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Európai minőségdíj
a Sárvárfürdőnek
A Sárvári Gyógy- és Wellness-
fürdő negyedszerre is megkapta 
a EuropeSpa Med minőségdíjat. 
Az Európai Fürdőszövetség 
először 2007-ben auditálta a 
fürdőt, és egészen 2017-ig Ma-
gyarországon egyedüliként volt 
birtokosa a címnek.

Az ötcsillagos Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő ismét megkapta 
a EuropeSpa Med minőségdíjat.  
A EuropeSpa Med nemzetközi 
tanúsítványnak a megszerzését 
egy minden részletre kiterjedő 
minősítő vizsgálat előzte meg. 
Az Európai Fürdőszövetség 100 
oldalas, 1200 pontos kritéri-
umrendszere érintette az egész 
komplexumot, beleértve a fürdőt, 
a gyógy- és wellnessközpontot, a 
fitneszcentrumot, a fürdő szállás-
helyeit és a vendéglátóegységeket 
is. A vizsgálat kiterjedt a szolgálta-
tások minőségére, a vendégek biz-
tonságára, a higiéniára, valamint a 
dolgozók vendégfogadó hozzáál-
lására, szakképzettségére is.

Folytatás a 3. oldalon

Sörexpressz után jönnek a hagyományőrzők! 
Júliusban folytatódik a fesztiválszezon Sárváron. A Sárvári 

Sörexpressz és XVIII. Sárvári Fúvószenei Várfesztivál és Ver-
senyen megérkezik a várba Nagy Feró és a Beatrice, a Bikini, 
DJ Dominique, Kasza Tibi és 6 fúvószenekar július 7-e és 9-e 
között. A Nádasdy Történelmi Fesztivál július 8-án egy halfogó 
versennyel rajtol el a Téglagyári-tónál, aztán július 14-től 16-ig 
hagyományőrzők veszik birtokba a várat, de jön a Balkan Fanatik, 
az Ocho Macho, a Soulwave és a Cimbaliband is. 

Részletes programok a 10-13. oldalon

Hungarikum lett a magyar huszár! 
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Hungarikum 

Bizottság június 20-i ülése után jelentette be, hogy a legmagya-
rabb fegyvernem a hungarikumok közé került. A döntésnek a 
sárvári múzeumban is nagyon örülnek, ahol 1983 óta őrzik és be 
is mutatják a huszár hagyományokat. A magyar huszár hunga-
rikummá nyilvánításának egyik kezdeményezője Takács Zoltán 
Bálint, a sárvári múzeum igazgatója volt, aki elmondta a magyar 
huszárság a világon mindenhol ismert, egyedülálló fegyvernem, 
amely a nemzeti büszkeség részét képezi.

25 évesek a sárvári mazsorettek 

Több generáció együtt a színpadon a 25 éves sárvári mazsorettek jubileumi gálaműsorán

Tartalomból:
Turisztikai szezon  ...................  2. 
Digitális város  .........................  3.
Jó tanulók  .............................. 4-5.
Ezüstmise  .................................  9.

Június 3-án került sor a X. Sár-
vári Országos Mazsorett Fesz-
tiválra a Nádasdy-vár udvarán. 
A rendezvény csúcspontja a 25 
éves fennállását ünneplő Sárvár 
Városi Mazsorett Együtt jubile-
umi gálaműsora volt. Ez alka-
lomból június 2-án két kiállítás 
is nyílt a Nádasdy-várban. 

A „Botforgatók showja” című 
képzőművészeti pályázat alkotá-

sait a Nádasdy-vár házasságkötő 
termének előterében állították 
ki. A tárlatot Pászthory Lajos 
festőművész nyitotta meg, aki 
méltatta a mazsorettek negyed 
évszázados munkásságát és 
a kis alkotók rajzait és egyéb 
műveit is. 

