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Milliárdos fejlesztés a katolikus iskolában

Sárvári lány lett
a Miss Bikini 2017

A sárvári Stankovics Beáta nyerte a Miss Bikini 2017 versenyt és
a Miss Charity címet is ő nyerte
el a Miss World Hungary felkészítő táborában. Nem csak Beáta
személye köti Sárvárhoz az eseményt, hiszen a Spirit Hotelben
tartották a Magyarország Szépe
döntőseinek felkészítését is.

A katolikus iskola új épületének alapkövét Kondora István polgármester, Soltész Miklós államtitkár, Császár István
egyházmegyei kormányzó, Ágh Péter országgyűlési képviselő és Ördög Tibor igazgató helyezte el

Letették az új, korszerű iskolaépület alapkövét a Szent
László Katolikus Általános
Iskolában. A kormány 1 milliárd 80 millió forintos támogatásának köszönhetően új
tornacsarnokkal, új tantermekkel és szaktantermekkel
bővül az intézmény jövő év
szeptemberre. Az alapkövet
Soltész Miklós, az EMMI
egyházi, nemzetiségi és civil

társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára helyezte el.
A Szent László Katolikus
Általános Iskola udvarán gyülekeztek az intézmény diákjai,
tanárai és a vendégek az új
iskolaépület ünnepélyes alapkőletételéhez. Ördög Tibor
igazgató köszönetet mondott
a kormány 1 milliárd 80 millió
forintos támogatásáért. Kiemel-

te, külön öröm számukra, hogy
az újraindult egyházi iskola 20.
tanévében és a Szent László
Emlékévben részesültek támogatásban.
Varga Dezső projektmenedzser ismertette a beruházás
részleteit, amelynek keretében új
tornacsarnok, 4 szaktanterem, 3
új tanterem épül és korszerűsítik
a régi iskolaépületet is.
Folytatás 3. oldalon

A legszebb 16 lány a tábort
követően jutott a Duna TV élő
döntőjébe, ahol kiderül, ki képviselheti idén Magyarországot
a Miss World világversenyen. A
2017-es Miss World Hungary
szépségverseny húszas mezőnye
négy háziversenyt követően tizenhat főre változik, ők jutnak be
a június 18-i döntőbe.
A pünkösdhétfői beköltözés
után tartották az első alversenyt,
az Origami Miss Bikini 2017
választást. A legszebb alak megmérettetésében Stankovics Beáta
első, Koroknyai Virág második,
Kiss Doris pedig harmadik helyezést ért el.
Folytatás a 7. oldalon
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Várjuk az alkotásokat a városi fotópályázatra!

Idén is keresik a legvirágosabb ingatlanokat!

A Sárvári Média Nonprofit Kft. az elmúlt évek sikeres pályázatai és kiállításai után ez évben is meghirdette 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

A sárvári önkormányzat idén is meghirdette a „Virágos Sárvárért” környezetszépítő versenyt. – A cél, hogy az önkormányzat
támogassa és ösztönözze a város lakosságának, és a településen
működő vállalkozásoknak a gondozott és virágos környezet kialakítása érdekében végzett tevékenységét – mondta dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyző, a zsűri egyik tagja, aki arról is szólt,
hogy az önkormányzat igyekszik a város virágosításával példát
mutatni. Idén is két fő kategória lesz: lakossági és vállalkozói. A
lakossági kategóriában keresik a legvirágosabb erkélyt és udvart is.
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Sárvár pedagógusnapi
kitüntetettjei
Pedagógusnap alkalmából a
városházán köszöntötte Kondora István polgármester Sárvár nevelőit, majd elismerések
átadására került sor.
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pedagógusnap alkalmából
„KANIZSAI ORSOLYA ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozott
Gerseyné Farkas Tündének, a
Sárvári Csicsergő Óvoda óvodavezető-helyettesének óvodapedagógusként, fejlesztőpedagógusként és vezető-helyettesként
nagy hivatástudattal végzett,
magas fokú, igényes munkája
elismeréseként,
Komáromi Péternének, a
Sárvári Vármelléki Óvoda telepvezető-helyettesének nyugdíjba
vonulása alkalmából, a Sárvári
Vármelléki Óvoda Szatmár úti
telephelyének vezető-helyetteseként 12 éven át ellátott példaértékű, elkötelezett munkája, valamint a négy évtizeden át magas
színvonalon és hivatástudattal
végzett nevelő-fejlesztő munkája
elismeréseként.
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pedagógusnap alkalmából
„GÁRDONYI GÉZA ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozott
Rumplerné Jakics Erikának,
a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tanárának példaértékű hivatástudattal végzett
gyermekközpontú, közösséget
alakító pedagógiai tevékenysége
elismeréseként,
Révészné Kovács Ilonának, a
Sárvári Nádasdy Tamás Általános
Iskola tanárának az intézményben
három évtizeden át végzett eredményes pedagógiai-, közösségépítő
munkája elismeréseként, matematika tanulmányi versenyekre való
eredményes felkészítéséért,
Molnár Miklósnénak, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános
Iskola tanítójának kitartással,
szeretettel végzett osztálytanító,
munkaközösség vezető, tehetséggondozó, kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként,

Soltiné Tóth Andreának, a
Szent László Katolikus Általános Iskola tanárának, megbízható katolikus tanári és lelkiismeretes felzárkóztató munkájáért, a
munkatársait és az iskolavezetést
egyaránt nagyban segítő pedagógus tevékenységéért, és a
diákönkormányzat keretében
végzett kiemelkedő közösségi
munkájáért,
Sárosy Ildikónak, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Barabás György
Műszaki Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája matematika
szaktanárának több évtizeden
keresztül kifejtett lelkiismeretes,
kitartó, színvonalas szakmai
munkájáért, versenyekre, érettségi vizsgáztatásra való sikeres
felkészítéséért és a matematika
tantárgy népszerűsítéséért,
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Szépkorú köszöntése

Németh Ferencet köszöntötték 95. születésnapja alkalmából
Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Az emlékek felidézése sem maradt el, hiszen a város első
emberei Feri bácsit a kilencvenedik születésnapján is köszönthették, és gyorsan elrepült az öt év. Németh Ferenc Dukában
született 1922. június 5-én, feleségével fogadta a köszöntést.
és petanque területén végzett kimagasló szakmai munkásságáért,
Hámori Balázs néptáncpedagógusnak, Sárvár város közösségi-kulturális életében, a nép-

a Szombathelyi Szolgáltatási
Szakképzési Centrum Tinódi Sebestyén Gimnáziuma és
Idegenforgalmi, Vendéglátói
Szakképző Iskolája középiskolai

A pedagógusnapi kitüntetettek és a város vezetői

Sárvári Anitának, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési
Centrum Tinódi Sebestyén
Gimnáziuma és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző
Iskolája középiskolai tanárának példamutató pedagógusi
hivatástudattal végzett, kiváló
oktató-nevelő, tehetséggondozó,
személyiségfejlesztő munkájáért,
kiemelkedően sikeres közép- és
emelt szintű érettségire, illetve
közép- és felsőfokú nyelvvizsgára
felkészítő tevékenységéért.
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pedagógusnap alkalmából
„SYLVESTER JÁNOS ÉR
DEMÉREM” kitüntetést adományozott
Havasi Józsefnek, a Sárvári
Sakk Club SE elnökének a város sportéletében betöltött több
évtizedes aktív szerepéért, a sakk

tánchagyomány megőrzésében
és tanításában 20 éven át végzett
kiemelkedő tevékenységének
elismeréséül.
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pedagógusnap alkalmából
„KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozott
Rácz Péternek, a Sárvári Vármelléki Óvoda karbantartójának
nyugdíjba vonulása alkalmából,
a Sárvári Vármelléki Óvodában
harminchat éven át fáradhatatlanul, kiemelkedő szorgalommal
végzett, a gyermekek és az óvoda
érdekeit mindig szem előtt tartó,
példamutató karbantartói munkájának elismeréseként.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csikós Györgyné,

tanárának példamutató pedagógusi hivatástudattal végzett kiváló oktató-nevelő munkájának,
művészeti, sport, közösségi és
közéleti tevékenységének elismeréseként a Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet adományozta.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Tompa Lajosné, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési
Centrum Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája szaktanárának 40 éves
odafigyeléssel, törődéssel, szeretettel
végzett tanári munkájának elismeréseként a Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet adományozta.
Barabás György Emlékérem
Barabás György Emlékérmet
vehetett át Máthé Csaba, Máthé
Csabáné, Tóthné Erős Anikó,
Vinczéné Győrfi Krisztina, van
Waardenné Csete Ildikó és Molnár Lászlóné.

