-díjat Pipics János 12. B osztályos tanuló
kapta, akinek 2014-ben önálló
verseskötete jelent meg, a 40.
Kárpát-medencei Középiskolás

jazottjai idén a 12. A osztályból:
Szabó Márton és Zrínyi Eszter,
a 12. B osztályból: Némethy
Franciska és Toldi Petra.
A végzős gimnazistákat Hevér
Mihályné igazgatónő és Máhr
Tivadar, Sárvár alpolgármestere
búcsúztatta el. – A tarisznyátokba a hosszú útra sok mindent
bepakoltunk, mert most vagytok
a legerősebbek, elbírjátok, de
rajtatok múlik, hogy a továbbiakban mit és hogyan használtok
fel belőle. Ne feledjétek, „aki
elment, az elment, de aki egyszer
nálunk volt, többé soha nem
mehet el tőlünk egészen.” Most
már mindig tagjai lesztek a tinódisok egyre bővülő családjának!
– ezekkel a szavakkal bocsátotta
útjára Hevér Mihályné a búcsúzó
osztályokat.

tónővel együtt vonultak át az
iskolából a várparkba. A nappali
tagozaton 6 osztály ballagott,
ebből két osztály érettségiző
és 4 osztály szakmai vizsgát
tesz, így eladó, gépi forgácsoló,
logisztikai ügyintéző, automatikai technikus, informatikai
rendszergazda végzettséget
szereznek. A felnőttoktatás esti
tagozatán 4 osztály végzett,
1 érettségizik és 3 szakmai
vizsgát tesz, így villanyszerelő,
eladó, kis- és középvállalkozás
vezetői képesítést kapnak. A
Barabás szakközépiskola végzős
tanulói idén 214-en vannak, 110
diák nappali és 104 diák esti
tagozatos.
Lakatné Mester Éva igazgatónő ballagási beszédét Tamási

vált az iskola neve a megyében
is, fejlődött, képzési kínálata a
helyi igényeknek megfelelően
bővült, a tanulólétszáma már
eléri az 500 főt. Lakatné Mester
Éva beszéde végén valamennyi
barabásos végzős diáknak hitet,
kitartást, egyre szépülő emlékeket kívánt.
Sárvár nevében Kondora
István polgármester szólt a
végzősökhöz. Átfogalmazta
Tamási Áron sorait: azért vagyunk a világon, hogy valami
értéket teremtsünk benne. Arra
biztatott minden ballagót, hogy
győzzék le a hétfejű sárkányt és
valósítsák meg álmaikat. Múlt
héten, az érettségi vizsgákon
már meg is kellett küzdeniük
a diákoknak az első próbákkal.

Áramszünet!
Munkálatok elvégzésének érdekében 2017. május 30-án
Sárvár, Lánkapuszta Balogh Ádám, Vak Bottyán, Vasútállomás teljes utcákban 09:00 órától várhatóan 14:00 óráig
áramszünet lesz. Az áramszünet érinti a fenti területen lévő
fogyasztási helyeket.

Barab
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Adomány a Gárdonyinak

A Barabás György
Műszaki Szakgimnázium és
Szakközépiskola

Nappali tagozaton 2 éves Automatikai technikus
képzést hirdet az érettségizett diákok részére.
Az EPCOS, a DELPHY, az LUK várja az automatikai
technikus végzettségű szakembereket,
mert hiányszakma.
Szintén nappali tagozaton
2 éves érettségire felkészítő oktatást szervez
szakmával rendelkező hallgatóknak.
Esti tagozaton OKJ-s szakmában
2 éves képzéseket hirdet:
– szociális gondozó és ápoló,
– eladó,
– villanyszerelő szakmákban.
Szintén esti tagozaton 2 éves érettségire felkészítő
oktatást is hirdet esti tagozaton.
Érdeklődni:
9600 Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/A.
Telefon: 0695/320-414, 0695/320-415,
Fax: 0695/320-414
e-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu

A Flextronics International
Kft. 200 ezer forintnyi összeget
és 1 db Lenovo Think Centre
típusú asztali számítógépet
adományozott a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
Hatékony Iskola Alapítványa
részére május 2-án.
Az alapítványi támogatást az
iskolai könyvtár fejlesztésére
szándékozik fordítani az intézmény. Szakkönyvekkel, mesekönyvekkel és ismeretterjesztő

kiadványokkal gyarapítják a
könyvállományt. A számítógép
szintén az iskolai könyvtár multimédiás rendszerét fejleszti.
Az átadáskor jelen volt: Nagy
Tibor, a Flex műanyagipari
gyáregységének igazgatója és
Kulman Tamás HR specialista,
az iskola részéről pedig Németh
Ernő igazgató. A támogatók
nagy örömére szolgál, hogy
oktatási intézményben az olvasási készségek fejlesztését tudják
támogatni.

fényre sötétedő
szemüveglencsék
40% kedvezménnyel
a Győrvári Optikában!