Június 2-án este a „Sárvár 
Városi Mazsorett Együttes ne-
gyed évszázada” címmel nyílt 
kiállítás a városi könyvtárban, 

amelyet Kondora István polgár-
mester nyitott meg. Kiemelte, 
hogy Csikós Györgyné, Edit 25 
évvel ezelőtt rendkívül céltuda-
tosan teremtett egy új műfajt. 
– Nemcsak megteremtette, de 
folyamatosan meg is újította a 
hazai mazsorettet, és erős helyi 
civil közösséget hozott létre 
a mazsorettekből – mondta a 
polgármester. 

Folytatás a 6. oldalon
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Díjeső, egy újabb közösségi 
oldalakhoz kapcsolódó kam-
pány, ausztriai tanulmányút 
– programokkal tele a Sárvári 
TDM nyári szezon indulása. A 
napokban pedig a vár melletti 
infoviskó is kinyitott, és várja 
a tursitákat.  

A Tourism Social Media 
Awards verseny eredményekép-
pen kihirdették, melyek a legjobb 
Facebook- és Instagram-oldalak 
a magyar hotelek körében, és 
melyek a legjobb közösségi mé-
dia megoldások a turizmusban. 
A budapesti díjátadón összesen 
4 arany, 4 ezüst és 3 bronz minő-
sítés talált gazdára. Ezek közül 
egy ezüst díjat a Sárvár Tourist 
& TDM Nonprofit Kft. vihetett 
haza. A sárvári TDM az ország 
első turisztikai jellegű Pinterest 
kampányával nyerte el a Social 
Campaign kategória ezüst díját. 
Ugyanakkor két másik kam-
pánnyal is döntős lett a TDM. A 
most is futó „Hogyan kell…?” 
Youtube videós blog és a tavalyi 
„Be your Szelfi” akció is komoly 
elismerést kaptak. – A mostani 
díjak is megerősítenek minket 
abban, hogy jó az irány, amit 

igyekszünk képviselni – fogal-
mazott Haller Ferenc ügyvezető, 
aki hozzátette: a TSMA és Sárvár 
vonatkozásában azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy Az év legjobb 
Facebook-oldala kategóriában, 

az 5 csillagos hotelek között a 
Spirit Hotel Thermal Spa har-
madik helyezést ért el. 

Bloggerek, vloggerek előny-
ben, de bárki csatlakozhat az 
„Örökítsd meg Sárvárt!” akció-
hoz. A játékban résztvevőknek 

ugyanis csak annyit kell tenniük, 
hogy készítsenek egy rövid vide-
ót arról, mit próbálnának ki Sár-
váron. Ezt kell feltölteniük a saját 
közösségi oldalukra, amit aztán a 
zsűri értékel. A szerencsés nyer-

tes pedig komplett sárvári well-
ness pihenést kap cserébe. – Aki 
érez magában némi kreativitást, 
vagy csak egyszerűen szeretne 
Sárváron, a helyi wellness szállo-
dákban ingyenesen eltölteni pár 
napot a családjával, tegyen egy 

próbát – biztatja az érdeklődőket 
Haller Ferenc, a szervező Sárvári 
TDM ügyvezetője. 

A nemzetközi tapasztalatokat 
hasznosítva Sárváron is kiemelt 
szerepet kap a fenntartható, kör-
nyezetbarát városi közlekedési 
lehetőségek bevezetése és elter-
jesztése. A vasi fürdővárosban 
egyebek mellett e-bike-ok telepí-
tését is tervezik a közeljövőben. 
A megvalósításhoz Ausztriában, 
Weizben gyűjtöttek információt 
Vas megye és Sárvár képviselői. 

A megye részéről a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke, dr. Kondo-
ra Bálint, Sárvárról pedig Hal-
ler Ferenc, a Sárvár Tourist & 
TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője 
vett részt az Interreg Danube 
Transznacionális program kere-
tein belül zajló, az Európai Unió 
társfinanszírozásával megvalósuló 
CHESTNUT projekt study visittel 
összekötött projekttalálkozóján.