facebook.com/sarvari.televizio
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Milliárdos fejlesztéssel bővítik a katolikus iskolát
Új tornacsarnok, új tantermek és szaktantermek épülnek jövő májusig
Folytatás az 1. oldalról
Varga Dezső projektmenedzser elmondta a katolikus iskola
új épületének alapkőletételekor,
hogy már birtokában vannak
a jogerős építési engedélynek,
június végére elkészülnek a
kiviteli tervek, és közben indul
a kivitelező kiválasztása is. Az
építkezésnek ez év szeptemberétől jövő év májusáig be kell
fejeződnie, a munka azonban
óriási, hiszen 3 ezer négyzetméter lesz az új épület szintterülete.
A kivitelezés után indul az iskola
régi épületének felújítása.
A Szent László iskola énekkara
adott ünnepi műsort az alapkőletételen dr. Szalai Ferencné
vezényletével, és nagy sikert
arattak az iskola új indulójával.
Soltész Miklós, az EMMI
egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédében
először köszönetet mondott
a diákok műsoráért, majd kiemelte, hogy az egyházi iskolák
pedagógusainak a tudáson kívül
a keresztény értékeket, a hitet és
a hazaszeretetet is át kell adniuk
a diákoknak. – Hatalmas munkát
és feladatot vállalnak át egyházaink, így a katolikus egyház is.
Nemcsak gyermekeink tanításában vesznek részt, hanem a
keresztény életre, hazaszeretetre
nevelésben is. 2010 óta megkétszereződött az egyházi iskolákba

járó gyermekek száma, 110 ezerről közel 220 ezerre emelkedett.
Ha mindezt annak a fényében
nézzük, hogy a rendszerváltás
előtt 8 katolikus, 1 református
és 1 zsidó felekezeti iskola mű-

Soltész Miklós államtitkára beszédében kiemelte, hogy az egyházi iskolák
pedagógusainak a tudáson kívül a keresztény értékeket, a hitet és a hazaszeretetet is át kell adniuk a diákoknak

ködhetett az országban, most
pedig többszázezer gyermeket
nevelnek, ez egy hatalmas nagy
társadalomformáló változás –
szögezte le az államtitkár, aki
hozzátette: ezért fontos, hogy a
kormány támogassa az egyházi
iskolákat, így a sárvárit is.
Soltész Miklós államtitkár
szólt arról is, hogy csak hazai forrásból Vas megyében a
Szombathelyi Egyházmegye
négy iskolája újul meg: a sárvári
1 milliárd 80 millió forintból, a
celldömölki 500 millió, Kőszegen a domonkos rendi nővérek

Módosították
a város költségvetését
A májusi testületi ülésen módosították az önkormányzat 2017. évi költségvetését a
képviselők. Kondora István
ennek a döntésnek a hátteréről
beszélt polgármesteri sajtótájékoztatóján.
– A költségvetésünk módosítását két dolog teszi szükségessé,
abban az esetben, ha a város
valamelyik benyújtott pályázata
pozitív eredménnyel zárul, ehhez
mozgósítani kell a saját erőket, és

iskolája 450 millió forintból bővül, a szombathelyi premontrei
iskola 900 millió forintból újul
meg, így a körülmények sokkal
jobbak lesznek a gyermekek és a
nevelők számára.

a megkapott pénzzel egy irányba
kell terelni, a kettőt össze kell
kapcsolni. Így a módosítás egyik
fő célja, hogy a városfejlesztés kitűzött céljai megvalósulhassanak.
A költségvetés módosításának
másik fő célja pedig az, ha vis
maior helyzetek alakulnak ki,
vagy a fejlesztések olyan stádiumban vannak, amikor újabb
pénzeszközökre van szükség,
vagy új fejlesztéseket indítunk.
Ha a szükséges pénzügyi forrás
meghaladja azokat költségvetési

Az új katolikus iskolaépület
alapkövébe egy időkapszulát helyeztek el. Ebbe egy emlékokirat
is került, amelyet többek között
Császár István egyházmegyei
kormányzó, Varga Dezső projektmendzser, Ördög Tibor
igazgató, Soltész Miklós államtitkár, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István
polgármester és a tervezők is
elláttak kézjegyükkel. Az időkapszulába egyházi és világi
újságok egy – egy példányát,
a 10 éves iskolakönyvet, az
iskolai nyakkendőt és kitűzőt,

pénzérméket is tettek, majd ünnepélyesen elhelyezésre került.
Ágh Péter országgyűlési képviselő az alapkőletételt követő
fogadáson örömének adott
hangot, hogy csak az ő választókörzetében közel kétmilliárd
forintból újulhatnak meg a
katolikus iskolák. Végezetül azt
kívánta, hogy a sárvári katolikus
iskolák dolgozói továbbra is
biztos alapot tudjanak adni az
itt tanuló fiataloknak ebben a
bizonytalan világban.
A katolikus iskola bővítését, a
beruházás jelentőségét Kondora
István polgármester is méltatta
az ünnepség után. – Nagy öröm
a város vezetői számára ez az
alapkőletétel, és remélhetőleg
ősszel már lerakhatjuk az új 3
milliárdos multifunkcionális
sportcsarnok alapjait is.
Ördög Tibor igazgató elmondta, hogy a ma már 380 tanulóval
működő katolikus intézménynek
nagy szüksége van a fejlesztésre,
kinőtték az iskolát. Hozzátette,
nagy várakozással néznek a
következő tanév elé, amelyben
azonban nagy feladatot jelent
majd a tanítás mellett az iskolaépítés levezénylése. A zavartalan
oktatásához, a mindennapi élet
szervezéséhez sok segítséget
kapnak majd a Sárvári Tankerületi Központtól, illetve a sárvári
iskoláktól.
-fr-

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.

tételeket, amelyeket év elején
elfogadtunk, akkor a tartalékaink
bevonására is lehetőség van. Két
esetben biztosan a tartalékokat
kell mozgósítani, az egyik az új
multifunkcionális sportcsarnok építése, a másik a Sárvári
Csicsergő Óvoda konyhájának
felújítására benyújtott pályázatunk – mondta Kondora István,
aki szólt arról is, hogy a Területi
Operatív Program keretében 729
millió forintot nyert az önkormányzat fejlesztésekre. Ezekkel az

elnyert pályázatokkal kapcsolatos
aktualitásokról is beszélt. A támogatási szerződések a bölcsőde, a
gondozóház, a Zene Háza és a
Hild-park valamint a konzorciumi megállapodás keretében megvalósuló Sárvár–Gérce kerékpárút vonatkozásában napokon belül
aláírásra is kerülnek. Kondora
István végezetül elmondta: a támogatási szerződések megkötése
után kezdődhet a nyertes projektek kivitelezőinek a kiválasztása.
Berta
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A közbiztonság Sárvár egyik legnagyobb értéke
A Fidesz Frakció képvisele
tében Máhr Tivadar alpolgármester, Szabó Zoltán önkormányzati képviselő és Savanyú
Gábor külsős bizottsági tag
tartottak sajtótájékoztatót
a májusi képviselő-testületi
ülés után.

