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Békében kétszeres erővel kell emlékezni hőseinkre

A munka, a család
és a biztonság éve
lesz 2018

A 2018-as költségvetés a munkából
élőkről, a családokról, a biztonságról szól. Újabb lépéseket teszünk
a teljes foglalkoztatottság irányába, további támogatást adunk a
családoknak, és tovább erősítjük
az ország biztonságát – mondta
Ágh Péter, a térség országgyűlési
képviselője a jövő évi költségvetést
értékelő sajtótájékoztatóján.

A felújított sárvári világháborús emlékműnél koszorút helyezett el Kondora István polgármester

Hősök napi megemlékezést
tartottak Sárvár főterén, az
első világháborús emlékműnél május 28-án. Ferge
László őrnagy, a Magyar
Honvédség szombathelyi
toborzó és érdekvédelmi
irodavezetője köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy
azokra a hőstettekre emlékezünk, amelyek gyermekeink
számára is példaként szolgálnak majd.

A megemlékezésen a MH 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezredének díszelgő egysége állt
őrséget az eseményre felújított
emlékműnél, melyet Orbán István kanonok áldott meg. Ezt
követően Kondora István polgármester mondott beszédet.
– Senki sem születik hősnek,
de lesznek néhányan, akik a
sors parancsa által azzá válnak
– fogalmazott Kondora István.
Hozzátette: arra a sok százezer

magyarra emlékezünk most,
akik életüket adták hazájukért
két olyan elvesztett háborúban,
amelynek súlyos következményei
voltak a magyarság számára.
A rendezvényen Monostori
Patrik verset szavalt és közreműködött a Szent László katolikus iskola kórusa. Végezetül az
emlékmű talapzatánál koszorút
helyeztek el Sárvár Város Önkormányzata és a honvédség jelen
lévő alakulatainak képviselői.

– A polgári kormány célja kezdettől az, hogy a segélyt felváltsa
a munka. A közös erőfeszítések
meghozták az eredményeket.
2010-hez képest ma több mint 700
ezerrel többen dolgoznak, ezek
döntő többsége piaci álláshely.
Szeretnénk elérni a teljes foglalkoztatottságot, ezért tovább csökkennek a munkát terhelő adók
– hangsúlyozta Ágh Péter. 2018ban is folytatódnak a béremelési
programok a közszférában. A piaci
szférában a munkát terhelő adók
újabb csökkentése teszi lehetővé a
bérek további növekedését.
Folytatás a 6. oldalon
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Idén is keresik a legvirágosabb ingatlanokat!

Várjuk az alkotásokat a városi fotópályázatra!

A sárvári önkormányzat idén is meghirdette a „Virágos Sárvárért” környezetszépítő versenyt a májusi testületi ülésen. – A
cél, hogy az önkormányzat támogassa és ösztönözze a város
lakosságának, és a településen működő vállalkozásoknak a szép,
gondozott és virágos környezet kialakítása érdekében végzett
tevékenységét – mondta dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző,
a zsűri egyik tagja. A zsűri elnöke Máhr Tivadar alpolgármester.
Idén is két fő kategória lesz: lakossági és vállalkozói. A lakossági
kategóriában keresik a legvirágosabb erkélyt és udvart is.

A Sárvári Média Nonprofit Kft. az elmúlt évek sikeres pályázatai és kiállításai után ez évben is meghirdeti a „Sárvár – Kristálytiszta Élmény 2017” Fotópályázatát. A pályázat célja, hogy
az elkészült képek révén még többen ismerkedhessenek meg a
város kulturális örökségeivel, természeti adottságaival, történelmi hagyományaival, rendezvényeivel, fesztiváljaival és azzal
a gyógyhellyel, amely évente sok százezer látogató pihenését,
kikapcsolódását, gyógyulását segíti.
Pályázati kiírás: www.sarvarvaros.hu
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Búcsú Novák Ödöntől
Szilárd, keresztény értékrend,
elvhűség, hit és kitartás. Novák
Ödön barátunkra emlékezve
ezek a tulajdonságok jutnak
eszembe. Pontosan jellemzik
Ödönt, ő pedig tökéletesen
megtestesíti őket.
Ödön a kereszténydemokrácia ügyének egyik legelkötelezettebb képviselője, nyugodtan
mondhatom, harcosa volt Vas
megyében. A Kereszténydemokrata Néppárt tagja 1990.
november 3-tól, a 25-ös sorszámú tagkönyv tulajdonosa.
Nagyon fontos volt számára a
KDNP, időt és erőt nem kímélve
dolgozott érte. De a párt csak
eszköz volt neki ahhoz, hogy a
közösséget, Sárvárt, Vas megyét,
Magyarország boldogulását
szolgálja. Tette ezt egyebek között sárvári önkormányzati
képviselőként, Vas Megye Közgyűlésének tagjaként, a KDNP
Sárvári Szervezetének elnökeként, a párt megyei és országos
választmányának tagjaként.
1990-től 2002-ig, három cikluson át tevékenykedett sárvári

önkormányzati képviselőként. Az első
ciklusban a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság, a
másodikban a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság elnöke volt.
Vas Megye Közgyűlésében 1994 és 1998 között dolgozott képviselőként, egyúttal a
Pénzügyi Bizottság elnökeként.
Ezek mögött az évszámok
és feladatok mögött rengeteg
munka, elkötelezett munka áll,
amelyhez keresztény hitéből
és családjából merített erőt. A
mások iránti szolidaritásban,
felebaráti szeretetben, hazafiságban és lokálpatriotizmusban
gyökerezett közéleti szolgálata.
Ennek során nem csak sikerben és elismerésben volt része,
hanem méltánytalanságban,
igazságtalanságban, meg nem
érdemelt kudarcban is. Látnia
kellett, ahogyan az 1990-es évek
második felében a törvénytelen pártvezetés tönkreteszi a
KDNP-t. Azok közé tartozott,
akik szembeszálltak ezzel, így
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jogtalanul őt is kizárták a pártból. Ekkor a
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
színeiben folytatta
közéleti munkáját,
hűen kitartva a valódi kereszténydemokrácia mellett.
Látnia kellett, hogy
országosan is példátlan módon
a KDNP Vas Megyei Szervezetének törvénytelen vezetése
kimondja a megyei szervezet
megszűnését, ellehetetlenítve a
helyi szervezetek működését is.
A törvényes állapotok helyreállítása után ismét a KDNP-ben
tevékenykedett. Helyi szervezeti
elnökként, megyei választmányi
tagként, a megyei választmány
elnöksége és az országos választmány tagjaként, regionális
szervezőként dolgozott a párt
újraélesztéséért, megerősödéséért, a kereszténydemokrácia
eszméiért.
Sokan gondolják úgy Európában és hazánkban is, hogy a
kereszténydemokrata értékrend
avítt, a múltat jeleníti meg,
nincsen jelene és jövője. Ödön

jól tudta, hogy ez nem így van,
hogy nincsen magyar és európai
jövő kereszténység és a keresztény ihletettségű politika nélkül.
Vagyunk még néhányan, akik
ezt így látjuk, és remélhetőleg
egyre többen leszünk. Napjaink eseményei, fejleményei,
folyamatai, Európa jelenlegi,
önfeladásba hajló válsága ennek
a gondolkodásnak az igazságát bizonyítják. Sok-sok olyan
józan és tenni akaró emberre
van szüksége hazánknak és
kontinensünknek, mint amilyen
Ödön volt. Nagy megtiszteltetés
számomra, hogy együtt dolgozhattam vele annak idején Vas
Megye Közgyűlésében és mindmáig a Kereszténydemokrata
Néppártban.
Isten irgalmából nyugodj
békében, drága Barátom! A
megye kereszténydemokratái és
a magam nevében is köszönöm
a köz javáért és a magyar kereszténydemokráciáért végzett
elkötelezett szolgálatodat. Emlékedet kegyelettel megőrizzük.
Harangozó Bertalan
a KDNP Vas Megyei
Szervezetének elnöke

Cseh testvérvárosunk a hivatal működésével ismerkedett
A helyi önkormányzat működésével ismerkedett cseh
testvérvárosunk delegációja
Sárváron. A Stanislav Blaha,
Uherské Hradiště polgármestere vezetésével érkezett 20 fős
delegációt az ottani polgármesteri hivatal munkatársai
alkották.