A weizi házigazdák bemutat-
ták a kerékpárok használatát, 
illetve a város több olyan pontját 
is, ahol különböző módon spó-
rolnak az energiával, és csökken-
tik a szén-dioxid-kibocsátást, 
ezzel is elősegítve a környezet-
barát életvitelt. -fr-

Jól indult a nyári szezon a Sárvári TDM-nél

Dr. Kondora Bálint alelnök és Haller Ferenc ügyvezető a weizi e-bike-okkal

Megtartotta tisztújító éves köz-
gyűlését a Sárvári Turisztikai 
Egyesület. Az egyesület 6 éve ala-
kult, jelenleg több mint 50 tagja 
van (szállásadók, vendéglátósok, 
egyéb turisztikai szolgáltatók). 
Célja a Sárváron működő turisz-
tikai vállalkozások tevékenységét 
összefogni, koordinálni. 

Összehangolja a turisztikai 
cégek céljait, marketing fel-

adatait, fejleszti a térségben 
meglévő turisztikai termékek 
kínálatát. Az egyesület további 
célja a város idegenforgalmának 
fellendítése, a városba érkező 
vendégek számának növelése. 
Ezen cél érdekében az Egyesület 
tagjai közreműködnek a helyi 
turizmus szervezésében, együtt-
működnek, illetve aktívan részt 
vesznek a TDM munkájában 
is. A közgyűlésen Kiss István, 

az egyesület elnöke ismertette 
a 2016-os év gazdálkodási ada-
tait, eredményeit. Ezt követően 
a jelenlévő tagok három évre 
megválasztották az egyesület 
elnökségi tagjait. A szavazás 
eredményeként az egyesület el-
nöke Kiss István, titkára dr. Tóth 
Eszter, alelnöke Góczánné Buko-
vics Ildikó lett. A szavazás után 
döntést hoztak arról is, hogy 
kérdőívet készítenek, melynek 

segítségével felmérik a Sárvárra 
érkező turisták véleményét, 
tapasztalatait a város turiszti-
kai látnivalóival, attrakcióival, 
programjaival kapcsolatban. A 
következő összejövetelen, szep-
tember végén a tagok értékelik, 
áttekintik a kérdőív eredményeit, 
s annak tapasztalatait megoszt-
ják majd a város vezetőivel, 
illetve az érintett intézmények 
vezetőivel is.

Tisztújítás a turisztikai egyesületnél

2017. június 30-án, július 3-án és 4-én 07:30 órától várha-
tóan 17:00 óráig Sárvár–Hegyközség, Pohárszárogató utca 
3-as és 4-es számú házaktól az utca végéig áramszünet lesz. 
A munkálatok elvégzésének érdekében 2017. június 30-án, 
július 3-án és 4-én a Sárvár, Péntek hegy teljes területén, 
az Úr hegy teljes területén, a Kilátó utca teljes területén, a 
Sótonyi utca az Iskola utcától végig, a Vöröskavicsos utca 
teljes területén, a Pince sor teljes területén, az Almáskerti utca 
teljes területén, a Sótonyi utca 6. telek területén, a Sótonyi 
utca–Vöröskavicsos utca–Pince sor által határolt részek teljes 
területén 07:30 órától várhatóan 17:00 óráig áramszünet lesz.

Közútlezárás és forgalomelterelés 
a Sárvári Fúvószenei Várfesztivál ideje alatt

A Sárvári Fúvószenei Várfesztivál és Verseny felvonulásá-
nak és megnyitójának ideje alatt 2017. július 8-án (szombat) 
délután a felvonulás idejére 15.00-15.30 között, a Gyógy- és 
Wellnessfürdőtől, a Rákóczi úton és a Várkerületen át a Nádas-
dy-várig a várhídon át egész pályás közútlezárásra, valamint 
forgalomelterelésre kerül sor. Terelő út: Rákóczi utca, Fekete 
híd utca, Ady utca irányába. 2017. július 8-án 15.00-15.30 óráig 
a Rákóczi utcai (Kórház) megállónál a buszforgalom szünetel.
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Sárvár is okos város lehet

Idén is újdonsággal készült a 
nyári szezonra a Sárvárfürdő. 
Sárkányvár lesz a kalózhajóból. 
Ugyanis a fürdő szabadtéri 
gyermekmedencéjének folynak 
a felújítási munkálatai.