Savanyú Gábor, a gazdasági
bizottság külsős tagja, a Fidesz
Sárvári Szervezetének elnökségi
tagja a Sárvár közbiztonságának helyzetéről és az azzal
kapcsolatban tett intézkedésekről elhangzott beszámolóval
kapcsolatban szólt. Hangsúlyozta: látva az elmúlt időszak
sajnálatos európai történéseit,
elmondhatjuk, hogy Sárváron
szerencsés helyzetben vagyunk.
A közbiztonsági szabálysértések
száma folyamatosan csökken, a
sárváriak valamint az ide látogató turisták pedig egyre inkább
biztonságban érezhetik magukat, és ez a mai világban egy
nagyon fontos érték. – Tavaly
37 db kültéri kamerát helyezett

ki az önkormányzat, amelyek a
rendőrségre vannak bekötve,
így még biztonságosabbak lettek a város közterei – mondta
Savanyú Gábor.

gyakorolt a cég működésére.
Ez arra inspirálta a fürdő menedzsmentjét és a tulajdonos
önkormányzatot is, hogy újabb
fejlesztést valósítson meg a

Szabó Zoltán, Máhr Tivadar és Savanyú Gábor a sajtótájákoztatón

Máhr Tivadar alpolgármester
az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok mérlegbeszámolóit értékelte. – A Sárvári
Gyógyfürdő Kft. tavaly nagyon
eredményesen gazdálkodott,
768 ezer vendég látogatta meg
a fürdőt, és ez pozitív hatást

komplexumban. A nyári szezonban birtokba vehetik a gyerekek
az új sárkányvárat, amely a
gyermek élményvilág megújításával valósult meg – mondta
az alpolgármester.
Máhr Tivadar a Sárvár Távhő
Kft.-vel kapcsolatban leszö-

gezte, a nehéz évek után végre
eredményesen gazdálkodik a
cég, az idei évben folytatódik a
várparkban a távhő vezetékek
cseréje, és a Hild-park felújításához kapcsolódóan azon
a területen is teljes távhő-rekonstrukcióra kerül sor.
Szabó Zoltán önkormányzati
képviselő először az egyéni
körzetét érintő hírekről számolt
be, az Isaszeg utcában zajló járdaépítésről és az Ungvár utca
lakóinak kérésére megvalósult
közvilágítás - fejlesztés második üteméről. Örömmel beszélt
arról is, hogy pályázatot nyújt
be az önkormányzat az Akácfa
utca útburkolatának teljes felújítására. Szabó Zoltán végezetül
kiemelte, mentőtisztként fontosnak tartja, hogy városunkban
egyre bővülnek a defibrillátorral
felszerelt életmentő pontok,
amelyek a városlakók és a turisták szempontjából is fontosak,
legutóbb a Sárvár FC telephelyén került egy elhelyezésre.
-fr-

Az önkormányzati cégekről és a fejlesztésekről szóltak
A májusi testületi ülést követően Szabó Lajos és Németh
Zsolt, az MSZP–Híd a Jövőnkért Egyesület önkormányzati
képviselői értékelték az ülésen
hozott döntéseket.

Szabó Lajos, az MSZP–Híd
a Jövőnkért Egyesület nevében
az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok mérlegbeszámolóinak elfogadásával
kapcsolatban elmondta, hogy

alapvetően rend van a cégeknél, ezt az is bizonyítja, hogy a
képviselők egyhangú döntéssel
fogadták el azokat. Neuralgikus
pont a Zöld Pont Kft., ahol
azonban a központi szabályozás
elemei is fontos szerepet játszottak a jelentős veszteségben,
ez azonban csökkenhet Szabó
Lajos szerint. A fürdő esetében gazdaságilag indokoltnak
nevezte, hogy a Kalandpark
területét a fürdőbe apportálja

a város. Szabó Lajos azonban
félelmének is hangot adott,
miszerint félő, hogy az állam

például nem lehet megvalósult
álomnak nevezni egy bölcsőde
felújítását, mert az nem álom,

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

Németh Zsolt és Szabó Lajos

majd befolyást akar szerezni a
fürdőben is.
Németh Zsolt önkormányzati
képviselő a fejlesztésekkel illetve
a rábasömjéni kerékpárúttal
kapcsolatban mondta el véleményét. A fejlesztések vonatkozásában a kormánypártok kommunikációját kritizálta, szerinte

hanem szükséglet. Sürgette továbbá a Rábasömjén és Sárvár
közötti kerékpárút kivitelezésének megkezdését is. Németh
Zsolt egyébként örül a fejlesztéseknek és bízik abban, hogy a
város továbbra is töretlenül tud
előrehaladni a kijelölt útján.
-fr-

facebook.com/sarvari.televizio
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Az ezeréves Magyarország ma is egy nemzet
A nemzeti összetartozás napja
és a Szent Korona sárvári látogatásának évfordulója alkalmából június 4-én, a Kossuth téren
Sárvár Város Önkormányzata
és a Sárvári Hagyományőrző
és Íjász Egyesület tartott közös
megemlékezést.

Az Országgyűlés 2010-ben
döntött a Nemzeti Összetartozás
Napjáról, amely nem Trianon
tragikus élményére, hanem a
nemzet összetartozásának lélekemelő valóságára utal. Az elmúlt
kilencven esztendő küzdelmeiben az összefogás példáira, a
nemzeti megújulás eredményeiből való erőt merítésre, kultúránk határon átívelő egységére,

az anyaországi és a külhoni
magyarság kapcsolatainak fontosságára hívja fel a figyelmet.
– A térkép más-más országokat mutat most, de mi tudjuk,

hogy a Szent Korona jelképezte
ezeréves Magyarország ma is egy
nemzet – fogalmazott beszédében dr. Kereszty Gábor, a Sárvári
Hagyományőrző és Íjász Egyesü-

Közös emlékezés az I. világháborús lovas szobornál

Átadó ünnepség a Sárvár Rádióban
Nagy nap volt június 7-e a
Sárvár Rádióban. Ekkor került
hivatalos és ünnepélyes keretek
között is átadásra a rádió stúdiója, ahol immár több, mint
két hónapja megkezdődött
a munka. Az ünnepséget a
város vezetői, a Sárvári Média
Nonprofit Kft.-t felügyelő bizottsági tagjai, valamint több
önkormányzati képviselő is
megtisztelte jelenlétével.

hallgatóktól. Köszönetét fejezte ki
a tulajdonos önkormányzat képviselőinek, hogy a legmodernebb
technikával felszerelt rádióstúdió
kezdhette meg működését.
Kondora István polgármester
avatóbeszédében felidézte a rádió
indulása körüli nagy és nehéz
döntések sorozatát és örömét
fejezte ki, hogy végül a város úgy
döntött, tulajdonába veszi ezt a
médiafelületet is. Egy nemzeti szí-

mondat erejéig mikrofon mögé
ült, és kipróbálta milyen is ez a
műfaj. A közönség pedig tapssal
díjazta bátorságát. A vendégek a
kettes stúdióban a hírszerkesztés
rejtelmeibe is bepillanthattak.
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let elnöke június 4-én a nemzeti
összetartozás emléknapja alkalmából a város főterén. Sárváron
a Trianon emléknap mellett e
napon emlékeznek meg a Szent
Korona másolata látogatásának
az évfordulójáról is. A világháborús emlékműnél egy külön
tábla idézi fel a koronalátogatást.
A Szent Korona oltalma napjainkban is működik, csupán
hitünkkel kellene megsokszorozni annak az erejét – zárta
gondolatait dr. Kereszty Gábor.
Az ünnepi beszédet követően
a lovas szobor talapzatánál a
Sárvári Hagyományőrző és Íjász
Egyesület, valamint Sárvár Város
Önkormányzata helyezett el
koszorút.