Öt éve vált hivatalossá Sárvár
és cseh partnertelepülésünk
kapcsolata. Az eltelt időben
egyre szélesedik a két testvérváros együttműködése. A mostani közigazgatási küldöttséget

Kondora István polgármester
köszöntötte a Nádasdy-vár dísztermében május 18-án. A várossal való ismerkedés mellett
dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző adott tájékoztatást a
Sárvári Önkormányzati Hivatal
tevékenységéről.
A két város polgármesterei
bíznak abban, hogy ez a mostani
találkozás is hozzájárul a testvérvárosi kapcsolat elmélyítéséhez.
Sárvár külkapcsolatainak aktivitását jelzi, hogy szinte havi rendszerességgel utaznak és érkeznek
egymáshoz delegációk. – A város

számára a meglévő testvérvárosi
kapcsolatok még szorosabbá tétele a cél, új hivatalos partnerség
keresése nincs napirenden –
mondta Kondora István, Sárvár
polgármestere.
Stanislav Blaha szerint fontos
az egyre szorosabbá váló uniós
kapcsolatokon belül a működés
tapasztalatainak cseréje helyi
szinten is. – Most viszonozzuk
azt a tavalyi kirándulást, amit
a sárvári önkormányzat tett
nálunk. Mivel az Európai Unión belül vagyunk, és a jogok és
a lehetőségek is egyre inkább

közelítenek egymáshoz, a sárvári önkormányzat és a hivatal
működését érdemes megismernünk, és a jó tapasztalatokat
átvennünk – szólt Uherské Hradiště polgármestere.
Az együttműködés kulturális
területen is tovább szélesedik. A
művészeti csoportok látogatásai
mellett ősszel kerül sor Jiří Vlach
sárvári kiállítását viszonozandó,
az idén 60 esztendős Kondor
János festőművész, a művelődési
központ igazgatójának Uherské
Hradiště-i kiállításának ünnepélyes megnyitójára.

Polgárőr elismerés
Sárvár polgármesterének

Cseh testvérvárosunk delegációja a sárvári önkormányzat és hivatal vezetőivel
a Nádasdy-várban

A Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége megtartotta
alapszabályt módosító rendes évi küldöttközgyűlését a Szombathelyi Rendőrkapitányság nagytermében. Bedi Ákos elnök
tájékoztatást adott a szövetség 2016. évi tevékenységéről. A
megjelentek tárgyalták a szervezet gazdasági, szakmai és
pénzügyi tevékenységét. Az esemény keretében kitüntetések
és elismerések átadására is sor került. Egy újonnan alapított
kitüntetést vehetett át Kondora István, Sárvár polgármestere
a polgárőrség munkáját segítő tevékenysége elismeréseként.

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Nyertes pályázatokkal fejlődik a város
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Sárvár nyertes projektjei érintik a gyermekeket, a szociális szférát, a kultúrát és a városképet is
Zene Háza épül, megújul a bölcsőde, a gondozóház és a Hildpark is. Amint arról már előző
lapszámunkban is beszámoltunk, 729 milliós támogatást
nyertek Sárvár beruházásai a
Területi Operatív Program keretében. Most részletesen is bemutatjuk az egyes projekteket.
Máhr Tivadar alpolgármester
a Zene Háza projektről beszélt,
amelynek a megépítésére 189
millió forint pályázati támogatást
nyert a sárvári önkormányzat.
– Ez részben egy turisztikai
program, részben egy igazi infrastrukturális beruházás, amely
189 millió forintos pályázati
támogatásban részesült. A következő időszak feladata lesz a projekt részletes kidolgozása abból a
szempontból, hogy a turistáknak
és a városlakóknak milyen plusz
szolgáltatásokat tud majd adni
ez a komplexum, amellyel egy
jelentős lépést is teszünk a város
kulturális életének bővítése irányába – mondta Máhr Tivadar.
Szélesi Attila, a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója az alpolgármesterhez
csatlakozva kiemelte, hogy a
Zene Háza a sárvári zeneiskola
udvarán, a régi épületszárny
elbontásával épül majd meg, az
arborétum szomszédságában.
– Egy három-négy évvel ezelőtti
gondolat most eljutott a beteljesülés állapotához. Nagy köszönet
illeti érte a sárvári hivatal dolgozóit, a város és a megye vezetőit,
valamint Ágh Péter képviselő
urat. A Zene Háza egy lehetőség,
egy turisztikai beruházás lesz,
amely azonban a kultúrának,
a zenének is az otthona lesz.
Interaktív kiállításokkal és re-

Fogadóóra

ményeink szerint színvonalas nyújtani a hozzánk fordulóknak fontos a Hild-park felújítása.
és tartalmas koncertekkel fogja – mondta az intézményvezető. Egyrészt az önkormányzat erre
szolgálni a város lakóit és a tuA Sárvári Cseperedő Bölcsőde nyerte a legnagyobb támogatást,
ristákat – mondta az igazgató.
komplex felújítása is megvalósul 246 millió forintot. Másrészt az
Kondora István polgármester a TOP keretében elnyert 144 ötcsillagos városnak lesz egy
a továbbiakban két sárvári ön- millió forintból. Varga Istvánné a város színvonalához méltó
kormányzati intézmény felújítá- intézményvezető sorolta a mun- főtérrendszere: a Posta tér, a
sát célzó pályázatról beHild-park és a Kossuth
szélt. A TOP keretében
tér. – Remélem, hogy a
korszerűsítik a Sárvári
nyári időszak és a kora
Gondozási és Családősz elegendő lesz arra,
segítő Központot, valahogy az evangélikus
mint a Sárvári Cseperetemplom előtti teret
dő Bölcsődét. – Nagyon
méltó módon tudjuk
régi tervünk valósul
felújítani, és a reformeg azzal, hogy ezeket
máció évében fel is
az intézményeket felavathassuk – mondta
újíthatjuk. A gondozási
a polgármester.
központ korszerűsítéÁgh Péter ország
sére 150 millió forintot,
gyűlési képviselő azt
a bölcsőde felújítására
hangsúlyozta, hogy
pedig 144 millió fomég akár további fél
rintot nyertünk. Ezek
milliárd forintos páa pályázatok 100%-os
lyázati támogatás is
támogatást élveznek, de Ágh Péter és Kondora István a továbbiakban is együtt érkezhet Sárvárra a
ahol szükséges, a beru- dolgoznak a város fejlesztésén
Te r ü l e t i O p e r at ív
házás nagysága miatt,
Program keretében.
ott lehetőségünk lesz önrésszel kákat: nyílászárokat cserélnek, – Sárvár lendületben van, és tokiegészíteni. A két épület teljes külső hőszigetelést kap az épü- vábbra is azon dolgozunk, hogy
körű felújítása miatt lehet, hogy let és a fűtést is korszerűsítik. ez a lendület megmaradjon. De
átmenetileg ki is kell költöztetni – Nagyon nagy örömmel tölt el most eljött az a pillanat, amiaz intézményeket, de a bölcsődé- bennünket is, hogy megnyertük kor büszkének kell lennünk és
ben megpróbáljuk két ütemben a pályázatot, hogy végre a 33 éves örülnünk kell. Köszönjük, hogy
megvalósítani a beruházást – bölcsőde új köntöst fog kapni, együtt szolgálhattunk ezért a pilszögezte le Kondora István.
amelyet nagyon köszönünk. lanatért – vélekedett Ágh Péter,
Hámoriné Németh Edit, a Mindenképpen a sárvári csalá- aki hozzátette, Sárvár nyertes
Sárvári Gondozási és Családse- dok fognak ebből profitálni, de a projektjei érintik a gyermekeket,
gítő Központ vezetője elmondta, dolgozóknak sem mindegy, hogy a szociális szférát, a kultúrát és
hogy a központ épületének milyen körülmények között tel- a városképet is, minden olyan
felújítására és bővítésére is sor nek a dolgos hétköznapok.
területet, amellyel a sárváriak
kerül a pályázat keretében. MegKondora István polgármester nap mint nap találkoznak.
valósul például a nyílászárók számára két okból is nagyon
-frcseréje, a külső falak hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése.
Tavaszváró rendezvény
– Nagy örömünkre szolgált,
Tavaszváró rendezvényre várták az időseket a Sárvári
hogy nyertünk a pályázaton,
Gondozási és Családsegítő Központba. Május 15-én nyílt
hogy jobb körülmények között,
kiállítás a gondozási központban az idősek által gyűjtött tárjobb szolgáltatásokat tudunk
gyakból. Május 16-án délután közös főzést szerveztek a klub

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. június 20-án (kedden)
15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205.
sz.) fogadóórát tart.

udvarán, május 17-én pedig kirándulást Csehimindszentre,
Mindszenty bíboros szülőházába – mondta el Hámoriné
Németh Edit, a gondozási és családsegítő központ vezetője,
aki hozzátette: az idősebb embereket bizony egyre nehezebb
aktivizálni, kimozdítani otthonaikból. Ám az is igaz, hogy
az őket igazán érdeklő programokon szívesen vesznek részt.
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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A város közbiztonsága gazdasági erőforrásként is értelmezhető
Megtartotta májusi ülését a sárvári képviselő-testület
A májusi testületi ülés nyilvános részében 24 napirendet
tárgyaltak a képviselők. Az
önkormányzati cégek mérlegbeszámolóit egyhangú döntéssel fogadta el a testület, és
módosították az önkormányzat
idei költségvetését is.
A májusi testületi ülésen
köszöntötte Bugovics Imrét,
a Sárvári Polgármesteri Hivatal nyugalmazott főtanácsosát
Kondora István polgármester
abból az alkalomból, hogy gyémántoklevelet kapott. Bugovics
Imre okleveles tanító, aki a Kőszegi Tanítóképzőben 1957. július
9. napján vehette át oklevelét,
hatvan éven át kifejtett értékes
szakmai tevékenységét ismerte el
egykori iskolája jogutódja. Ennek
bizonyságául állított ki gyémánt
oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem nevében annak lektora. Az elismeréshez dr.
Szijártó Valéria címzetes főjegyző
és Máhr Tivadar alpolgármester
is gratulált Bugovics Imrének.
Fekete Géza sárvári kapitányságvezető és dr. Tiborcz János
megyei rendőrfőkapitány Sárvár
közbiztonságának helyzetéről és
az azzal kapcsolatban tett intéz-

kedésekről számolt be az ülésen.
Sárvár térségében tavaly 589
bűncselekmény történt, amely
4,5%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Tavaly sem em-

figyelembe véve nagyon jó eredményeket produkál. Egy olyan
stabil közbiztonságot tudunk
a magunkénak, ami gazdasági
erőforrásként is értelmezhető.