Már

10.000 Ft-tól!

További lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben és
várjuk ingyenes computeres szemvizsgálatra.

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. • Tel.: 00 36 95/320 685
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Sporthírek és ajánlók

EXIT CIRKUSZ 2017’

„CIRKUSZ és VARÁZSLAT”
SÁRVÁR máj. 25-tõl máj. 28-ig
a Nádasdy Ferenc és Esze Tamás utcánál,
a piac mellett
A gyerekek találkozhatnak Spongyabob és Minyon mesefigurákkal!!!!

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:

A premier napján a belépõ csak: 1.500
A többi hétköznapra:
Családi akció

2-t fizet 3-at

Ft/fõ a lelátóra!

kap a lelátóra!!!

(2 DB TELJESÁRU FELNÕTT BELÉPÕJEGY VÁSÁRLÁSA ESETÉN A LELÁTÓRA ÉRVÉNYES)

Ne feledjék: EXIT – kijárat a mindennapokból!
Elõadások idõpontjai:
Hétköznapokon: 18.00 órakor
Szombat: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32

www.exitcirkusz.hu
Keress bennünket a Facebook-on:
Exit Cirkusz!
Ismerd meg legfrissebb híreinket
a társulatunk életérõl!
„Lájkold” és oszd meg az oldalunkat,
így nyerhetsz 4 fõs családi belépõt!

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
9600 Sárvár, Árpád u. 4.
A Sárvári NAK Szolgáltató Központ szolgáltatói órarendje:

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

ÜGYELETI IDŐ Szolgáltató
8:00-10:00 BASF Hungária Kft. – Növényvédelem–szaktanácsadás
Timac Agro Hungária Kft. – Műtrágya és termésnövelő
10:00-12:00
anyagok nagykereskedelme
RWA Magyarország Kft. – vetőmag, műtrágya,
12:30-14:30
növényvédő szer, gázolaj, termény kereskedelem
14:30-15:30 Földhivatali Osztály – földhasználati tájékoztatás
KITE Zrt. – Növénytermesztési input, termény, gép,
8:00-10:00
alkatrész, preciziós gazdálkodás
10:00-12:00 K&H Bank – pénzügyi szolgáltató
12:30-14:30 Pioneer – vetőmag kereskedelem
Pályázati tanácsadás:
vidékfejlesztési/ élelmiszeripari referens.
14:30-16:30
Méhészet
Tájegységi fővadász
8:00-10:00 KWS Magyarország Kft. – vetőmag
10:00-12:00 Bayer Hungária Kft. – növényvédelem
12:30-14:30 Yara Hungária Kft. – tápanyag gazdálkodás
Medosz Kft. – vetőmag, műtrágya, növényvédő szer
14:30-16:30
kereskedelem
Saaten–Union Hungaria Agrár Kereskedelmi Kft. –
8:00-10:00
vetőmag kereskedelem
Karyon Kft. – Búzatermelési verseny, kutatás,
10:00-12:00
szaktanácsadás
12:30-14:30 Genezis – tápanyag gazdálkodás
14:30-16:30 Jogsegélyszolgálat
8:00-10:00 OTP Bank Nyrt. – pénzügyi szolgáltató
10:00-12:00 LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE – vetőmag kereskedés
12:00-14:00 NAK Biztosításközvetítés