A Sárvár Rádió továbbra is
várja a hallgatók visszajelzéseit,
észrevételeit, mert cél, hogy a
96.5 valóban Önökért, Önökről
szóljon.
Kondora Anikó

Új Opel

INSIGNIA

NYÍLT HÉTVÉGE: 2017. 06. 16-17.
Az Opel Szombathelynél
Német technológia mindenkinek


Kategóriaelső LED Mátrix fényszórók



Automatikus vészfékezés gyalogosfelismeréssel1



24/7

csatlakozási és szervizasszisztens2

Pintérné Zámbó Zsanett, dr. Fonyó Roberta, Kondora István és Kondora
Anikó az ünnepélyes szalagátvágáskor

Elsőként dr. Fonyó Roberta
a Sárvári Média Nonprofit Kft.
ügyvezetője köszöntötte a vendégeket, elmondta, valamennyi
előre betervezett műsorelem
elindult, zavartalan a rádió működése. Az első tapasztalatok
alapján jó irányban indultak el,
pozitív visszajelzések érkeztek a

nű szalag átvágásával hivatalosan
is átadásra került a város rádiója.
Pezsgős koccintás után H.
Szalay Balázs, a Délutáni Műszak
műsorvezetője mutatta meg
a vendégeknek az első pillantásra talán átláthatatlan rádiós
program alapjait. Dr. Szijártó
Valéria címzetes főjegyző pár

Automatikusan működik 8 km/h és 80 km/h között. A rendszer működéséről az opel.hu oldalon olvashat részletesen.
2
Az OnStar opcionális felszereltség. A szolgáltatás aktiválásához az OnStar Europe-nál létrehozott fiók szükséges.
Automatikusan működik 8 km/h és 80 km/h között. A rendszer működéséről az opel.hu oldalon olvashat részletesen.
A próbaidőszak
utánfelszereltség.
a szolgáltatás
díjköteles.
A az
szolgáltatások
használatához
mobilhálózati
lefedettség
elérhetőAz OnStar opcionális
A szolgáltatás
aktiválásához
OnStar Europe-nál létrehozott
fiók szükséges.
A próbaidőszak után
a szolgáltatás és
díjköteles.
A szolgáltatások Kombinált
használatához mobilhálózati
lefedettség
elérhetőség
szükséges.
ség szükséges.
használat
eseténés az
új Opel
Insignia átlagfogyasztása: 4,0-8,9 l/100 km, CO2-kibocsátása:
Kombinált használat esetén az új Opel Insignia átlagfogyasztása: 4,0-8,9 l/100 km, CO -kibocsátása: 105-203 g/km a jelenleg hatályos szabályozás (715/2007/EK
105-203
g/km a jelenleg hatályos szabályozás (715/2007/EK rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott
rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott átlagos fogyasztási adatok kizárólag a többi gépjárműtípussal történő összehasonlítás célját szolgálják, és
átlagos
fogyasztási
kizárólag
a többi
gépjárműtípussal
történő
összehasonlítás
célját
szolgálják,
és eltérhetnek
eltérhetnek
a ténylegesadatok
fogyasztástól,
amelyet többek
között
az opcionális kiegészítők,
az útviszonyok
és vezetési stílus nagy
mértékben
befolyásolnak.
A képen
látható autó
illusztráció és opcionális
kiegészítőkkel
van felszerelve.
a tényleges
fogyasztástól,
amelyet
többek
között az opcionális kiegészítők, az útviszonyok és vezetési stílus nagy mértékben befolyásolnak. A képen látható autó illusztráció és opcionális kiegészítőkkel van felszerelve.
DEALER NAME
1

1
2

2

Dealer address
OPEL
Telefon:SZOMBATHELY
12/345-678, fax: 12/345-678
www.dealer.hu, mail@dealer.hu
9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefonszám: 20/ 214-1109 • www.opelszombathely.hu
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Tovább épül a város
Végéhez közeledik a tavaszi
útfelújítási program a városban. Kampel Oszkár, a
Gazdasági, Városfejlesztési és
Közbeszerzési Bizottság elnöke értékelte az idei felújítási
munkálatokat.

Az önkormányzat az idei
útfelújítási program keretében
17 utcában avatkozik be. Közel
húsz helyen zajlott illetve zajlik
út- és járdafelújítás, csapadékcsatorna javítás a városban. A
kivitelezést közbeszerzési eljárás keretében az Ép–Út 2000
Kft. nyerte el. A munkálatok
összértéke nettó 62,5 millió
forint. Kampel Oszkár bizottsági elnökkel a Laktanya utca
9. számú lakóházhoz tartozó
garázsok előtt találkoztunk. Ez
a terület is aszfaltburkolatot kapott az idei útfelújítási program
keretében, jövőre az itt található parkolókat is leaszfaltozzák,
valamint a Petőfi utca 30. és 36.
közötti területet is. Előkészítés
alatt áll a Laktanya utca 18. és
20. előtti terület burkolat-felújítása is.
Kampel Oszkár arról is szólt,
hogy az elmúlt években egyre
többször problémát okozott az
özönvízszerűen lezúduló eső,
így volt ez idén tavasszal is. A
Kertvárosban a Széchenyi Terv

SÁRVÁRI

keretében már megvalósult
egy nagyobb csapadékcsatorna kiépítési projekt, egy közel

Kampel Oszkár folyamatos kapcsolattartásra törekszik a lakossággal

250 millió forintos beruházással, és a Területi Operatív
Program keretében a város
további területeinek csapadékcsatornázásra is pályázik az
önkormányzat. Az elnök arról
is beszélt, hogy a Laktanya u.
1-3. térségében is meg kell
oldani a vízelvezetést.
Végezetül Kampel Oszkár
elmondta: a közelmúltban döntött arról az önkormányzat,
hogy az Akácfa utca útburkolatának teljes felújítására is
pályázatot nyújt be.
-r-

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Török Riviéra – Laguna Alya Resort 5*

8 nap /7 éjszaka,
All inclusive ellátással
Az alábbi indulási időpontokkal:
(2017) 07.03, 07.10, 07.17, 07.24.

A részvételi díj:

142.960 Ft/fő

Az ár tartalmazza a repülőjegyet, szállást 7 éjszakára, All inclusive ellátást és a repülőtéri transzfereket
Törökországban, magyar nyelvű helyi képviselőt és az előfoglalási kedvezményeket.
Külön fizetendő a repülőtéri illeték (27.000 Ft/fő), illetve a stornó biztosítás, ami a részvételi díj 1,7%-a.

További ajánlataink a világ minden tájára a www.aquasarvar.hu honlapon találhatóak!

Eng. szám: U-000545

Hirdetésfeladás:
06 30 45 75 035

www.sarvarvaros.hu
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Sárvár felé nem lesz
a jövőben sem IC vonat
A Sárvár Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás tartott ülést
Sárváron, hogy más aktuális témák mellett lehetőséget adjon
a közlekedési szolgáltatóknak,
hogy az új hivatalos menetrend előkészítése érdekében
találkozhassanak a járás polgármestereivel.
A menetrendi tájékoztatót
külön napirendként tárgyalták,
melyen jelen volt az egyeztetést
vezető Tóthné Temesi Kinga, a
Közlekedéstudományi Intézet

többször vágányzár lesz. Így
az utasokat Porpác és Csorna
között ez idő alatt vonatpótló
buszokkal szállítják.
A menetrendi egyeztetésen
szót kért Kondora István, Sárvár
polgármestere, hogy kifejezze
egyetértését azzal a polgári
kezdeményezéssel, mely 700
aláírással megerősítve kéri: a
fürdővárosnak is legyen közvetlen IC összeköttetése a fővárossal. Mint, ahogy régen is
volt expresszvonat Sárvár és
Budapest között.

Kondora István, Sárvár polgármestere átadta a 700 aláírással megerősített
expresszvonat kérését

munkatársa. Az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ képviseletében Nagy László
osztályvezető a június 16-tól
érvényes iskolaszüneti menetrend életbe lépésére hívta fel a
figyelmet. Kiss Edit, a GYSEV
részéről arról adott tájékoztatást,
hogy a Szombathely-Csorna
vasútvonalon október végéig

Németh Zoltán, a MÁV menetrend-tervezési szakembere
nem szolgált jó hírrel a sárvári
expresszvonat tárgyában. A kérés fizikailag lehetetlen jelenleg,
mert az InterCity nem azon a
vonalon jár, ahol Sárvár elhelyezkedik. Sárvárról jelenleg is alig 3
óra alatt elérhető a főváros – tette
hozzá a MÁV képviselője.