Bugovics Imre nyugalmazott főtanácsost gyémántoklevele átvétele alkalmából
köszöntötte Kondora István, Máhr Tivadar és dr. Szijártó Valéria

berölés, sem rablás, sem kifosztás
nem történt a területünkön. A
rendőrség továbbra is kiemelt
hangsúlyt fektet a lakosság biztonságérzetének fenntartására, a
közbiztonság megőrzésére.
Kondora István polgármester a
beszámolót követően köszönetet
mondott a rendőrök munkájáért.
Leszögezte: a sárvári rendőrség
kivételezett helyzetben van, mert
a bűncselekmények számát és
a felderítés hatékonyságát is

– Két nagyon fontos bázisa van
a biztonságunknak, egyrészt a
rendőrök és az őket segítő polgárőrök munkája, másrészt a
sárváriak jogkövető magatartása, olyan polgári attitűd van jelen
a városban, hogy az ide érkező
turisták döntő többsége is ezt a
jogkövető magatartást tanúsítja,
aki meg rossz szándékkal van,
arra figyelünk. Nemcsak emberi
erőforrással vigyázzuk a várost,
de a modern technikát, a telepí-

tett kamerarendszert is bevetjük
a közbiztonság védelme érdekében – mondta a polgármester.
A közterületi térfigyelő rendszer kezelésével és működtetésével összefüggésben a sárvári
önkormányzat a Vas megyei
Rendőr-főkapitánysággal együtt
működési megállapodást is kötött, amelynek a lényege, hogy a
térfigyelő kamerarendszer megfigyelő állomása a rendőrségen
kerül elhelyezésre.
Elfogadták az önkormányzati
cégek mérlegbeszámolóit, mind
a négy gazdasági társaság esetében egyhangú döntéssel hozott
határozatot a testület. Módosították az önkormányzat 2017.
évi költségvetését és a Fiatal
Házasok Otthona fenntartásáról
és működéséről szóló rendeletet
is. A jövőben 6 évre szólhat ez
a lakásbérleti viszony és a jogosultsági korhatárt felemelték 40
évre. Módosították továbbá a
településrendezési eszközöket
is a lakossági és a vállalkozói
igényeknek megfelelően.
Személyi döntés is született az
ülésen, 2017. augusztus 1-jétől
Darázsné Horváth Kornéliát bízták
meg a Sárvári Vármelléki Óvoda
vezetésével 5 év időtartamra.  -fr-

Járási asszisztenseket és ápolókat köszöntöttek a városházán
Az ápolók nemzetközi napja
alkalmából rendezett ünnepséget a Sárvári Járási Hivatal
a városháza nagytermében
május 16-án. A rendezvényen
elismerések átadására is sor
került.

Az alapellátásban és a szociális ellátásban dolgozó asszisztenseket és ápolókat köszöntötték a városházán az ápolók
nemzetközi napja alkalmából.
A rendezvényt szervező Sárvári
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetője, Dr.
Wächter Walter köszöntőjében
személyes emlékeit osztotta meg a hallgatósággal, akik
között a celldömölki és a sárvári járásokban tevékenykedő
egészségügyi dolgozók foglaltak
helyet. Elmondta, hogy 1820.

május 12-én született Florence
Nightingale brit ápolónő, aki
a krími háborúban önkéntes
ápolónőket toborzott, mentette, ápolta a sebesülteket, majd
később ápolónőképző iskolát
alapított. Rá emlékezve tartják
az ápolók nemzetközi napját.
Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője
arra emlékeztetett, hogy a kormány az utóbbi években sokat
tett az ápolók megbecsüléséért, hiszen az elmúlt öt évben
átlagosan 84 ezer forinttal nőtt
az ápolók bére, és az egészségügyben dolgozók többlépcsős
béremelése folytatódik. Gecse
József, a Celldömölki Járás
vezetője köszönetet mondott
az ápolók és asszisztensek
áldozatos munkájáért. Az
ünnepséget Kondora István

polgármester is megtisztelte
jelenlétével, aki kiemelte: optimizmusra ad okot, hogy Sárvár egészségügyi szakember
ellátottsága jó, és most nyert
150 millió forintot a gondo-

zási és családsegítő központ
korszerűsítésére a város.
Az ünnepség végén elismerések átadására került sor az
ápolók nemzetközi napja alkalmából.
-fr-

A kitüntettek egy csoportja az ápolók nemzetközi napján (Fotó: Vörösné
Bognár Katalin)

facebook.com/sarvari.televizio
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A város legifjabb polgárait ünnepelték
Immár 7. éve, hogy a Sárvári
Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztálya megrendezi a születés
ünnepe egyhetes programsorozatát a szülők, nagyszülők
és kisgyermekeik részére. A
hagyományoknak megfelelően
május 8-án is a születés fája
ültetésével vette kezdetét a hét
az arborétumban.

A tavaly született kisgyermekek szülei egy pontuszi tölgyfácskát ültettek el az intézmény
területén, amelyre most is felkerültek a legifjabb kisfiúk és
kislányok nevei. A hétfői rendezvényen dr. Wächter Walter járási
tisztifőorvos mellett, Ágh Péter
országgyűlési képviselő, Kondora
István polgármester és Borovicsné Ferenczi Zsuzsanna, a népegészségügyi osztály munkatársa
is köszöntötte a megjelenteket.

letés és a gyermekvállalás közös
megünneplése pedig egy szép
alkalom.
Dr. Wächter Walter arról szólt,
hogy rendezvényükkel szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a
családtervezés, a szülés, a gyermekvállalás az valóban a családok egyik legszebb, meghatározó
és emlékezetes élménye legyen.
Sárváron elmondható, hogy ha
kicsivel is, de évről évre több
gyermek születik és a rendezvény is egyre népszerűbb.
A köszöntők és a faültetés után
Gerbert Judit vezetésével Ringató foglalkozáson vehettek részt
a családok. Kedden Bölcsődei
kóstoló címmel rendezték meg a
Sárvári Cseperedő Bölcsődében
az intézmény nyílt napját. Míg a
kisgyerekek leendő csoporttársaikkal játszottak, a szülők a gyermeknevelőkkel, és a bölcsődeve-

dy-várban „A gyermeknevelés
útvesztői – boldog pillanatok a
labirintusban” címmel. Szerdán
a várparkban volt ismét Ringató
foglalkozás, illetve a Sárvári
Csicsergő Óvoda műfüves pá-

Ágh Péter köszöntőjében elmondta, hogy a fácskára akasztott, nevekkel ellátott alma- vagy
körteformák azt is mutatják,
hogy ezeknek a gyerekeknek
Sárváron helye van. Legyenek
bármekkorák, sodorja az élet
őket bárhová, ide Sárvárra mindig vissza tudnak térni, hiszen a
gyökereik itt vannak. Kondora
István azt kívánta minden jelenlévőnek, hogy találja meg
boldogságát családi körben, a
gyermekével, párjával együtt,
illetve buzdított mindenkit,
hogy ha teheti, vállaljon még
egy gyermeket. Azt is elmondta, hogy a megjelentek száma
mutatja, hogy a születés ünnepe
programsorozat célt ért, a szü-

zetővel beszélgettek a felvételről,
a bölcsődei életről. A bölcsőde az
első alkalom a kisgyerek számára,
hogy egy ismeretlen környezettel
megbarátkozzon. Ezért is nagyon fontos, hogy fokozatosan
történjen meg az elszakadás a
családtól. Varga Istvánné még azt
is elmondta, hogy nagy változás
előtt áll az intézmény, hiszen a
Területi Operatív Program pályázatán 144 millió forintot nyertek
a bölcsőde komplex energetikai
felújítására.
A keddi napon anyák napi
ajándékkészítés zajlott a Sárvári
Vármelléki Óvodában, illetve
Barbalics Andrea és Póczikné
Kiss Adél gyógypedagógusok
tartottak előadást a Nádas-

mekelsősegély és újraélesztés
című előadására várták az érdeklődőket.
A zárónapon, pénteken pedig
a szülői szerepre való felkészülés
volt a téma. Szeifridné Kiss Olga

Ágh Péter országgyűlési képviselő és Kondora István polgármester is köszöntötte a tavaly született babákat és szüleiket

lyáján várta játékos foglalkozás
a kicsiket.
A csütörtöki nap programja
a gyermekkönyvtárban zajlott.
Szabó Zoltán mentőtiszt gyer-

A tavaly született kisgyermekek szülei egy pontuszi tölgyfácskára akaszthatták
gyermekük almáját vagy körtéjét