Hatalmas sárvári bravúr
Ajkán!
Az NB III. Nyugati csoportjában, a 31. fordulóban az FC
Ajka–Sárvár FC mérkőzés végeredménye 1-4 (0-3) lett. Hatalmas bravúrral szerezte meg
a győzelmet a sárvári csapat, és
fontos lépést tett a bajnokságban
való bennmaradásért.
A 12. percben szerezte meg
a vezetést a Sárvár, Ódor talált
be Balogh kapujába. (0-1) A 21.
percben teljes sokk. Egy vendég
sarokrúgás utáni kavarodásban
Kun elé került a labda, aki a kapu
bal oldalába vágta a labdát, így
már 0-2 lett a Sárvár javára. 32.
perc: Sakk-mattig játszották a
sárváriak az akciót, melynek a
végén Horváth Valentin talál a
hálóba! (0-3) 48. perc: Sarokrúgás utáni kavarodás után Szabó
talál a kapuba, így szépített az
Ajka. (1-3) A 65. percben Horváth Valentin játszotta tisztára
magát, majd kilőtte a bal alsó
sarkot, és beállt a végeredmény:
1-4. Május 21-én hazai pályán
fogadja a Sárvár FC a Gyirmót

FC Győr csapatát, a mérkőzés
18 órakor kezdődik.
* * *
Szendrei Bálint Vas megye
bajnoka távolugrásban

Szombathelyen tartották az
Atlétikai Megyei Diákolimpia
egyéni döntőjét. Távolugrásban
a IV. korcsoportos fiúk versenyé
ben Szendrei Bálint, a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános Iskola
tanulója Vas megye bajnoka lett.
Az eredménye: 570 cm. Felkészítője Tóth Csaba testnevelő. Bálint
így résztvevője lesz az országos
döntőnek, melyet Székesfehérváron rendeznek május 25-én.

Minden ami autó!

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

télit!
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SÁRVÁR SERVICE
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. május 19. és június 3. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Május 20., 27. és június 3. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Május 19. (péntek) 19.00 Előzetes a Nádasdy Történelmi Fesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Május 19. és június 2. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Képviselő-testületi ülés:
Május 23. (kedd) 16.00/élő

május 25-én és június 1-jén,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

T Á R S A SH

ÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft.

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.
Mobil: 06-20/936-1574

előtt (Lafuma után) elhelyezett ve, hogy az ingatlanhasználónak
konténerhez maga elszállíthatja tartozása nem áll fenn, vagy azt
Az építési-bontási hulladékot és ott díjmentesen elhelyezheti, igényléskor megfizeti. A kertvá(törmeléket) a lakossági ingat- amennyiben tartozása nem áll fenn. rosi városrészben már kihelyezett
lanhasználó 2017. évben minden
DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS: biokukák továbbra is használatban
hónap utolsó péntekén, MÁJUS
Elérhetőség:
A lakosság a házhoz menő lom- maradnak, aki biokukával rendelHÓNAPBAN MÁJUS 26-ÁN, talanítást a bejelentést követő 10 kezik díjmentes gyűjtőzsák igényCégnév: Sárvári Zöld Pont NonPÉNTEKEN 12.00 órától 18.00 munkanapon belül, a Közszolgálta- bevételére nem jogosult.
profit Kft.
óráig a Kemény István u. 1. szám tóval előre egyeztetett napon, évente
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár,
KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYEelőtt (Lafuma után) elhelyezett egy alkalommal, maximum 2 m3 NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ Ikervári u. 23.
konténerekhez maga elszállíthatja, mennyiségben díjmentesen veheti T E RÜ L E T É N E L É R H E T Ő
Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00,
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi- igénybe. Az igénybejelentés során HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
ségben díjmentesen elhelyezheti, szükséges megadni a lomhulladék HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁTel./fax: 06-95-520-172
amennyiben tartozása nem áll fenn. várható mennyiségét, a 2 m3 feletti RAD OZÁSUKAT NAGYON
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
FIGYELEM!
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
lomhulladék csak a díjköteles lom- KÖSZÖNJÜK.
Lakossági eredetű hulladék- talanítás díjának megfizetése mellett
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
ká vált GUMIABRONCSOT 6 szállítható el. A ki nem használt
Sárvár szelektív
Sárvár
hulladék
szelektívgyűjtési
hulladék
rend
gyűjtési
2017.rend
május-június
2017. május-júniu
2017.
május–június.
db/háztartás/év mennyiségben, lomtalanítási alkalom a következő
MÁJUS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚNIUS
ÓLOM AKKUMULÁTORT, NIK- évre nem vihető át. A házhoz menő
KEL-KADMIUM ELEMET, NEM díjmentes lomtalanítás július 3.
és
SZERDA
3.
SZERDA
BIO
BIO
7.
SZERDA
7.
SZERDA
BONTOTT klór-fluor-szénhidro- augusztus hónapok kivételével egész
gént tartalmazó kiselejtezett beren- évben igénybe vehető, kivéve a 10.
vis
SZERDA
10.
SZERDA
14.
14.
BIO
BIO
SZERDA
SZERDA
dezést pl.: hűtő, NEM BONTOTT maiort, évente egy alkalommal,
veszélyes anyagokat tartalmazó maximum 2 m3 mennyiségben. 17.
BIO
BIO
21.
SZERDA
21.
SZERDA
SZERDA
17.
SZERDA
kiselejtezett elektromos és elektLakossági házhoz menő növéronikus berendezéseketSárvár
pl.: szelektív
TV, nyi
eredetű
lebomló
hulladék
gyűjtésibiológiailag
rend 2015. december,
2016.
24. január. SZERDA
24.
SZERDA
28.
SZERDA
28.
SZERDA
BIO
BIO
MOSÓGÉP, MIKROHULLÁMÚ
Sárvár szelektív díjmentes
hulladék gyűjtési
rend 2015. december,
2016. január.
hulladékgyűjtés
Sárvár
szelektív családi
hulladék gyűjtési
rend
2015. december, 2016.
SÜTŐ, SZÁMÍTÓGÉP,Sárvár
EGYÉB
házas
ingatlanainál.
A január. SZERDA
31.
31.
SZERDA
BIO
BIO
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
HÁZTARTÁSI ELEKTROMOS
gyűjtés igénybevételéhez szükséges
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
BERENDEZÉS a lakossági ingat- 60 literes előnyomott gyűjtőzsák
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
lanhasználó 2017. MÁJUS 27-ÉN, társaságunk ügyfélszolgálatán 21
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE.
SZOMBATON 8.00 órától 12.00 db/háztartás/év mennyiségben
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
óráig a Kemény István u. 1. szám féléves bontásban vehető át, felté-