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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Sárvári lány lett a Miss Bikini 2017
Folytatás az 1. oldalról
Stankovics Beáta egy éve költözött Sárvárra. Ahogyan a Miss
Bikini 2017 fogalmazott, el is
jött otthonról, meg nem is, mert
három utcára lakik a tábornak
helyszínt adó hoteltől. Megjegyezte azt is, az első helyezés
nem a hazai pálya előnye, az
alakformálás ugyanis folyamatos
edzést és kontrollált táplálkozást
igényel. A tökéletes, kidolgozott
idomok objektív szempontok

alapján is értékelhetőek. Beáta
tudatosan készült a Miss Bikini
versenyre, ez a megmérettetés
előtt diétát is jelentett. Azonban megérte, mert győzelmével
védelmet élvez a tábor további
alversenyein. Ezzel elsőként ő
már biztosan részt vehet majd a
döntőben.
– A tábor első néhány napja feszültséggel teli, hisz ekkor kerül
sor arra a négy háziversenyre (a
Miss Beauty Face, a Miss Bikini,
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a Miss Sport és a Miss Talent
választásra), amelynek során
kialakul a döntő végleges 16 fős
mezőnye. Ezután viszont lazább

a környezetükben fontosnak
tartanak és erről önállóan egyegy videobeszámolót készítettek,
amiket végül maguk is értékeltek

A Miss Bikini 2017 díjátadó után Rogán Cecília, Kiss Doris, Stankovics Beáta,
Koroknyai Virág és Sarka Kata (b-j)

Zajlik a Miss Bikini 2017 verseny zsűrizése a Miss World Hungary felkészítő
táborában Sárváron

a hangulat, elkezdődnek a járáspróbák, a motivációs előadások
és felkészítjük őket, hogy mi
várhat rájuk a világversenyen.
A szépség mellett a jótékonyság
is fontos küldetése a versenynek, így a lányoknak egy olyan
ügyet kellett kiemelniük, amit

– számolt be a tábor hangulatáról Sarka Kata, a Magyarország
Szépe ügyvezetője.
Ez utóbbi verseny győzteseként a Miss World Hungary Miss
Charity cím nyertese szintén
Stankovics Beáta lett a mindenkit megható videójával.

30 ÉVES A PLATÁN ÉTTEREM!
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
A Platán Étteremhez sok emlék fűzte az eltelt 30 év alatt a sárváriakat!
Az újjáalakult Platán, az Ízes Étterem méltó utód szeretne lenni!
30 éves fennállásunkat zenés estekkel és
a régiós magyar konyha remekeivel ünnepeljük!
A nyár során rengeteg apró és nagy meglepetéssel várunk mindenkit.
A MI örömünk legyen az ÖN öröme is!
ZENÉS ESTEK, HIHETETLEN AKCIÓK, REMEK VENDÉGEK!
Ízekre vágyik, valódi ételekre, házias, kiadós fogásokra, jó áron?
Akkor irány a Platán, az Ízes Étterem, ahol csak az étel és Ön számít!
Tudja? Platán – semmi flanc, csak az Íz!

Aktuális ajánlatainkat keresse Facebook oldalunkon!
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Szent László
Plébánia

A Szent László Pléb

● Nyári miserend vasár- és ünnepnap: előeste (szombaton) 19.00,
vasárnap 7.00, 10.00 és 19.00 óra. A
vakáció három hónapjában a 8.30-as
szentmise szünetel. Katolikus keresztények nem élhetünk vasárnapi mise
nélkül! Hétköznapokon 7 és 19 órakor
isteni olvasmányok és Eucharisztia.
● Júniusi péntek és vasárnap estéken
Jézus Szíve litániát imádkozunk.
● A júniusi vasárnapi misék végén a
2. osztályosok jelentkezése a jövő tanévi
elsőáldozásra, a 7. osztályosok jelentkezése a következő bérmálásra.
● Június 17-én (szombaton) 10.00kor a szombathelyi Székesegyházban
egy áldozópapot szentelnek. Papi
hivatást érző sárvári fiatalemberek a
plébánia közvetítésével jelentkezzenek
hittudományi főiskolára!
● Június 24-én (szombaton) a
szombathelyi székesegyházban Jubiláns
Házaspárok Találkozója.
● Minden hónap 25-én, így vasárnap
is templomunk Prágai Kis Jézus szobránál boldogabb családokért és kallódó
gyermekek megtéréséért imádkozunk.
● Június 27-én (kedden) védőszentünk, Szent László király ünnepén egész
napos szentségimádás 10-19 óráig. Az

őszi bérmálkozók és szüleik első nyári
találkozója Szent László napján lesz a 10
órai szentmisén. Ezt a szentségkitételt az
ezüstmisés szomszéd plébános úr végzi.
● Június 29-én (csütörtökön) Szent
Péter és Szent Pál apostolok főünnepe,
katolikus keresztény önazonosságunk
napja: katolikus vagyok, katolikus maradok, az apostolok szent hitétől soha el
nem szakadok!
Szent Miklós P

Szent Miklós
Plébánia

● Június 18-án, Úrnapján a szép
hagyományos körmenetet Sáriban a
délelőtt 10 órás nagymisével tartjuk. A
3. osztályos elsőáldozók ekkor vehetik
át az elsőáldozást igazoló emléklapjukat
Szüleik kíséretében.
● Az Úrnapi 10 órás plébániai nagymisén adok hálát 25 éves papságomért
és sárvári szolgálatomért. Szeretettel
várom a Híveket, akik szeretnének
osztozni hálaadásomban és részesülni
az ezüstmisés áldásban. A szentmise
után a plébánia kertjében mindenkit
szeretettel várok szeretetvendégségre. A
templom kertjében is lesznek ülőhelyek,
és kivetítőkön keresztül kapcsolódhat be
mindenki a közös imádságba.
● Június 23-án, pénteken Jézus Szent
Szívének ünnepe lesz. Ünnepi szentmise
este 18.30 órakor kezdődik.
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● Június 24-én, szombaton Keresztelő Szent János születésének ünnepe lesz.
● Június 26-29. között plébániánk
60 fős csoportja hatodszor zarándokol
gyalogosan Mariazellbe a Szűzanyának hálát adni. Akik nem tudnak
részt venni, Őket buzdítom arra,
hogy ezen a négy napon az este 18.30
órakor kezdődő szentmiséken a Sári
templomban lélekben kapcsolódjanak
a zarándokokhoz. Így is erősíthetjük
egymást az imában.
● Június 27-én, kedden este 18.30
órakor a szentmisén Szent László király
közbenjárásával imádkozunk hazánkért
és városunkért.
● Június 29-e, csütörtök Péter és Pál
apostolok ünnepe. Ünnepi szentmise
a Sári templomban este 18.30 órakor.

Evangélikus
Egyházközség

A SÁRVÁRI EVANGÉLI

● Köszönet: Május 28-án, vasárnap
tartottuk a Nádasdy-várban a NyugatDunántúli Evangélikus Egyházkerület
Reformációi Hálaadó Napját. Szeretettel
és hálával köszönjük meg a város, és
minden intézmény támogatását, valamint az önkéntesek sok munkáját.
● Hittan érettségi: Június 21-én,
kedden a Kőszegi Evangélikus Szakgimnáziumban lesz gyülekezetünkből
egy fő részére hittan érettségi vizsga.

Imádkozzunk ezen a napon kedves
diákunkért.
● Testvérgyülekezeti kapcsolat:
Június 22-26. között vendégek érkeznek
az USA. MA. állam Bedford gyülekezetéből. Június 25-én, vasárnap részt
vesznek a sárvári és rábapatyi istentiszteleteinken.
● Egészségügy: Június 25-én, a vasárnapi istentiszteleteken úgynevezett
kötelező offertóriumot tartunk, amivel
ez esetben az egészségügyet támogatja
az egyház népe.
● 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.