A gyerekek által kedvelt ka-
lózhajós élményelem a fürdő 
nyitása óta működött, így az át-
alakítás első ütemében a műszaki 
háttérberendezéseket újították 
fel, majd a hidakat, árnyéko-
lókat építették újjá. – Az egész 
gyermekzóna felújításának a 
Sárkány-Sárvár nevekkel játszva 
adtuk a Sárkányvár elnevezést. 
A név mellé tettük az interaktív 
vízi játszótér tervét, amelynek 
idén megvalósult az első eleme 
– meséli az épülő Sárkányvár 

létrejöttét Vancsura Miklós, a 
sárvári gyógyfürdő igazgatója. 

A jövőre elkészülő élménypark 
a medence mellett most még 

üresen álló területen épül fel. Az 
új attrakcióból mindenhonnan 

jön majd a víz, de hogy ez így 
legyen, a gyerekeknek is tenniük 

kell valamit – árult el ennyit az 
új okos játékokról az igazgató.

A fürdő területén egy hasz-
nálaton kívüli épület lebontá-
sával hatalmas új zöld felület 
keletkezett. Az egykori Kinizsi 
sörözőhöz sokan fűztek még mai 
lerobbant állapotában is szép 
emlékeket. Azonban mostanra 
az állaga visszafordíthatatlanná 
vált és a fürdő képét is rontot-
ta. Így elbontották, és helyén 
egy hétszáz négyzetméteres új 
terület jött létre, aminek az ár-
nyékolástechnikáját hamarosan 
megépítik.

Akár a Sárkányvárban, akár 
az új árnyékos területen, vagy a 
fürdő megszokott helyein jólesik 
majd idén nyáron is felüdülni és 
megpihenni.

Felkészült a főszezonra 
a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
Európai minőségdíjat kapott ismét a Sárvárfürdő

Folytatás az 1. oldalról
– A EuropeSpa Med minő-

sítést 3 évente meg kell újítani, 
ezért érkeztem a sárvári fürdőbe 
az Európai Fürdőszövetség meg-
bízásából. A kétnapos munka 
után elmondhatom, hogy a 
minősítés sikeres volt, a konkrét 
értékelést a fürdő néhány héten 
belül megkapja – mondta dr. 
Theodor Stofira, aki az auditációt 
követően kifejtette azt is, hogy 
a sárvári fürdőnek helye van 

Európa TOP 5 gyógyfürdője 
között, a kínálat – főleg a gyógy- 
és wellness kezeléseket tekintve 
– páratlan, a szolgáltatásokat 
magas minőségben végzik. – 
Mint egy vendég úgy jártam be 
a fürdőt, ahol minden részletre 
figyeltem – szólt tevékenységéről 
Theodor Stofira.

– A felülvizsgálat során a 
szolgáltatások mellett kitűnőre 
értékelték a fürdő irányításának 
a rendszerét, az együttműködés 

hatékonyságát is – számolt 
be Vancsura Miklós ügyve-
zető igazgató. Az auditáció 
kapcsán kiderült, hogy a 
sárvári fürdő mellett egyre 
több gyógyintézmény is meg 
akarja szerezni a rangos el-
ismerést, még Európa keleti 
felében is. A nívós szolgáltatá-
sokra építve a sárvári gyógy-
fürdő továbbra sem a kon-
kurenciára, hanem az újabb 
fejlesztésekre koncentrál.

Sárkányvár épül a sárvári fürdőn

Sárkányvár lett a kalózhajóból

Vancsura Miklós elmondta: továbbra is 
a nívós szolgáltatásokra építenek, és az 
újabb fejlesztésekre koncentrálnak

Az élet minden terüle-
tén jelen lévő számítás-
technikáról, Sárvár a 
digitális korban címmel 
tartott előadást Máhr 
Tivadar alpolgármester 
a sárvári Páneurópai 
Klubban.

A több éve tartó elő-
adás-sorozatban a város 
egy-egy területének szak-
értője tart tájékoztatót 
egy-egy fontos, érdekes 
témáról. Ezúttal a tár-
sadalom minden rétegét 

mára átszövő mesterséges in-
telligencia és az ipar roboti-
zálása került szóba. Az okos 
város koncepcióról is beszélt 
Máhr Tivadar alpolgármester. 
Az informatika kézzelfogható 
eredményeire és előnyeire 
települési szinten is figyelni, 
építeni kell.