5

és Kovácsné Nemes Gyöngyi
szülésznők a város két középiskolájában tartottak előadást a
kismamák, párok számára.
-tsz-
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2018 a munka, a család és a biztonság éve lesz
Folytatás az 1. oldalról
Ágh Péter a jövő évi költségvetésről tartott sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy folytatódik a minimálbér-emelés: az
idei 15% után 2018-ban további
8%-kal nő a minimálbér. A
szakmunkás minimálbér az
idei 25% után, 2018-ban újabb
12%-kal nő. A szakmunkás
minimálbér 2010-hez képest
megduplázódhat.
Az országgyűlési képviselő
leszögezte: a kormány célja,
hogy Magyarország családbarát
ország legyen, ezért döntött
az Európában is egyedülálló
családi adózás bevezetéséről,
ami már közel egymillió családnak nyújt segítséget. Jövőre
is marad a 15%-os szja, ami
Európában az egyik legalacsonyabb. 2018-ban tovább

nő a kétgyermekesek családi
adókedvezménye, havi 35 ezer
forintra, évi 420 ezer forintra
nő. Jövőre is lesz első házasok
adókedvezménye. Otthonteremtésre még több forrás, 226

Ágh Péter kiemelte: Jövőre is marad a
15%-os szja, és tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye

milliárd forint áll majd rendelkezésre. 2018-ban az ideinél
nagyobb, 3%-os lesz a nyugdíjemelés, sőt a jó gazdasági
növekedésnek köszönhetően
nyugdíjprémium kifizetésével
számolunk. Példaként említette
még a képviselő, hogy 2018tól az állam biztosítja az első
sikeres nyelvvizsga, valamint
az első emelt szintű idegen
nyelvből tett érettségi, továbbá
a fiatalok első vezetői engedélyének ingyenes megszerzését.
Európa biztonságát ma számos veszély fenyegeti, és ez
Magyarország számára is többletfeladatokat jelent. A kormány
a 2018-as költségvetésben is
megfelelő pénzügyi hátteret
biztosít a határok védelmére.
Jövőre is folytatódik a katonák
és a rendvédelmi dolgozók fize-

tése. A HM költségvetése a fenti
céloknak megfelelően jövőre
jelentősen bővülni fog.
– A 2018-as költségvetéshez
egy stabil gazdaság jelenti az
erős alapot. A magyar gazdaság
2018-ban már a hatodik éve nő,
a gazdasági növekedés az uniós
átlagot is meghaladja. Emellett
megőrizzük az államháztartás
stabilitását, folytatódik az államadósság csökkentése. 2018ban 4,3 százalékos gazdasági
növekedés valósulhat meg 2,4
százalékos hiány és 3 százalékos
infláció mellett – mondta Ágh
Péter, aki hozzátette, mindezt
az teszi lehetővé, hogy Magyarország erősödik. Arra kérjük az
ellenzéki pártokat, hogy most
az egyszer álljanak a magyar
emberek oldalára és támogassák
a jövő évi költségvetést!

Újabb jelentős hazai cég választotta Sárvárt
A napokban került átadásra az
ország egyik legnagyobb ipari
irányítás- és méréstechnikai
eszköz forgalmazójának, a
Mérker Zrt.-nek az irodaháza
városunkban.

A Mérker Zrt. Sárvári Régióközpontjának átadóján elhangzott, hogy a 100%-ban hazai
tulajdonú cég főként német és
amerikai mérés- és irányítástechnikai termékeket forgalmaz

különböző mérési feladatok
megoldására a magyar ipar
számára. Több mint 1200 partnerrel dolgoznak együtt itthon
és külföldön. Több éve jelen
vagyunk a városban, de most az
országos hálózatunk bővítésekor
több környező megyeszékhellyel
szemben, az új régióközpont
kialakításakor is Sárvárra esett
a választás – mondta Pócsik
János, a Mérker 2007 Zrt. vezérigazgatója.

Napi büfé menü a szálloda éttermében
minden nap, 2400,– HUF / fő áron!
Asztalfoglalás: +36 95 530 100,
E-mail: fd.sarvar@rezidorparkinn.com

parkinn.com/resort-sarvar

Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa, H-9600 Sárvár, Vadkert u. 4.
A számla végösszegéhez 5% felszolgálási díjat számolunk fel.

Középen Kondora István és Pócsik János az irodaház átadási ünnepségén

Kondora István az avatóünnepségen úgy fogalmazott:
hosszú évek kemény munkája,
hogy Sárvár gazdasági ereje a
környező nagy városokkal is versenyképessé teszi a városunkat.
A most átadott irodaépülethez
szolgálati lakások is tartoznak,
hogy így is jobb feltételeket kínálhassanak a magasan képzett
munkaerőért vívott piaci harcban.

facebook.com/sarvari.televizio
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Jubileumi kiállítást szerveztek a helyi bélyeggyűjtők
65 éves a Sárvári Bélyeggyűjtő
Kör. Az évforduló alkalmából
ünnepséget és országos bélyegkiállítást rendeztek a Galeria
Arcisban.
A sárvári bélyegesek egyedi
gyűjtőterületükön sikerrel szerepelnek rangos kiállításokon
is – mondta el Dr. Gaál Péter, a
bélyeggyűjtő kör elnöke. Ezúttal
hazai környezetben mutatkoztak
be gyűjteményeikkel a kiállításra
máshonnét érkezett anyagokkal
együtt. Összesen 140 üvegtárlóban került kihelyezésre az eddigi
legrangosabb Sárváron rendezett
országos bélyegkiállítás.

Dr. Gaál Péter, a Sárvári Bélyeggyűjtő Kör elnöke köszöntötte a jubileumi
ünnepség és az országos kiállítás résztvevőit
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1952 májusában hozták létre
a sárvári bélyegkört mintegy
hatvan fő részvételével. Az
évfordulós megemlékezésen
a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének több
vezető tisztségviselője is jelen
volt, jelezve a sárvári filatélia
fontosságát. Az ünnepségen
elismeréseket adtak át a legjobb
kollekciókat kiállító bélyeggyűjtőknek.
Az ünnepség napján kihelyezett alkalmi postahivatal működött emlékbélyegzéssel, alkalmi
kiadásokkal. Az esemény arra is
emlékezett, hogy 150 éve jelent
meg az első magyar bélyeg.

Nyitnikékkel indult a fesztiválszezon Sárváron
A május első hétvégéjén a Sárvári Arborétumban rendezett
4. Nyitnikék Fesztiválon az
életerő és az ehhez szorosan
kapcsolódó japán kultúra volt
a középpontban.
Az energetizáló rendezvény
ötletgazdája és szervezője, Gosztola Anita szerint a rohanó hétköznapokból való kiszabadulás
egyik lehetősége a keleti hagyományok felé visszafordulás.
A fesztivál során ennek jegyé
ben a tradicionális japán kultúra
rejtelmeibe kaphattak betekintést a résztvevők. Az első napon
virágmandala-készítés, méregtelenítésre vonatkozó tanácsok
és kerti praktikák voltak soron.
A vitalizáló esemény második
napján sokféle japán szokás

mutatkozott be a papírfigura
készítő origamitól a lélekhaj-

A kalligráfia évezredes titkaiba Zopcsák Ferenc írásművész,

Zopcsák Ferenc írásművész, a Magyar–Japán Baráti Társaság Kalligráfia
Tagozatának vezetője a papíron keltette életre ecsetvonásaival a kelet tájait

togató és csakranyitogató reiki
kezelésig.

a Magyar–Japán Baráti Társaság Kalligráfia Tagozatának

vezetője avatott be. Egy-egy
ecsetvonásával hegyeket és a
felkelő a Napot keltve életre. A
hagyományos japán öltözék, a
kimonó divatbemutatóhoz és
a tea mellé a szervezők Sakuhacsi, japán fuvolakoncertet is
felszolgáltak.
A Nyitnikék Fesztiválon az
arborétumban található virágzó japán liliomfák mellett a
szamurájok is megcsillantották kardjaikat. A shinkendo
harcművészetből Kovács Zsolt
kétdanos sensei vezetésével
láthattak vágásvariációs formagyakorlatokat az érdeklődők. A
kétnapos esemény a The General Harmony Singers acapella
koncertjével zárult, megkezdve
az őszig tartó sárvári fesztiválszezont.

Az X-Faktor sztárjai
a Sárvár Rádióban!
Dunántúli rádiós körúton vett
részt Opitz Barbara, az X-Faktor 6. szériájának győztese és
az élő show két versenyzője,
Vincze Aliz Liza, valamint a
Ham ko Ham.
A Sárvár Rádió stúdiójában
H. Szalay Balázs beszélgetett
velük a Délutáni Műszak című
műsorban május 15-én, majd

zenéltek is a rádióhallgatóknak.
Opitz Barbara azon túl, hogy a
terveiről beszélt, a Végem című
új dalát is bemutatta a Sárvár
Rádióban. Sárvárról Sopronba,
majd Veszprémbe és Pécsre
ment tovább az X-Faktor csapata május 15-én, hogy aztán a
következő napokban már újabb
városokba, újabb rádiókba induljanak.