Tisztelt Ingatlanhasználó!

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

2015. DECEMBER

2016. JANUÁR

2015. DECEMBER

december 2.

SZERDA
2015. DECEMBER

december 2.

SZERDA
2015. DECEMBER

december 2.
december 9.

SZERDA
SZERDA

december 2.
december 9.

SZERDA
SZERDA

december 9.
december 23.

SZERDA
SZERDA

december 9.
december 23.

SZERDA
SZERDA

december 23.
december 30.

SZERDA
SZERDA

december 23.
december 30.

SZERDA
SZERDA

december 30.

SZERDA

2016. JANUÁR

BIO
BIO

SZELEKTÍV
BIO
SZELEKTÍV
BIO
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

január 6.

SZERDA
2016. JANUÁR

január 6.

SZERDA
2016. JANUÁR

január 6.
január 13.

SZERDA
SZERDA

január 6.
január 13.

SZERDA
SZERDA

január 13.
január 20.

SZERDA
SZERDA

január 13.
január 20.

SZERDA
SZERDA

január 20.
január 27.

SZERDA
SZERDA

BIO

január 20.
január 27.

SZERDA
SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
BIO
SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:
ÜVEG 2. KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET:
ÜVEG 2. KÖRZET

FENYŐ
SZELEKTÍV
FENYŐ

SZELEKTÍV
FENYŐ

ÜVEG 2. KÖRZET
BIO zsák, kuka:
ÜVEG 2. KÖRZET
BIO zsák, kuka:

ÜVEG 2.

ÜVEG 2.

KÖRZET

KÖRZET

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

ÜVEG 1.

ÜVEG 1.

KÖRZET
Azon
utcák, aholKÖRZET
a kommunális hulladék gyűjtése

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

HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI,
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
vagy
napon
történik. hulladék gyűjtése
Azon PÉNTEKI
utcák, ahol
a kommunális
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI,
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
vagy PÉNTEKI napon történik.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI,
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
vagy PÉNTEKI napon történik.
LEBOMLÓ
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
Azon
utcák,
ahol a kommunális
hulladék gyűjtése KEDDI,
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG

SZELEKTÍV
BIO

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

SZELEKTÍV
BIO
FENYŐ

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO
FENYŐ

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO
FENYŐ

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

ÜVEG 2.

KÖRZET

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

vagy PÉNTEKI napon történik.
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
LEBOMLÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSE
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
LEBOMLÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSE

SZELEKTÍV
FENYŐ

SZELEKTÍV

ÜVEG 2.