Református
Egyházközség
● 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

Napközis táborok
a Sárvári Fürdőben és a Kalandparkban
Úszótábor

Napi két úszásoktatás, kézműveskedés, vidám fürdőzés, kalandpark.
Időpontok:
5-7 éves korig: júl. 10-14;. aug. 7-11.
Ára: 19.900 Ft/fő/hét (napi két étkezéssel). SZÉP Kártyával is fizethető.
Jelentkezés és bővebb info:
E-mail: uszoiskola@sarvarfurdo.hu; Tel.: 95/523 661

Kalóztábor

6-10 éves gyermekeknek. Fürdőzés, vizes játékok, izgalmas programok.
Időpontok:
jún. 26-30.; júl. 17-21.; júl. 24-28.
Ára: 18.900 Ft/fő/hét (napi 2 étkezéssel).

Gézengúz tábor

8-12 éves kis Gézengúzoknak. Kötélpályázás, fürdőzés, íjászat,
fa- és falmászás, valamint sok-sok izgalmas program.
Időpontok:
júl. 24-28.; júl. 31-aug. 4.; aug. 7-11.; aug. 14-18.
Ára: 19.900 Ft/fő/hét (napi 2 étkezéssel).
Jelentkezés és bővebb információ:
www.sarvarfurdo.hu; 95/523 651; thermal@sarvarfurdo.hu

www.sarvarfurdo.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Lélekegyesítő evangélikus hálaadó nap Sárváron
A Vasi Evangélikus Egyházmegye és a Nyugat-Dunántúli
Evangélikus Egyházkerület
tartott hálaadó napot a Nádasdy-várban. A rendezvény
keretében lehetősége nyílott a
különféle evangélikus gyülekezetek tagjainak arra, hogy kötetlen formában találkozzanak
és beszélgessenek egymással.
Újabb jelentős esemény zajlott
le Sárváron a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára
emlékezve. A Vasi Evangélikus
Egyházmegye és a Nyugat-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület hálaadó napján 1600 fő vett
részt a Nádasdy-várban. Kondora István polgármester kö-

a nemzet dominanciáját értem
mások felett, hanem a legfontosabbat: a létezés kérdését.
Amikor az ország hanyatlott
és szétesett akkor a reformátorok és prédikátorok nyomán a
magyar nyelv adta határoktól
függetlenül az egységet. Ebben
játszott szerepet Sylvester János,
aki itt, Sárváron nyomtatta ki
az első magyar Újszövetséget,
Károlyi Gáspár, a teljes Biblia
lefordítója és Szenczi Molnár
Albert zsoltároskönyve. A reformációnak köszönhetően
jöhettek létre a magyar szellem
végvárai Debrecenben, Sárospatakon, Gyulafehérváron, Pápán
és Nagyenyeden. A magyar
nemzet megmaradásához járul-

püspöke hálaadó napi igehirdetésében emlékeztetett arra,
hogy a kezdeti nehéz időkben
Nádasdy Tamás vára és birtokai a hazai evangélikusságnak
biztonságot nyújtó erős várak
voltak. Másfél évszázaddal ké-
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E napon mutatta be a nemescsói ifjúság a Luther Márton életéről szóló reformációi darabját
a vár udvarán. A gyerekeket is
különféle programok várták a
hálaadó napon: a Pálinta Társulat műsora és focibajnokság.

A Nádasdy-vár udvarán csendült fel az Újtestamentum bevezetőjére írt
oratórikus mű, amelyet Szigeti István Erkel-díjas zeneszerző komponált

Kondora István polgármester, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Dr. Galántai
György járási hivatalvezető, Szemerei János püspök és Rostáné Piri Magdolna
esperes a hálaadó napon

szöntőjében leszögezte: nagyon
jó, hogy így együtt vagyunk,
mert az ember egyedül elárvult lélek. Ha együtt vagyunk,
megerősödünk, különösen itt a
Nádasdy-várban, ahol Sylvester
János 1541-ben kinyomtatta az
Újtestamentumot.
Ágh Péter országgyűlési képviselő is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében egy olyan
teljesítményre irányította rá a
figyelmet, melyre vallási hovatartozás nélkül büszkék lehetünk. – A reformáció 500
esztendejére visszatekintve azt
láthatjuk, hogy idehaza, Magyarországon nem volt olyan
évszázad, amelyben a reformáció követői ne tettek volna azért,
hogy Magyarország meg tudjon
maradni magyar országnak.
Félreértés ne essék, ezalatt nem

tak hozzá tehát mindazok, akik
Luther Márton és követőinek
lába nyomába eredve tettek a
hitükért és hazájukért. Szilárd
tartóoszlopai voltak tehát az
Önök ősei Magyarországnak.
Így volt ez szerte a Kárpátmedencében, de így volt ez itt
Vas megyében is. Térségünket
járva mindenhol erős evangélikus, református közösségekkel
találkozom. Tagjaiknak ma is
hittel, reménnyel és imádással
teli a lelkük Isten iránt, de
patrióta a szívük Magyarország
felé – mondta Ágh Péter, aki
hozzátette: most a reformáció
500. évében így hálával tartozunk ezért, köszönettel, hogy a
reformáció is segített megőrizni
magyarságunkat.
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

sőbb azonban kiemelt szerepet
játszott az üldözésben is a sárvári
vár. A pozsonyi vésztörvényszék
által gályarabságra ítélt lelkészek
közül 15 a sárvári börtönben
raboskodott. Az istentisztelet végén megkoszorúzták a Sárváron
életüket vesztett, gályarabságra
ítélt hitszónokok emléktábláját.
– A mai hálaadó napnak a
legnagyobb ajándéka, hogy
együtt vagyunk, találkozhatnak egymással Vas megye és
távolabbi megyék evangélikus
gyülekezeteinek tagjai. Ennek
különlegességét ma az adja, hogy
a reformáció 500. évfordulóját is
ünnepeljük, és számos kincset
fedezhetünk fel együtt az elmúlt
öt évszázadból – mondta Szemerei János.

T Á R S A SH

A díszteremben került sor
Dr. Monok István szerkeszté
sében az 1541-es Sylvester-féle
Biblia hasonmás kiadásának
bemutatójára, majd Dinnyés
József daltulajdonos Huszár
Gál előadására. Ezt követően a
Nádasdy-vár udvarán csendült
fel az Újtestamentum bevezetőjére írt oratórikus mű, amelyet
Szigeti István Erkel-díjas zeneszerző komponált. A koncerten
több mű is elhangzott az Erkel
Kamarakórus és Kővári Eszter
Sára szopránénekes előadásában.
A Vasi Hálaadó Napról a különféle evangélikus gyülekezetek
tagjai lélekben megerősödve
térhettek haza.
-fr-

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
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A hanyatló Európa egy fotóművész szemével
Pajor András AFIAP fotóművész Europica Sceptica című
kiállítása nyílt meg a Nádasdy
Ferenc Múzeumban. A tárlat
koncepciózus: Európa különböző pontjain készült, párba
állított képeket – egy ablak két
üvegszemeként – kísérel meg
a szemlélőben ismét egyesíteni egyetlen új nézőpontot
létrehozva.
Pajor András AFIAP fotóművész tárlatán megjelent érdeklődőket Takács Zoltán Bálint
igazgató köszöntötte a Nádasdy Ferenc Múzeumban. Mint
mondta, hat évvel ezelőtt a Kisvárosi ünnepek című fotókiállításával mutatkozott be először
szülővárosában Pajor András
éppen itt, a múzeumban.
A tárlatot dr. Fonyó Roberta, a Sárvári Médiaközpont
igazgatója ajánlotta a közönség
figyelmébe. Pajor András hos�szú utat tett meg az első hazai
kiállítása óta. Első Vas megyei
fotósként tavaly szerezte meg

a Nemzetközi Fotóművészeti
Szövetség fotóművész diplomáját. Az elismerést csendes,
munkával teli évek előzték

lélődőt – mondta dr. Fonyó Roberta, majd hozzátette: Szepsi
Csombor Márton 1616-ban
elindulva, két év alatt bejárta