Az X-Faktor versenyzői és a stáb tagjai a rádió stúdiójában
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Szent László
A Szent László
Plébánia
● Júniusi péntekeken 18.45-kor Jézus
Szíve litániát imádkozunk. Június 2-a
elsőpéntek: engeszteljük Jézus Szívét
szentgyónással és szentáldozással. A
házhoz kötött időseket, betegeket szívesen
erősítjük szentségekkel. „Beteg valaki
közületek? Hívassa el az egyház papjait…”
(Jak 5,14)
● 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.
● Pünkösdhétfőtől (június 5.) a nyár
folyamán a 8:30-as szentmisék (paphiány és helyettesítési nehézségek miatt)
szünetelnek.
● Emlékeztetünk az Anyaszentegyház
3. parancsára: „Évente gyónjál, és legalább
a húsvéti időben áldozzál!”
● Június 10-én, szombaton tanév végi
szentgyónás a diákoknak: 8:30-10:00
óráig. Másnap iskolatársaikkal közösen
járuljanak szentáldozáshoz!
● Június 15-én, Úrnapján a 10 órai
szentmisével kapcsolatban az úrnapi
körmenet Eucharisztikus tanúságtétele.
Az idei elsőáldozók gyűjtsék a virágszirmokat!

● Előrejelzés: Június 24-én, szombaton 10 órakor a szombathelyi székesegyházban Jubiláns Házaspárok Találkozója. A részvételi szándékot jelezzék
a plébánián.
Szent Miklós

Szent Miklós
Plébánia

● Június hónapban minden pénteken
a szentmisével kapcsolatosan elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
● Június 2-án, első pénteken délután
16.30 órától 18.00 óráig lesz az elsőáldozók
és rokonságuk gyóntatása. Ezen alkalommal lesz vendéggyóntató atya, ezért bárki
kihasználhatja a gyónási lehetőséget.
● Június 4-én, Pünkösdvasárnap
délelőtt a 10 órás nagymisén 42 harmadik
osztályos gyermek elsőáldozását ünnepli
plébániánk hívő közössége.
● Pünkösdvasárnap szombaton előeste 18:30 órakor, vasárnap reggel 8 órakor
és délelőtt 10 órakor lesznek szentmisék
a Sári templomban.
● Pünkösdhétfőn reggel 8 órakor és
délelőtt 10 órakor lesznek ünnepi szentmisék templomunkban.
● Június 6-án, kedden este 19 órakor
a szentmise után a plébánia közösségi termében rövid megbeszélés lesz a Mariazelli
gyalogos zarándokok számára.
● Az elsőáldozók június 18-án,
vasárnap délelőtt 10 órakor az Úrnapi
körmenet keretében vehetik át az elsőáldozásukat igazoló szép emléklapot.

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!*
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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.

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP
● Június 9-én, pénteken délután
16:30 órától lesz a diákok tanév végi
szentgyónása.
● Június hónapban engeszteljük Jézus
Szent Szívét gyónva és áldozva! Buzdítom
Híveimet, hogy a felnőttek is használják
ki a gyónási lehetőséget!
● Az ünnepélyes hittanos tanévzárót
Te Deumot a Sári templomban június
11-én, Szentháromság vasárnap a délelőtt
10 órakor kezdődő nagymise keretében
tartjuk.
● Plébániánk honlapján www.sarvarsari.hu figyelemmel kísérheti plébániánk
nagy családjának életét és friss híreit.

„Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy
szeretlek téged.”
● Tanévzáró istentiszteletek: Június
11-én, vasárnap Sárváron 9:30 órakor,
Rábapatyon 11 órakor tartjuk hittanosainkkal a tanévzáró istentiszteletet és
bizonyítványosztást.
● Énekkar: Minden csütörtök este 18
órától tartja próbáját az evangélikus gyülekezeti teremben a Kortárs Keresztyén Kórus. Szeretettel hívjuk az énekelni szeretőket!
Előzetesen hirdetjük, hogy legközelebb
június 25-én, vasárnap szolgálunk az
istentiszteleten, amikor amerikai testvérgyülekezetünkből vendégeket fogadunk
és velük együtt énekelünk.

Evangélikus
Egyházközség

Református
Egyházközség

EVANGÉLIKUS

● Pünkösdi ünnepek: Június 4-én,
vasárnap 9:30 órakor kezdjük Sárváron
az ünnepi istentiszteletet, ami úrvacsora
közösséggel zárul.
Június 5-én, hétfőn Sárváron szintén
9:30 órakor kezdődik az ünnepi istentiszteletet. Rábapatyon pedig 11 órai kezdettel
lesz istentisztelet, és ezen az ünnepnapon
ott lehet élni az oltári szentséggel.
● Kárpát-medencei evangélikus
lelkészkonferencia: Június 6-8. között
Balatonszárszón kerül megrendezésre az
egység jegyében összehívott konferencia.
A reformáció 500. jubileumi évében,
együtt kívánunk választ adni a konferencia vezérigéjére: „Szeretsz-e engem?”

● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermekistentiszteletet tartunk.
● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● Június 4-én és 5-én, pünkösd elsőés másodnapján 10 órai kezdettel úrvacsorás istentiszteletet tartunk. Pünkösd első
napján kerül sor a fiatalok konfirmációi
fogadalomtételére.
● Június 11-én, vasárnap 10 órától
tanévzáró istentiszteletet tartunk bizonyítványosztással. A hittanos gyermekeket 9 órára várjuk.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

Meghívó ezüstmisére
„Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem.”
Zsoltárok könyve
Hálát adok az Úrnak, hogy 25 éve Színe előtt állhatok és
szolgálhatok neki.

Ezüstmisémet
Sárváron, a Szent Miklós Sári templomban
2017. június 18-án, Úrnapján vasárnap
délelőtt 10 órakor
mutatom be az Úrnak.
Szeretettel meghívom és kérem, hogy ezüstmisés
örömömben és hálaadásomban osztozzon velem.
A szentmisét követően szeretettel várom
a plébánia kertjében szerény szeretetvendégségre.

Roland atya

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

15 év – 30 véradás
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Adj vért és ments meg három életet!
A fenti kéréssel szólít bennünket véradásra a Magyar
Vöröskereszt. Ennek kapcsán
a SzSzSzC Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában egy speciális
jubileumot ünnepelhettünk.
30. alkalommal tartottuk az
iskolai véradó napunkat.
31 diákunk nyújtotta kezét,
hogy segíthessen rászoruló embertársain. A kiöregedő donorállomány egyre kevesebb véregységhez vezet, ezt szeretnék tanulóink
újra és újra kiküszöbölni.
Immár 15 éve minden tanévben ősszel és tavasszal véradó
napot tartunk – a Kemenesaljai
Egyesített Kórház Vérellátó
Állomás dolgozóinak közreműködésével –, melyen mindig
szép számmal vesznek részt
tanulóink. Volt több alkalom
is, amikor óvodások és kisiskolások is eljöttek hozzánk, hogy

megismerkedjenek a véradás
folyamatával.
Évről évre bátrabbak diákjaink és egyre nő az első véradók
száma. Volt tanulóink is rendszeresen ellátogatnak iskolánkba,
hogy vért adjanak. Vannak olyan
fiataljaink is, akik nem csak az
iskolai véradáson vesznek részt,
hanem a nyár folyamán különböző rendezvényeken is a vérüket
adják. Iskolánk nagyra értékeli és
jutalmazza ezt a nagylelkű gesztust, melyet a fiatalok önzetlenül,
segítő szándékkal tesznek.
A Magyar Vöröskereszt jelmondata alapján minden egyes
véradásunkon több mint száz
életet mentettek meg donorjaink. Nem csak városi, de megyei
szinten is példaértékű a Barabásos diákok nemes lelkűsége.
Köszönet a segítségükért, önzetlenségükért.
Németh Edina
VK-tanárelnök

Sunday Brunch
a danubius health Spa resort Sárvár
szálloda nádor éttermében
Szeretettel várunk mindenkit
zenés Sunday Brunchunkra, június 11-én
12.00 és 14.00 óra között.
Jó idő esetén grillezés az éttermi teraszon.

Korlátlan étel és italfogyasztás
3990 Ft + 10 % szervízdíj áron.
Korlátlan italfogyasztás a szálloda által megadott italokból.

Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes,
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.
asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

danubiushotels.hu/sarvar

Extra ajánlatunk:
Minden

multifokális lencse

40%-os kedvezménnyel
kapható a Győrvári Optikában!



Lamantin Jazz Fesztivál - Sárvár 92 x 66:Layout 1 2017.05.22. 23:13 Page 1

Lelkes véradók a Barabásban
,
ELY
TH – 24.
A
B 18

OM ius
SZ 17. jún
20

ZZ

M

. LA

18

IN

T
AN

JA

OR

B
TÁ
ÓS

I

ÁC

I)
IO ( OSZ
L)
I TR OZM L)
N
D (P
O
OR KROK (USA-N G BAN
IM
M
S
)
É
IN
MA
ND
DO
I-D
(ADA YULA S BA FEEL
ÁL
ND AND,
G OMA UDIO L
TIV
A
Z
S
B
B
S
T
H
A
VI
FE
BO
FE
BA MAL T CZYK WEE L GIF KILL CA IO (I)
JA MAR LE G E SOU A, ROADRGIO TR
T
O
LIT & TH RISZTINO DI GI
ACZ
N
K
LK
NIG POCSAI, AGOSTI
WE
S
S
A
D
S
E
P
É
N
WRUARTETTYÁS BA
EL
HA STVÁN QSZKI MÁ
P
RA EK I IBOJ
EL

IZ
OV

További lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben
és várjuk ingyenes computeres szemvizsgálatra.