KÖRZET

ÜVEG 1.

ÜVEG 1.

KÖRZET

KÖRZET

facebook.com/sarvari.televizio
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A mai nap hősei lesznek a jövő bajnokai
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Olimpikonok is szurkoltak az öt csapat részvételével zajló sportversenyen
A Sárvári Nemzetközi Óvoda
Játékokra április 21-én – a városi sportnap részeként – került
sor. A Sárvári Csicsergő Óvoda
három csapata mellett a cseh
Uherské Hradiště és az osztrák
Sonntagberg egy-egy csapata
vett részt a játékos küzdelemben.
Az ovisokkal, szülőkkel és érdeklődőkkel megtelt csarnok igazi
rangos sportesemény képét mutatta, miután a csapatok Gyürüs
Barbara, junior Eb-bronzérmes,
a súlyemelő diákolimpia országos
bajnoka felvezetésével bevonultak.
A város nevében Máhr Tivadar
alpolgármester köszöntötte a
résztvevőket, örömét fejezte ki,
hogy mára nemzetközivé nőtte ki
magát a rendezvény, amely hozzájárul a testvérvárosi kapcsolatok
erősítéséhez. Dr. Hegedűs Csaba,
Sárvár díszpolgára, olimpiai bajnok birkózó megnyitóbeszédében

keren felbuzdulva – az olimpiát
követő évben mindig megszerveztük. 2009-ben vált nemzetközivé, innentől négyévente
mindig nemzetközi, de ma már
nemzetközi óvoda játékoknak
hívjuk. A mozgás, a mozgás
megszerettetése központi helyen
szerepel óvodánk pedagógiai
programjában. Bízom benne,
hogy ez a rendezvény is hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekeinkből akár kiváló sportoló, akár
lelkes szurkoló váljék – mondta
Stieber Józsefné, a Sárvári Csicsergő Óvoda vezetője.
Osztrák testvérvárosunk delegációja Thomas Raidl polgármester vezetésével szurkolta végig
az óvodások sportversenyét, aki
örömét fejezte ki, hogy ezáltal a
rendezvény által is szorosabbá válhat a városaink közötti barátság.
Cseh testvérvárosunkból,
Uherské Hradiště-ből is komoly

A Sárvári Nemzetközi Óvoda Játékokra cseh és osztrák testvérvárosainkból is érkeztek óvodások, így a házigazdákkal együtt öt kis csapat mérettette meg magát

az olimpiai eszme fontosságáról
beszélt. Mint mondta, fontos,
hogy a gyerekek már kicsi korban
megismerkedhessenek a sport
határokon átívelő barátságokat
teremtő erejével.
A rendezvényt megtisztelte
még jelenlétével a német és cseh
testvérvárosi delegáció, Ágh Péter országgyűlési képviselő, dr.
Szijártó Valéria címzetes főjegyző
és Kondora István, Sárvár polgármestere is.
A nemzetközi óvoda játékok
során az öt csapatnak számos
feladatban kellett összemérnie
az erejét és az ügyességét. – Az
első oviolimpiánkat 2005-ben
rendeztük meg, és – a nagy si-

szurkolótábor érkezett a sportversenyre.
– Úgy látom, hogy hozzánk
hasonlóan Sárvárnak is fontos a
gyerekek egészséges életmódra
nevelése. Örülök, hogy ebben
is partnerek lehetünk – mondta
Dagmar Vacková, az Uherské
Hradiště-i polgármesteri hivatal
vezetője.
A nemzetközi óvoda játékok
után a zsűri nem helyezéseket
adott ki, hanem azt pontozta, ki
miben volt a legjobb, ezzel kicsit
mindenki győztesnek érezhette
magát. A díjátadón Ágh Péter
országgyűlési képviselő is közreműködött. – Minden szülő büszke
lehet a kisfiára, kislányára, hiszen

nagy teljesítményt nyújtottak a
gyerekek. Úgy látom, hogy a mai
nap hősei lesznek a jövő bajnokai,

egyszer majd újra együtt szurkolhatunk ezeknek az apróságoknak
– mondta Ágh Péter.