Pajor András, dr. Fonyó Roberta és Takács Zoltán Bálint a megnyitón (Fotó:
Makrai Tamás)

lentmondást, a hanyatlás jeleit
a mai Európában.
– Egyszerűen csak azért indultam útnak, hogy megidézzem
Kertész Imre vélekedését, mely
szerint posztmodern világunkban úgy tűnik, a határok nem
annyira etnikumok, nemzetek,
felekezetek, mint inkább világfelfogások, világmagatartások
között húzódnak, ráció és fanatizmus, türelem és hisztéria, kreativitás és pusztító uralomvágy
között – mondta Pajor András,
majd hozzátette: amellett, hogy
vizsgálom Kertész Imre állítását,
egy másik nagyon fontos vélekedést is objektívem elé állítok.
Nevezetesen, hogy a nyugati civilizáció összetett válságát éljük.
A megnyitón közreműködött
Nagy György kavalon és Péter
Bence dobon.
Az Europica Sceptica című
kiállítást már láthatta a passaui, a
vasvári, az ikervári és a sitkei közönség, a sárváriak szeptember
3-ig tekinthetik meg a Nádasdy
Ferenc Múzeumban.

meg, amikor is a világ öt kontinensének közel hetven helyszínén állították ki és díjazták
képeit. Képpárjain keresztül,
mint az ablak két szeme nyit
új ablakot a kontinensre, és
gondolkodásra készteti a szem-

a kontinenst, és elkészítette az
első magyar nyelvű útikönyvet.
Pajor András négyszáz évvel
később kelt útra és Európát be
járva, tapasztalásaiból képírást
készített. Az objektíve mögött
állva is felfedezett sok-sok el-

Országos perbeszédversenyeket nyert egy sárvári joghallgató
Országos Munkajogi Perbeszédversenyt és Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyt is
nyert egy sárvári harmadéves
joghallgató, Horváth Martina,
ezzel történelmi sikert ért el a
győri egyetem diákjaként.

hallgatója képviseltette magát.
A perbeli pozíciók kisorsolásakor felperesi pozícióba került,
és országos első helyezett lett a
kategóriájában.
A helyi Büntetőjogi Perbeszédversenyen is első helyezést
ért el Martina az egyetemén,
ügyészi kategóriában.
Az Országos Büntetőjogi
Perbeszédversenyt Budapesten,
a Kúria épületében tartották, az
ország összes egyetemének jogi

Horváth Martina, a Széchenyi
István Egyetem Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Karának harmadéves jogász szakos
hallgatója. A Sárvári Nádasdy
Tamás Általános Iskola diákja
volt, majd a Tinódi gimnáziumban érettségizett.
A Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kar 2017-ben
meghirdette a helyi Munkajogi
Perbeszédverseny, illetve a helyi
Büntetőjogi Perbeszédversenyt,
ezekre adta be a jelentkezését.
A Munkajogi Perbeszédverseny helyi fordulóját megnyerte
egyetemén, így biztos helye
volt az Országos Munkajogi
Perbeszédversenyt, amit az idei
évben Győrben szerveztek. Itt
7 egyetem jogi karának 3-3 Horváth Martina sárvári joghallgató

karáról jelen voltak hallgatók az giumnak, ami a kar legkiválóbb
eseményen. Az élet-testi épség és legtehetségesebb hallgatóit
elleni bűncselekmények köréből fogja össze. Emellett kettő alkapott jogesetet, majd a neves kalommal is sikerült elnyernie
zsűri előtt kellett előadni perbe- az Igazságügyi Minisztérium
szédét. – A zsűri közt Lamantin
volt a Kúria
Jogászösztöndíját tanulmányi
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Közhírré tétetik!
Jegyespár kerestetik!
Várjuk azon bátor ifjú legény jelentkezését, aki már szerelmes lészen, és tervezné
mátkája kezének elnyerését!
Az Úrnak 2017. esztendejében július 12-én,
szerdán, valamint július 13-án, csütörtökön
a Báthory lakomán mi hozzásegítünk Téged!

Jer, oszt jelentkezz! Lészen ott nagy sokadalom, a vacsorát mi
álljuk, s hozzá a lyány kezének megkérésében is segédkezünk!
Unalmas biztos nem lészen, annál inkább romantikus, sejtelmes... a vár bástyájának mélyén. A mátka és párja biztosan
nem feledik életük végéig.

Június 10-én lezajlott a Nádasdy Történelmi Fesztivál
borversenyének bírálata a
Spirit Hotelben, kiválasztották a fesztivál borát.
Az egykori Nádasdy uradalom területén működő borvidékekről 37 pincészet nevezett
idén 91 bormintával, amely
komoly feladat elé állította
a szakemberekből álló zsűrit. Egy minta a határon túlról, Lendváról érkezett, így

nemzetközivé vált a verseny.
Wawrzsák László főszervező
elmondta: a kézműves pincétől a technológiai borászatig
találhatunk itt mintákat. A
fesztivál bora cím átadására
és az eredményhirdetésre lapzártánk után, a Nádasdy Történelmi Fesztivál sajtótájékoztatóján került sor. A legjobb
nedűket egy a múzeumban
megrendezett borkóstolón ízlelheti meg a közönség. (Fotó:
Takács Viktor)

2017. június 30. (péntek) 1900 - 2400

TOP
30
múzeumi borünnep

Sétálókóstoló a múzeumi éjszakában
zenével, meglepetéssel – ahogy szoktuk
a Nádasdy Történelmi Fesztivál
borversenyének legjobb 30 helyezettjével
További információk
nadasdymuzeum.hu
nadasdyfesztival.hu

Persze a kiválasztott ne tudjon róla, legyen az a mi titkunk
egyelőre!

Úgyhogy, ha e bátor Vitéz, kiről itt beszélünk (írunk) Te
vagy, ragadd meg középkori galambpostádat és hívd fel a
+36-30/946-6689-es számon Góczánné Ildikót!
Ha pedig a mátkaságból házasság is lészen, a nászéjszakát
a Tinódi adja készen.

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!*

kció
a
i
m
u
g
i
r
á
Ny
Ft/db -tól!

9900

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.

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI
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Színház és
Zene
dtéri
Nyári Szaba
Szezon
árban
a Nádasdy-v
majdnem
valaki

2017. j úlius 1. (SzOMbAT ) – 20 :30
Három évtizeddel első lemeze után sokak
által várt második önálló albumát mutatja
be Sárváron uDvArOS DOrOTTYA.
A koncerten HruTKA róbErT vezetésével
olyan zenekar működik közre, amelynek
tagjai külön is ismert, elismert művészek.
(esőnap: 2017. július 2. – vasárnap)

synth-pop est

A NáDASDY-várbAN, SzAbADTérEN

2017. augusztus 12. (SzO) – 21:00

2017_szabadter_curves.indd 1
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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

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. június 12.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00
Alkotmány u. 4. ésHétfő-szombat:
Laktanya u. 6:00
2. – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00
Vasárnap: 07:00 – 12:00

Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00
Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
PÜNKÖSD VASÁRNAP ÉSVasárnap:
HÉTFŐN:
ZÁRVA
Vasárnap: 07:00 – 18:00
07:00 – 12:00

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. június 16. és július 1. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Június 17., 24. és július 1. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Június 16. (péntek) 19.00 Vendég: Vancsura Miklós, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
Június 23. (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 16. és 30. (péntek) 18.35Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Képviselő-testületi ülés:
Június 29. (csütörtök) 16.00/élő

Tájékoztatás!

A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ intézmény átalakítás miatt ruhaadományokat 2017 szeptemberéig nem fogad!
Megértésüket köszönjük!