PR

PR

a

w

.lam
w
w

hu

.
ntin

szer
IMPR vezô:
O
ZEN VIZATÍV
EM
EGY ÛHELY
ESÜLE
T

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. Tel.: 00 36 95/320 685
www.gyorvarioptika.hu
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4 890
FORINTÉRT

INTERNET, TÉVÉ ÉS TELEFON
EGYÜTT, TRIPLA CSOMAGBAN
Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves
szerződéssel, e-számlával, technológiától függően Tripla S
vagy XS csomagra.
Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828
Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL
és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfizetői
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

facebook.com/sarvari.televizio
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Kanona Band koncert különleges vendégszereplőkkel
Nagy sikerű koncertet adott
a Kanona Band május 6-án
a Tinódi gimnázium sportcsarnokában. Közreműködött
Harami Olivér szombathelyi
kötélugró, az est művésznője
pedig Horváth Meggie volt.
Szinte hagyomány már, hogy
évente egyszer tavaszi nagykoncerttel örvendezteti meg a Kanona Band a sárvári közönséget. Ez
idén sem volt másképp, ismét
sokan gyűltek össze a sportcsarnokban, hogy meghallgassák
a jazz, blues dallamait, ismert
filmzenéket vagy épp Michael
Jackson zenéjét. Kondora István
polgármester a koncert előtt
köszöntötte a zenészeket és a
közönséget. Elmondta, nagyon
sok program közül lehetett választani ezen a hétvégén, akik itt
vannak mégis a Kanona Band-et

választották, ez jó hír, hiszen
azt jelenti vannak a városban
jó értelemben vett, megrögzött
„Kanona rajongók”. Majd arra
kérte a hallgatóságot, élvezzék a
zenét közösen, engedjék, hogy
kikapcsolja őket a mindennapok
taposómalmából.
A zenészek két meglepetés fellépőt is hívtak az estre, Harami

Olivér, a szombathelyi Kötélugró
Klub tagja és Horváth Meggie, a
megye aranytorkú dívája lépett
színpadra több zeneszámban
is. Mindkét vendégszereplő
fergeteges hangulatot varázsolt
a sportcsarnok falai közé.
Az est során a zenekar felelevenítette a tavalyi év eseményeit is,
sok fellépésen vettek részt 2016-

Kétórás műsorral szórakoztatták a közönséget a kanonások

ban a fiúk, ezek legjobb pillanatait
kivetített fényképeken láthatta
a közönség. Kéthelyi Tamás, az
együttes vezetője elmondta, nagy
munka van egy kétórás műsor
színpadra állítása mögött. Már a
zeneszámok kiválasztásánál sok
feladat adódik, hiszen volt olyan
darab, mely eredetileg szimfonikus zenekarra íródott, ezt Csikós
György művészeti vezető dolgozta át fúvós hangzásra.
Az idei volt a Kanona Band
19. nagykoncertje, ugyanis 1998ban alakult meg az együttes.
Az évek során sok változáson
mentek keresztül, néhány tag
kicserélődött, de mindig jöttek
újak. Nehéz feladat összetartani
a zenészeket, de egyben hálás is,
mert egy ilyen remek hangulatú
koncert után mindenki úgy
gondolja, megéri.
Kondora Anikó

10 éves hagyományt ápolnak a pedagógusok
tud dalolni, az kétszeresen
imádkozik.
Elsőként a Nádasdy Tamás
Általános Iskola kórusa lépett
színpadra Csőszné Bolfert Enikő
vezényletével. A tanárnő egy dal
erejéig zongorán is közreműködött, illetve zongorán kísért még
Hujber Fanni. Gyermekdalok
csendültek fel több szólamban,

a 8. órában eljárnak a próbákra
és lelkesen gyakorolnak. Több
népdalból álló összeállítást,
ismert zeneszámokat hallhatott
a közönség. Nagy sikert aratott
Balázs Árpád Bodzavirág című
műve és elhangzott egy tavaszi
gospel is, melyet vastapssal értékelt a hallgatóság.
A Pedagógus Női Kar előadásában több Kodály-mű is
felcsendült, hiszen Hallerné
Horváth Márta kórusvezető
elmondta, idei esztendőben
Kodály-év van – születésének
135. évfordulóját ünnepeljük
–, ami nagyban meghatározta
a repertoárválasztást. A kórust

Barab

A kórusok idén is színes
műsorral készültek, igazi öröméneklésnek lehettünk tanúi. A
koncert előtt Wimmer Roland
plébános köszöntötte a hallgatóságot. Elmondta mindig öröm
számára, ha énekelni szerető
embereket lát, hisz aki szívből

majd a műsort a Viva la musica
című vidám dal zárta. Az általános iskolásokat követte a Tinódi
gimnázium kórusa Pernecker
Csilla vezetésével. A tanárnő a
produkció előtt elmondta, hatalmas köszönet minden kórustagnak, akik pénteken délután
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A Pedagógus Női Kar tavaszköszöntő koncertjét a Tinódi
Gimnázium Medvegy Antal
termében tartotta. A rendezvény már több, mint 10 éves
múltra tekint vissza, a pedagógusok a Nádasdy Tamás
Általános Iskola és a Tinódi
gimnázium kórusával együtt
varázsolták el a közönséget.

zongorán kísérte Szélesiné Sipos
Mónika. A műsor első fele a
csendes tavaszt idézte, meghitt,
lecsendesült dalokat hallhatott a
közönség majd a második rész
a tavaszi zsongást, a szerelmet
hozta el a díszterem falai közé.
Hallerné Horváth Márta végül azt is elmondta, vannak
hosszú évek óta stabil tagok a
csoportban, de nagy szeretettel
várják az új tagok jelentkezését.
A kórus naptárjába számtalan
fellépés van már feljegyezve,
mozgalmas év elé néznek idén
is, minden érdeklődőt szeretettel várnak fellépéseikre.
KA

NAPPALI TAGOZATOS
KÉPZÉSEK

Nappali tagozaton 2 éves
automatikai technikus képzést hirdet
az érettségizett diákok részére.
Az EPCOS, a DELPHI, a LUK várja az automatikai technikus
végzettségű szakembereket szakmai gyakorlatra.
Nappali tagozaton 2 éves érettségire felkészítő oktatást
szervez az iskola a szakmával rendelkező hallgatók számára.
Érdeklődni: 9600 Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/A.
Telefon: 0695/320-414, -415
e-mail: titkarsag@barabas-sarvar.hu
Bővebb információ az iskola honlapján:
www. barabas-sarvar.hu
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s
Thermál
Hotel
,
Begrüßungsworte
vonGimnázium
Herrn László Dohos, Ehrenvorsitzenden
HORVÁTH – VAS KFT, Kati Fodrászkellék, Németh Ferenc – Csomagolás
des Ungarischen Blasmusik-und Majorettenverbandes
HORVÁTH
–
VAS
KFT,
Kati
Fodrászkel
l
é
k,
Németh
Ferenc
–
Csomagol
á
s
des
Ungari
s
chen
Bl
a
smusi
k-und Majorettenverbandes
Aufführungen der Kinder-Jugend-und Erwachsenengruppen
technika, OTP Bank Nyt., Sárvár Város
Önkormányzata, Timár Órás és Rövidáru,
tornacsarnoka)
Aufführungen
der
Ki
n
der-Jugend-und
Erwachsenengruppen
techni
k
a,
OTP
Bank
Nyt.
,
Sárvár
Város
Önkormányzata,
Ti
m
ár
Órás
és
Rövi
d
áru,
Teilnehmer des Festivals:
Tinódi Gimnázium, Vas Megyei Önkormányzat, Vasi B&B KFT, Nádasdy-vár
Tei
l
n
ehmer
des
Festi
v
al
s
:
Majorettengruppen von Csepreg, Kapuvár und Sárvár
Művelődési Központ és KönyvtárTinódi Gimnázium, Vas Megyei Önkormányzat, Vasi B&B KFT, Nádasdy-vár
Majorettengruppen
von Csepreg, Kapuvár und Sárvár
Művel
ő
dési
Központ
és
Könyvtár
19.00 Showprogramm der Sárvárer
Majorettengruppe,
www.sarvarmazsorett.hu

SárvárerBand
Majorettengruppe,
unter Mitwirkung19.al0l0er AlShowprogramm
tersgruppen, derderKanona
unter
Mi
t
wi
r
kung
al
l
e
r
Al
t
ersgruppen,
der Kanona Band
und der Sárvárer Konzertblasmusikkapelle
und
der
Sárvárer
Konzertbl
a
smusi
k
kapel
le
21.30 Konzert von der Gruppe Bario Latino
21.30 Konzert von der Gruppe Bario Latino

Támogatók:
Bánó Rododentron Díszfaiskola, Danubius Thermál Hotel,

3.
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Mindenki tett egy lépést
a sportos élet felé
Sárvár tradicionális környezete
lett a helyszíne az idei V. Flex
Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár
Futó- és Görkorcsolya Fesztiválnak május 13-án, ahol több
mint félezren vettek részt.
Sportolni jó dolog akár profi,
akár amatőr versenyzőként, Sárvár tradicionális környezetében
mindez pedig szinte felüdülés
volt május 13-án. Az idő igazán
kedvezett a sportolni vágyóknak.
A verseny hangulatáról nemcsak
a jó zenék, hanem a sportesz-

ene
Színház és Z Szezon
dtéri
Nyári Szaba -várban
a Nádasdy
LO P E D E v E g A

a furfangos
menyasszony
LOPE
DE
vEgA
A z éLE SS-SzíN
v íg
jáT
éK A 2 r é Szb EN

a furfangos
menyasszony
2017. június 9. (Pé) – 20:30

A zenés előadás főbb szerepeiben: Nyertes
zsuzsa, Koncz gábor, éless béla, valler gabriella
esőnap: június 10. (szo)

Az éLESS-SzíN vígjáTéK A 2 réSzbEN
A zenés előadás főbb szerepeiben: Nyertes
zsuzsa, Koncz gábor, éless béla, valler gabriella

2017. június 9. (Pé) – 20:30
esőnap: június 10. (szo)
tóth Éva
és leblanc győző
operettestjén
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Stolz, j. Strauss,
jacobi viktor, ábrahám Pál, Huszka jenő legismertebb operett dallamai csendülnek fel.