Az ipar dinamikusan alakul 
át Közép-Kelet-Európában, és 

egy új ipari forradalom bon-
takozik ki.  Minden területen 
a digitalizáció kerül előtérbe 
a  robotok és  a  szenzorok 
révén. A fő kérdés, hogy az 
automatizálással hogyan ne 
veszítsünk el munkahelye-
ket.  Ugyanakkor a sárvári 
térségben megjelenő munka-
erőhiányra is válasz lehet ez 
a folyamat. 

Máhr Tivadar szerint egy új ipari forradalom 
bontakozik ki

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999
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Az idei tanév végén is köszön-
tötték a városházán a kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott 
diákokat. Az elismeréseket 
Kondora István polgármester 
és Máhr Tivadar alpolgármes-
ter adták át.

Sárvár Város Önkormányza-
ta elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a Sárvári Gárdonyi Géza 
Általános Iskola tanulóinak: 

Solti Martinnak  Hevesy 
György Országos Kémiaverse-
nyen, Curie Országos Kémia 
Emlékversenyen, valamint a 
Lila VegyÉsz Bajnokság Ké-
miaversenyen elért kimagasló 
eredményéért. Kiss Patriknak 
Curie Országos Kémia Emlék-
versenyen elért kimagasló ered-
ményéért. Lerch Henriknek 
Lila VegyÉsz Bajnokság Kémi-
averseny elért kimagasló ered-
ményéért. Németh Rajmund-
nak Zrínyi Ilona Matematika 
Versenyen, Bendegúz NyelvÉsz 
Anyanyelvi Versenyen, Bende-
gúz Tudásbajnokság Anyanyelvi 
és Bendegúz Tudásbajnokság 
Matematika versenyén, vala-
mint a K&H Vigyázz Készpénz 
Regionális Középdöntőben el-
ért kimagasló eredményéért. 
Németh Marcellnek Zrínyi 
Ilona Matematika Versenyen, 
Bendegúz NyelvÉsz Anyanyelvi 
Versenyen, Bolyai Matema-
tikai  és Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyen, Bendegúz 
Tudásbajnokságon Anyanyelv, 
Matematika és Történelem 
tárgyban elért kimagasló ered-
ményéért. Horváth Annának 
Bendegúz NyelvÉsz Anyanyelvi 
Versenyen és a Muzsikáló Elixír 
Megyei Kodály versenyen elért 
kimagasló eredményéért. Bolla 
Dorinának Bolyai Matematikai 
Csapatversenyen és a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Nagy Petrának, Németh Má-
ténak Bolyai Matematikai Csa-
patversenyen elért kimagasló 
eredményéért. Biró Emesének 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverse-
nyen, „Tiszán innen, Dunán túl” 
Országos Népdaléneklési Verse-
nyen, valamint az Arany János 
Vers- és Prózamondó Versenyen 
elért kimagasló eredményéért.

Németh Viktóriának Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyen, 
„Tiszán innen, Dunán túl” Or-
szágos Népdaléneklési Verse-
nyen, valamint Arany János 
Vers- és Prózamondó Versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Zámbó Ákosnak Bendegúz 
Tudásbajnokságon Matematika 
tárgyban elért kimagasló ered-
ményéért. Csóka Réka Rebe-

kának Országos Honismereti 
Tanulmányi Versenyen elért 
kimagasló eredményéért. Elek 
Péternek Eötvös Loránd Megyei 
Fizika Versenyen elért kimagasló 
eredményéért. Szabó Anná-
nak Regősök Húrján Országos 
Versmondó Versenyen elért 
kimagasló eredményéért. Hor-
váth Rékának Regősök Húrján 
Országos Versmondó Versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Daczó-Moórung Dalmának, 
Hompok-Tétry Noelnek, Krá-
ner Róbertnek, Németh Pet-
rának K&H Vigyázz Készpénz 
Regionális Középdöntőben el-
ért kimagasló eredményéért. 
Góczán Lucának A „Regősök 
Húrján” Országos Versmondó 
és a Német Nyelvi Szépkiejtési 
és Szövegértési Versenyeken elért 
kimagasló eredményéért. Koszo-
rús Eszternek, Simon Eszternek 
Muzsikáló Elixír Megyei Kodály 
Versenyen elért kimagasló ered-
ményükért. Németh Liánának 
Muzsikáló Elixír Megyei Ko-
dály Versenyen és a Sistrum 
Regionális Zongoraversenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Csóka Bella Zsókának Celldö-
mölki Népdaléneklési, valamint 
a „Tiszán innen, Dunán túl” Or-