PÜNKÖSD
VASÁRNAP
HÉTFŐN:
Arany Fácán
dobozos
sör 0,5lÉS 169
Ft/dbZÁRVA
338 Ft/l
Krusovice
dobozos
sörsör
0,5l0,5l 259
Arany Fácán
dobozos
169 Ft/db
Ft/db 518
338 Ft/l
Ft/l
Soproni
Radler
0,5l
209
Ft/db
418
Krusovice dobozos sör 0,5l
259 Ft/db 518 Ft/l
Ft/l
Heineken
dobozos
259
Soproni Radler
0,5lsör 0,5l
209 Ft/db
Ft/db 518
418 Ft/l
Ft/l
Soproni
dobozos
sör
0,5l
195
Ft/db
390
Ft/l
Heineken dobozos sör 0,5l
259 Ft/db 518 Ft/l
Soproni
177
Soproni Radler
dobozos0,4l
sör 0,5l
195 Ft/db
Ft/db 442
390 Ft/l
Ft/l
Gösser
Radler
0,4L
189
Ft/db
472
Ft/l
Soproni Radler 0,4l
177 Ft/db 442 Ft/l
Pepsi
2,5l 0,4L
350
Gössercola
Radler
189 Ft/db
Ft/db 140
472 Ft/l
Ft/l
Steffl
dobozos
sör
0,5L
179
Ft/db
358
Ft/l
Pepsi cola 2,5l
350 Ft/db 140 Ft/l
Kőbányai
dobozos
sör 0,5l
179
Steffl dobozos
sör 0,5L
179 Ft/db
Ft/db 358
358 Ft/l
Ft/l
Rákóczi
dobozos
sör
0,5l
145
Ft/db
290
Ft/l
Kőbányai dobozos sör 0,5l
179 Ft/db 358 Ft/l
Stella
Artois
dobozos
sör 0,4l 227
Rákóczi
dobozos
sör 0,5l
145 Ft/db
Ft/db 567
290 Ft/l
Ft/l
Beck’s
dobozos
sör
0,4l
198
Ft/db
495
Ft/l
Stella Artois dobozos sör 0,4l 227 Ft/db 567 Ft/l
Löwenbräu
dobozos
sör 0,5l 179
Beck’s dobozos
sör 0,4l
198 Ft/db
Ft/db 358
495 Ft/l
Ft/l
Borsodi
dobozos
sör sör
0,5l0,5l 190
Löwenbräu
dobozos
179 Ft/db
Ft/db 380
358 Ft/l
Ft/l
Staropramen
dobozos
sör
0,5l
251
Ft/db
502
Ft/l
Borsodi dobozos sör 0,5l
190 Ft/db 380 Ft/l
Riesenbrau
dobozos
sörsör
0,5l
Staropramen
dobozos
0,5l 140
251 Ft/db
Ft/db 280
502 Ft/l
Ft/l
Dreher
dobozos
sör
0,5l
225
Ft/db
450
Ft/l
Riesenbrau dobozos sör 0,5l 140 Ft/db 280 Ft/l

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak
június 19-én és 26-án,
hétfőn 9 és 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Coca cola
és Topjoy
Áraink
2017. június
30-ig
Dreher
dobozos
sör termékek.
0,5l
225 Ft/db
450 Ft/l

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

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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Újabb kerékpáros siker Petanque Diákolimpia

Lezajlott a Ki a mester két keréken? Közlekedésbiztonsági
Verseny országos döntője.
A leányok egyéni versenyében
a Nádasdy Tamás Általános
Iskola 6. B osztályos tanulója,
Erdélyi Lili 1. helyezett lett. A
fiúk egyéni versenyében a Nádasdy iskola 5. b osztályos diákja,
Szlámer Kornél 3. helyezést ért

el. A csapatversenyben a Vas
megyét képviselő nádasdys diákok 3. helyezettek lettek. A 32.
FIA Európai Gyermek Közlekedésbiztonsági Csapatversenyen
szeptember 14-e és 17-e között
Erdélyi Lili a Magyar Autóklub
csapatában képviseli Vas megyét
és a Nádasdy iskolát Albániában.
A sárvári diákok felkészítője:
Hannos Attila tanár úr.

Ovi – Sport Bajnokság
a Csicsergő Óvodában

A XIII. Petanque Diákolimpia
országos döntőjét Sárváron,
a várparkban rendezték meg
közel 250 diák közreműködésével. Számos sárvári és Sárvár
környéki siker született.
A XIII. Petanque Diákolimpia
országos döntőjét a Magyar
Petanque Szövetség és a Sárvári Sakk Club SE Petanque
Szakosztálya rendezte. Az or-
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szágos döntőre az elsőtől a 12.
évfolyamig az ország minden
tájáról érkeztek versenyzők. 75
triplett, 11 duplett és 7 egyéni,
összesen 248 fő vett részt a
megmérettetésen. Az országos
döntőben kiválóan szerepeltek
a Szent László és a Nádasdy Tamás általános iskolák, valamint
a Tinódi gimnázium csapatai,
így több érmet is begyűjtöttek.
(Fotó: Makrai Tamás)

Extra ajánlatunk:
Minden

multifokális lencse

40%-os kedvezménnyel
kapható a Győrvári Optikában!

Ovi – Sport Bajnokságot rendezett a Sárvári Csicsergő Óvoda.
A három csapat részvételével lezajlott sportrendezvényt
megtisztelte jelenlétével dr.
Molnár Andrea, az Ovi – Sport
Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke is a város vezetői
és sportolók mellett.
A sárvári óvodások mellett
Szombathelyről a Barátság úti
Óvoda, Vépről pedig a Vadvi-

rág Óvoda gyermekei vettek
részt a versenyen. A megjelenteket elsőként Stieber Józsefné
óvodavezető köszöntötte, aki
kiemelte, hogy az óvodában
nagy hangsúlyt fektetnek az
egészséges életmódra nevelésre. Máhr Tivadar alpolgármester megnyitó beszédében
örömének adott hangot, hogy a
tavaly átadott óvodai műfüves
pályán idén már versenyt is
rendezhetnek.

További lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben
és várjuk ingyenes computeres szemvizsgálatra.

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9. Tel.: 00 36 95/320 685
www.gyorvarioptika.hu
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Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

Sárvár, Batthyány u. 34/3.

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

(volt Borudvar)

Tel.: 06 30/974–6655

Hotel Restaurant

Legyél Te is nó´ies és trendi!
NYÁRVÁRÓ PROGRAM

Dobd fel a ruhatárad drágaköves
ékszereinkkel!

Meggie és Tamás
szórakoztató estje

Nézz körül
web-shopunkban is:
Az akció: 2017. június1-30-ig tart. Részletek az üzletben.

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

BÁTHORY LAKOMA!

Július 12–13-án (sze.-cs.)
ismét időutazás a vár

bástyájában!

Középkori ételek,
korhű jelmezek, műsorok!
Az idén valami új is lesz…
Foglalja le helyét, le ne maradjon róla!
Jegy elővételben jún. 15-ig 5.900 Ft, utána 6.500 Ft

RÉSZLETEK: www.tinodihotel.hu
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

www.ekszerszalon.com

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
34. éve az Önök szolgálatában!
A nagy sikerre való tekintettel mindenkit várunk
július 8-án (szombaton) 19 órától
egy fergeteges szülinapi buliba a Vendéglő előtti
útszakaszon, ahol retro ételekkel is készülünk.
Fellép az újjászületett Dolly Roll együttes,
a Dolly Plusssz egy show keretében.

Ezt követően a várva várt RETRO DISCO kifulladásig!
(Brecska Attila)
Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpressz 12.00-22.00, Tel.: 320-475

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitvatartás: Hétfő-Csütörtök 6.00-21.00,
Péntek-Szombat 6.00-22.00,
Vasárnap 6.00-20.00.

Új ATM A DOHÁNYBOLTBAN!
HAVI KÉT KÉSZPÉNZFELVÉTEL ÖSSZESEN
LEGFELJEBB 150.000 FT-IG DÍJMENTES*
VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.
*További részletek a helyszínen.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