A díjátadón Ágh Péter országgyűlési képviselő is közreműködött, aki valamennyi apróságnak gratulált a kitartó versenyzéshez

és nekik szeretnénk ezt a várost
szebbé varázsolni, egy olyan várossá, amely sok-sok lehetőséget
kínál. Az egyik ilyen lehetőség lesz
az új, multifunkcionális sportcsarnok, amely a kormány 2 milliárd
60 millió forintos támogatásával
épülhet meg, és ahol remélem,

A Sárvári Csicsergő Óvoda I.
csapata a legügyesebb, II. csapata a
leggyorsabb, a Bocskai Úti Óvoda
csapata a legedzettebb, a sonntagbergiek a legkitartóbb, az Uherské
Hradiště-ből érkezett ovisok a
legbátrabb díját vehették át.
-fr-
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Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

Ha három azonos pizzát rendelsz,
a harmadikat ingyen adjuk!
Az akció kizárólag kiszállításra érvényes!
2017. MÁJUS 1-TŐL JÚNIUS 15-IG

Elérkezett a nagy nap?
Ballag a gyermeked?
Lepd meg egy idó´tálló, szép arany vagy
ezüst ékszerrel, márkás karórával!
Így mindig emlékezni fog arra, hogy
milyen büszke vagy RÁ!

Részletek az üzletben.

PIZZA TRIÓ AKCIÓ! (meghosszabbítva)

MOST AKCIÓS ballagási ÁRAK!
(május 31-ig!)

GYERMEKNAP!

AJÁNDÉK: Egyedi DÍSZCSOMAGOLÁS 20 ezer Ft
feletti vásárlásnál.

2017. május 28-án
hozza el gyermekét,
aki a saját ebédjét
FÉLÁRON kapja
+ meglepetés
ajándékot is adunk!
Minden pénteken és szombaton élőzene!

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

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

10-30%

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

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

www.ekszerszalon.com

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00

Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 12:00

Arany Fácán dobozos sör 0,5l
Krusovice dobozos sör 0,5l
Soproni radler 0,5l
Heineken dobozos sör 0,5l
Soproni dobozos sör 0,5l
Soproni Radler 0,4l
Gösser radler 0,4l
Pepsi cola 2.5l
Steffl dobozos sör 0,5l
Kőbányai dobozos sör 0,5l
Rákóczi dobozos sör 0,5l
Stella Artois dobozos sör 0,4l
Beck’s dobozos sör 0,4l
Löwenbräu dobozos sör 0,5l
Borsodi dobozos sör 0,5l
Staropramen dobozos sör 0,5l
Riesenbrau dobozos sör 0,5l
Pilsner Urquell dobozos sör 0,5l
Kozel dobozos sör 0,5l

169 Ft/db 338 Ft/l
259 Ft/db 518 Ft/l
209 Ft/db 418 Ft/l
259 Ft/db 518 Ft/l
195 Ft/db 390 Ft/l
177 Ft/db 442 Ft/l
189 Ft/db 472 Ft/l
350 Ft/db 140 Ft/l
179 Ft/db 358 Ft/l
179 Ft/db 358 Ft/l
145 Ft/db 290 Ft/l
227 Ft/db 567 Ft/l
198 Ft/db 495 Ft/l
179 Ft/db 358 Ft/l
190 Ft/db 380 Ft/l
251 Ft/db 502 Ft/l
140 Ft/db 280 Ft/l
260 Ft/db 520 Ft/l
180 Ft/db 360 Ft/l

Coca cola és Topjoy termékek. Áraink 2017. május 31-ig
Tippmix feladás zárásig.
érvényesek!

Itt van a SPÁRGA szezon, itt van újra!
Jöjjön el hozzánk, és kóstolja meg a spárgából, vagy
épp spárgával készített kiváló ételeinket, melyhez válasszon
az új borválasztékunk valamelyik kiválóságából!
A nagy sikerre való tekintettel továbbra is várjuk kedves
Vendégeinket az egyedi „SNITZLI” étlapunkkal.
Minden ami rántott hús: csak úgy vagy sokféleképpen töltve!
Hamarosan indul nyárköszöntő étlapunk!
Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpressz 12.00-22.00, Tel.: 320-475

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

Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos
Teljes körű fogászati szakellátás
• Implantológia
• Digitális panoráma röntgen
• Gépi fogfehérítés

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsóﬁa
fogszabályozó szakorvos

Sárvár, Sylvester J. u. 1. (a Vár bejáratával szemben)
Tel.: 95/323-547 www.drboda.hu