szágos népdaléneklési versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Szuper Dominikának, Fonyó 
Fanninak, Csernák Laurának, 
Molnár Noéminek, Németh 
Pankának, Czeglédi Sárának, 
Vígh Leventének, Géczi Lionel-
nek, Kertész Annának „Tiszán 
innen, Dunán túl” Országos 
népdaléneklési versenyen elért 
kimagasló eredményükért.

 Sárvári Nádasdy Tamás Ál-
talános Iskola tanulóinak: 

Bolla Lilinek, Neuliszt Áron-
nak Bolyai Anyanyelvi Csa-
patversenyen elért kimagasló 
eredményükért. Biró Fanninak 
Bolyai Anyanyelvi Csapatverse-
nyen és a Kazinczy Szép Magyar 
Beszéd versenyen, valamint az 
Országos Német Nyelvi Ver-
senyen  elért kimagasló ered-
ményéért. Pup Dorina Bri-
gittának Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyen és a Kazinczy 
Szép Magyar Beszéd versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Horváth  Dominiknak Hevesy 
György Kárpát-medencei Kémia 
Versenyen, valamint a Teleki Pál 
Kárpát-medencei Földtan Ver-
senyen elért kimagasló eredmé-
nyéért. Szabó Botondnak, Hor-
váth Emmának 25. Kerékpáros 
Iskola Kupán  területi egyéniben 
és  országos csapatban elért ki-
magasló eredményükért. Néme-
th Rebekának 25. Kerékpáros 
Iskola Kupán elért kimagasló 
eredményéért. Gulyás Ferenc-
nek 25. Kerékpáros Iskola Kupán 
és a Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földtan Versenyen, valamint a 
Hevesy György Kárpát-meden-
cei Kémia Versenyen elért ki-

magasló eredményéért. Baldauf 
Ábelnek Regősök Húrján Próza 
és Versmondó Versenyen elért 
kimagasló eredményéért. Regős 
Gábornak Angol Országos és az 
Angol nyelvi szép kiejtési Verse-
nyeken elért kimagasló eredmé-
nyéért. Horváth Csongornak Ki 
a mester két keréken? versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Molnár Anna  Klárának Kaán 
Károly Országos Természet- és 
Környezetismereti versenyen el-
ért kimagasló eredményéért. Ko-
vács Johannának Szép Magyar 
Beszéd 5-6. osztályosok Verse-
nyén, valamint a Regionális és a 
Sistrum Regionális Furulyaver-
senyen elért kimagasló eredmé-
nyéért. Mészáros Lilinek Angol 
nyelvi szép kiejtési versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Erdélyi Lilinek Ki a mester 
két keréken? versenyen elért 
kimagasló eredményéért. Boros 
Grétának Szép Magyar Beszéd 
5-6. osztályosok versenyén elért 
kimagasló eredményéért. Széll-
Szabó Lilinek „Tiszán innen, 
Dunán túl” országos népdal-
éneklési minősítő versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Oláh Zoltánnak „Tiszán innen, 
Dunán túl” országos népdal-
éneklési minősítő versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Szlámer Kornélnak Ki a mester 
két keréken? versenyen elért 
kimagasló eredményéért. Baán 
Petrának Ki a mester két keré-
ken? versenyen elért kimagasló 
eredményéért. Rozmán Niko-
lettnek Bendegúz NyelvÉSZ  
Versenyen elért kimagasló ered-
ményéért. Baán Rékának, Szalai 
Ádámnak, Csizmadia Máténak, 
Molnár Jázminnak Pindur Pan-
dur Közlekedési Versenyen elért 
kimagasló eredményéért.