2017. június 17. (SzO) – 19:00

tóth Éva és leblanc győző
operettestjén
Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Stolz, j. Strauss,

részt a rendezvényen, hanem a
futók, görkorcsolyázók biztonságáról gondoskodott a Sárvári
Kerékpár Egylet tagjaként. A
verseny után elmondta, hogy
kerékpárral azért könnyebb volt
megtenni a távot, mint tavaly
görkorcsolyával.
A családi 2,5 km, 5 km és 10
km-es futótávon próbálhatták
ki magukat a versenyzők. A
pálya hasonló volt, mint tavaly.
A várparkban az óvódás gyerekek rajzai színesítették a pályát,
a befutónál pedig a célkapu

Több mint félezren álltak rajthoz idén a Fut a Sárvár, Gurul a Sárváron

közökből, táplálékkiegészítők- figyelmeztette a versenyzőket
ből tartott bemutatók, Németh arra, hogy a távot lefutották. A
Gáborral a Physio edzőterem frissítésekről a Tinódi gimnázivezetőjével tartott bemelegítés um diákjai gondoskodtak.
is gondoskodott.
A siker nem maradt el, hiA Flex Fut a Sárvár, Gurul szen mindenki önmagát győzte
a Sárvár Futó- és Görkorcso- le a kiválasztott távjában. Célba
avagy
m i lli
ó mindenki
d o ll ár
lya Fesztivált Máhr
Tivadarfé lérkezés
után
egy okgazdát keres… bánfalvy stúdió
alpolgármester nyitotta meg, levéllel térhetett haza, a helyemindenkinek jó versenyzést
és zettek
pedig
éremmel,pergő
kupával.
Miles Tredinnick
darabja
fordulatos,
HujbEr
vASTAg
kitartást kívánva.komédia
Majd szavait
A FErENc,
díjkiosztó
után aTAMáS,
szponzorAMóNA,
ágI szereplésével
tettekre váltotta, KISS
hiszen
rajthoz báNFALvY
roknak köszönhetően
tomboavagy
fél
millió
dollár
állt ő is a 10 km-es távon.
Csatlanyereményt
is
vihettek
2017. július 21. (Pé) – 20:30 haza
gazdát
keres…
bánfalvy
esőnap:
júliusstúdió
24. (hé)Az elégedettség
lakozott hozzá
Kondora
István
a szerencsések.
polgármester is, aki néhány évvel nemcsak a versenyzőkön érzőMiles Tredinnick darabja fordulatos, pergő
ezelőtt a 12/
24 órás futáson ki-MAdött,
hanem
a főszervezőn is,
komédia HujbEr FErENc,
vASTAg
M MA TAMáS,
MIA
próbálta már
magát,
idén
a
Fut
Haraszti
Zsolton,
KISS rAMóNA, báNFALvY ágI szereplésével aki elmondta,
a Sárváron célba is ért. Örömét hogy nagy élmény volt ismét a
2017.
július
21. (Pé)
20:30
fejezte ki, hogy
félezren
sportolfutó-– és
görkorcsolya fesztivál,
esőnap: július 24.
tak együtt ezen a napon.
az,(hé)
hogy ennyi ember egyszerre
A népszerű
svédmozdult.
popegyüttes dalai sárvári
A görkorcsolyázók
a belvászólalnak
rost kerülték megközreműködők
két keréken, tolmácsolásában
Ezen a napon minden
résztvemeg:MAMMA
a SárvárIMIA
KONcErTFúvóSzENEKAr
háromszor ezer métert
gurulvő
kicsi
vagy
nagy,
de
elmondmellett a MA’MINT’TI színjátszói és a
SárvárI
is szerepelnek.
tak Sárvár utcáin, így
valódivONóSOK
hatta magáról,
hogy egy lépést
versenypályává varázsolták tett a sportos élet felé, legyen az
2017. július 22. (SzO) – 20:30
a várost. Dr. Kondora Bálint
vagy amatőr
sportkedvelő.
esőnap:profi
augusztus
23. (va)
idén nem versenyzőként vett
Haraszti Viktória

abba-show

abba-show
A népszerű svéd popegyüttes dalai sárvári
közreműködők tolmácsolásában szólalnak
meg: a SárvárI KONcErTFúvóSzENEKAr

A
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Heti ajánlatunk:

Tartozékok, töltők, fej- és fülhallgatók,
akksik, szilikon tokok, notesz tokok
széles választéka üzletünkben.

Huawei P8 Lite
45.990 Ft

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 41.
Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. június 2. és június 17. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Június 3., 10. és 17. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Június 2. (péntek) 19.00 Vendég: Dr. Borovics Attila, az ERTI főigazgatója
Június 9. (péntek) 19.00 Vendég: Vancsura Miklós, a Sárvári Gyógyfürdő
Kft. ügyvezetője
Június 16. (péntek) 19.00 Vendég: Kovács Levente katasztrófavédelmi
kirendeltségvezető
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Június 2. és 16. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin:
Június 10. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10

SÁRVÁRI

HÍRLAP

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

június 8-án és 15-én,
csütörtökön 17 órakor
GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány utca 34.,
Tel.: +36 70 3192011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

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

www.ritmo.hu

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésfelvétel:
06 30/4575 035
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
2017. május 29.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

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

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

www.pajorteto.hu

lomtalanítási alkalom a következő HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
évre nem vihető át. A házhoz menő HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁAz építési-bontási hulladékot díjmentes lomtalanítás július és R AD OZÁSUKAT NAGYON
(törmeléket) a lakossági ingat- augusztus hónapok kivételével egész KÖSZÖNJÜK.
lanhasználó 2017. évben minden évben igénybe vehető, kivéve a vis
Elérhetőség:
Nyitvatartás: KEDD: 7.00-19.00,
hónap utolsó péntekén, JÚNIUS maiort, évente egy alkalommal,
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non- CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
HÓNAPBAN JÚNIUS, 30-ÁN maximum 2 m3 mennyiségben.
profit Kft.
Tel./fax: 06-95-520-172
PÉNTEKEN 12.00 órától 18.00
Lakossági házhoz menő növéÜgyfélszolgálat címe: Sárvár,
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
óráig a Kemény István u. 1. szám nyi eredetű biológiailag lebomló Ikervári u. 23.
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
előtt (Lafuma után) elhelyezett díjmentes hulladékgyűjtés Sárvár
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
konténerekhez maga elszállíthatja, családi házas ingatlanainál. A
Sárvár szelektív
Sárvár
szelektív
hulladék hulladék
gyűjtési rend
gyűjtési
2017.
rend
június,
2017.
július.
június,
2017.
június–július.
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi- gyűjtés igénybevételéhez szükséges
ségben díjmentesen elhelyezheti, 60 literes előnyomott gyűjtőzsák
JÚNIUS JÚNIUS
JÚLIUS JÚLIUS
amennyiben tartozása nem áll fenn. társaságunk ügyfélszolgálatán 21
SZELEKTÍV SZELEKTÍV
SZELEKTÍV SZELEKTÍV
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
7.
7.
5.
5.
DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS: db/háztartás/év mennyiségben
ÜVEG 2.
ÜVEG 2.
ÜVEG 2.
ÜVEG 2.
KÖRZET
KÖRZET
KÖRZET
KÖRZET
A lakosság a házhoz menő lom- féléves bontásban vehető át, feltétalanítást a bejelentést követő 10 ve, hogy az ingatlanhasználónak
SZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
BIO
BIO
BIO
BIO
14.
14.
12.
12.
munkanapon belül, a Közszolgálta- tartozása nem áll fenn, vagy azt
SZELEKTÍV SZELEKTÍV
SZELEKTÍV SZELEKTÍV
tóval előre egyeztetett napon, évente igényléskor megfizeti. A kertváSZERDA
SZERDA
SZERDA
SZERDA
21.
21.
19.
19.
ÜVEG 1.
ÜVEG 1.
ÜVEG 1.
ÜVEG 1.
3
egy alkalommal, maximum
2
m
rosi
városrészben
már
kihelyezett
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
KÖRZET
KÖRZET
KÖRZET
KÖRZET
mennyiségben díjmentesen
veheti
Sárvár
szelektív biokukák
hulladék gyűjtési
rend 2015.
december, 2016. január.
továbbra
is használatban
BIO
BIO
SZERDA
BIO
BIO
SZERDA
SZERDA
28.január. SZERDA
28.
26.
26.
Sárvár
szelektív maradnak,
hulladék gyűjtési
2015. december,
2016.
igénybe. Az igénybejelentés
során
akirend
biokukával
rendelSárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
szükséges megadni a lomhulladék
kezik díjmentes gyűjtőzsák igényAzon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
várható mennyiségét, a 2 m3 feletti bevételére nem jogosult.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
lomhulladék csak a díjköteles lomKÉRJÜK ÖNÖKET VEGYENÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE.
talanítás díjának megfizetése mellett NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
szállítható el. A ki nem használt T E R Ü L E T É N E L É R H E T Ő

Tisztelt Ingatlanhasználó!

2015. DECEMBER

2016. JANUÁR

2015. DECEMBER

2016. JANUÁR

december 2.

SZERDA
2015. DECEMBER

december 2.

SZERDA
2015. DECEMBER

BIO

január 6.

SZERDA
2016. JANUÁR

BIO

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

SZELEKTÍV
BIO

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

BIO

január 20.
január 27.

SZERDA
SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

SZELEKTÍV
BIO
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
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:

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

SZELEKTÍV
BIO

BIO zsák, kuka:
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
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

SZELEKTÍV
FENYŐ

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:

KEDDI,
KEDDI,
KEDDI,
KEDDI,

facebook.com/sarvari.televizio
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Országos bajnokok a Nádasdy kerékpáros versenyzői
A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola csapata lett a Kerékpáros Iskola Kupa országos
bajnoka! A XXV. Kerékpáros
Iskola Kupa országos döntőjét
a Vas Megyei Balesetmegelőzési Bizottság szervezte meg, a
házigazda Sárvár városa volt.
A XXV. Kerékpáros Iskola
Kupa országos döntőjét a Park
Inn Hotelben tartották, ahol 19
megyéből és Budapestről érkezett kétfős csapatok gyülekeztek.
Óberling József rendőrezredes,
az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője köszöntőjében
azt hangsúlyozta, hogy ezen a
versenyen mindenki győztes,
hiszen mindenki megtanulta
a helyes közlekedés szabályait.
Kondora István, Sárvár város
polgármestere, a verseny védnökeként köszönthette a területi
fordulókon legjobban teljesített
versenyzőket, köztük a Vas megyét képviselő, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában
tanuló diákokat, Horváth Emma
Noémit és Szabó Botondot. Köszönetet mondott Hannos Attila
tanár úr több évtizedes felkészítő
munkájáért is.
A fiatalok az első versenynap
délutánján egy huszonöt kérdésből álló tesztlap kitöltésével
bizonyíthatták, hogy elsajátították a közlekedés szabályait.
A verseny második napján a
diákoknak egy, a Vas Megyei
Rendőr-főkapitányság Bale-

setmegelőzési Bizottsága által
felállított ügyességi pályán kellett
végigkerekezniük, majd a szabályossági versenyelemet Sárvár
belvárosában oldották meg.
A versenyzők mindegyike
balesetmentesen, tudása legjavát

kívül számos különdíj is gazdára
talált. Egyéni összetettben I. helyezést ért el a lányoknál Bukta
Szimonetta Heves megyéből; II.
helyezett lett a Vas megyét képviselő nádasdys diák, Horváth
Emma Noémi. A fiúknál I. he-

Hannos Attila, Szabó Emma Noémi, Kondora István, Szabó Botond és Lakat
Attila a győzelmi serlegekkel

nyújtva, sportszerűen teljesítette
a feladatokat, így nagy izgalommal várták a verseny harmadik
napján az eredményhirdetést.
Kiss Csaba rendőr alezredes, az
Országos Rendőr-főkapitányság
Balesetmegelőzési Bizottságának vezetője köszönte meg
a diákokat felkészítők aktív
szerepvállalását, az indulóknak
pedig a sportszerű versenyzést,
majd gratulált az eredményes
szereplésükhöz.
A pontszámok összesítését
követően három kategóriában
díjazták a legjobbakat és ezen

Nádasdys sporteredmények
A Diákolimpia atlétika többpróba csapatverseny Szombathelyen megrendezett megyei döntőjében a II. korcsoportos
Nádasdy leánycsapat 1. helyezést szerzett. Csapattagok: Kampel Eszter, Szalai Luca, Takács Réka, Rozmán Nikolett, Süle
Réka, Szlámer Réka. A többpróba egyéni összetett verseny
győztese Kampel Eszter, 3. helyezettje Szalai Luca lett. Az
országos döntőben Székesfehérváron 10. helyezést ért el a
csapat. Felkészítőjük: Máthé Csaba.
* * *
A Diákolimpia atlétika egyéni versenyeken három érmet
szereztek Máthé Csaba versenyzői. Kislabdahajításban a
III. korcsoportos Takács Kornélia bronzérmet, 1500 m-es
futásban Szabó Botond ezüstérmet, Tóth Dávid bronzérmet
szerzett. A 100 m-es síkfutás döntőjébe jutott Szalai Kevin és
Dénes Hanna sérülés, illetve kizárást eredményező korai rajt
miatt nem futhatott. A versenyzők felkészítője Máthé Csaba.

lyezett lett Pozsga János HajdúBihar megyéből, a II. helyezett
a Vas megyét képviselő Szabó

Botond. Csapatban I. helyen
végzett a Vas megyei duó, és így
megyénkbe került a vándorserleg is. A fiataloknak, valamint
felkészítőiknek, Hannos Attila
tanár úrnak és Kovács Vanda
rendőr alezredesnek Kondora
István polgármester adta át az
elismerést. A diákokra és felkészítőikre a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola igazgatója,
Lakat Attila is nagyon büszke.
Szabó Botond elárulta, hogy
nagyon szerettek volna Emmával együtt itthon, a hazájukban
országos bajnokok lenni, és
ez most sikerült is. A sárvári
győztesek köszönetet mondtak
felkészítőjük, Hannos Attila
munkájáért is, akivel már több
sikeres versenyen vannak túl az
elmúlt években.
Emma és Botond is végzős diákok a Nádasdy iskolában, így az
általános iskolai korosztályban a
versenyzés számukra véget ért,
de a jövőben sem szeretnének
elszakadni a kerékpáros sporttól.
-fr-

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

PÜNKÖSD VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN: ZÁRVA

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
Dreher dobozos sör 0,5l

169 Ft/db
259 Ft/db
209 Ft/db
259 Ft/db
195 Ft/db
177 Ft/db
189 Ft/db
350 Ft/db
179 Ft/db
179 Ft/db
145 Ft/db
227 Ft/db
198 Ft/db
179 Ft/db
190 Ft/db
251 Ft/db
140 Ft/db
225 Ft/db

338 Ft/l
518 Ft/l
418 Ft/l
518 Ft/l
390 Ft/l
442 Ft/l
472 Ft/l
140 Ft/l
358 Ft/l
358 Ft/l
290 Ft/l
567 Ft/l
495 Ft/l
358 Ft/l
380 Ft/l
502 Ft/l
280 Ft/l
450 Ft/l

Coca cola és Topjoy termékek. Áraink 2017. június 30-ig
Tippmix feladás zárásig.
érvényesek!
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HÍRLAP

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)

Tel.: 06 30/974–6655

Tin

di

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

Hotel Restaurant

Legyél Te is nó´ies és trendi!
Dobd fel a ruhatárad drágaköves
ékszereinkkel!

Az akció: 2017. június1-30-ig tart. Részletek az üzletben.

Nézz körül
web-shopunkban is:

www.ekszerszalon.com

NYÁRVÁRÓ PROGRAM

Meggie és Tamás
szórakoztató estje
2017. június 24-én,
szombaton 20 órától
Palettán magyar és nemzetközi slágerek
– a régi és az újabb időkből…

PIZZA TRIÓ AKCIÓ! (meghosszabbítva)
Ha három azonos pizzát rendelsz,
a harmadikat ingyen adjuk!
Az akció kizárólag kiszállításra érvényes!
2017. JÚNIUS 1-TŐL JÚNIUS 15-IG

Szeretettel várunk
a Zoë Ékszerüzletben
sok-sok újdonsággal!

Most minden valódi köves
ezüst és arany ékszer

-10% kedvezménnyel
lehet a Tiéd!

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
2017. június 2-án, pénteken és 3-án, szombaton este
Szezonnyitó grillezés a vendéglő teraszán!!
A Ház borai selection (Rosé-Oportó ’16) kóstolója egy
csodálatos környezetben. Mindenkit szeretettel várunk!
A nagy sikerre való tekintettel ismét egy lehetőség!!!
Amennyiben 3x6-ost dob, visszanyerheti étkezése árát.
Akciónkban való részvételét, kérjük érkezéskor jelezze, mely
2017. június 06. és 15. között, minden páros napon érvényes.

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

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Mi nyáron sem

lazítunk!

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

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

SZEMÜVEGLENCSE
Részletek az üzletekben és
az opticnet.hu honlapon.
AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

EL!
MÉNNY
KEDVEZ

LÁTÁSA A HIVATÁSUNK