Szent László Katolikus Álta-
lános Iskola tanulóinak: 

Kiss Bernadettnek, Horváth 
Barbarának, Horváth Ádám-
nak, Barabás Péternek Bo-
lyai Matematika Csapatverseny 
Csontos Miklós emlékverseny és 
a Barabás György Műszaki Szak-
középiskola – Kíváncsi természet  
elnevezésű Csapatversenyén elért 
kimagasló eredményéért. Kiss 
Virágnak, Sebestyén Annának, 

Köszöntötték a kiemelkedő teljesítményt nyújtott diákokat

A kitüntetett diákok egy csoportja
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Folly Zsuzsannának, Kasza No-
éminek, Tasi Máriának AGORA 
Szombathelyi Kulturális Központ 
– Szent Márton keze nyoma tár-
gyalkotó pályázatán elért kima-
gasló eredményükért. Simon Le-
ventének 7-8. osztályos tanulók  
országos történelmi versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Gergits Konrádnak Nemes Ti-
hamér alkalmazói informatika 
versenyen elért kimagasló ered-
ményéért. Rouchon Doriánnak 
Apáczai Olvasás és Szövegértés 
versenyeken, valamint irodalom  
nyelvtan Tudásbajnokságon és a 
Bolyai anyanyelvi csapatverse-
nyen  elért kimagasló eredmé-
nyéért. Martonfalvi Emmának 
Apáczai Olvasás és Szövegértés 
versenyeken elért kimagasló 
eredményéért. Ódor Zsófiának 
Kazinczy Szép magyar beszéd 
versenyen elért kimagasló ered-
ményéért. Németh Annának 
Illyés Gyula nemzeti vers- és 
prózamondó versenyen, vala-
mint Regősök Húrján Országos 
Szavalóversenyen elért kimagasló 
eredményéért. Kovács Fanninak 
Irodalom és anyanyelv Tudás-
bajnokságon, valamint a Bolyai 
anyanyelvi csapatversenyen el-
ért kimagasló eredményéért. 
Wellner Emíliának Irodalom 
Tudásbajnokságon és a Bolyai 
anyanyelvi csapatversenyen el-
ért kimagasló eredményéért. 
Horváth Fruzsinának Bolyai 
anyanyelvi csapatversenyen  elért 
kimagasló eredményéért.

Sárvár Város Önkormányza-
ta elismerését és köszönetét fe-
jezi ki a Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulóinak:

C s ók a  B el l a  Z s ók án a k 
Celldömölki Népdaléneklé-
si Versenyen elért kimagasló 
eredményéért. Páli Ádámnak 
Regionális és a Sistrum Regi-
onális Trombitaversenyeken 
elért kimagasló eredményéért. 
Wachter Gyulának Regionális 
Trombitaversenyen elért kima-
gasló eredményéért. Németh 
Dórának Sistrum Regionális 
Hegedűversenyen elért kima-
gasló eredményéért. Takács Le-
ventének Regionális és a Sistrum 
Regionális Trombitaversenyen 
elért kimagasló eredményé-
ért. Horváth Rékának Sistrum 
Regionális Szaxofonversenyen 

elért kimagasló eredményéért. 
Ornódi Zsófiának Sistrum 
Regionális Szaxofonversenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Bognár Bulcsúnak Regionális 
Mélyrézfúvós versenyen elért 
kimagasló eredményéért. Nagy 
Tamásnak Sistrum Regionális 
Ütőhangszer-versenyen elért 
kimagasló eredményéért.

Sárvár Város Önkormány-
zata elismerését és köszönetét 
fejezi ki a Szombathelyi Szol-
gáltatási Szakképzési Cent-
rum Barabás György Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola 
tanulóinak:

Kobzi Martinnak, Kocsi 
Ádámnak, Ratkai Boglárká-
nak Szerethető matematika 
versenyen elért kimagasló ered-
ményükért. Horváth Manué-
lának, Asztalos Richárdnak, 
Csajbók Máténak, Nagy Dá-
nielnek, Sipos Péternek Kiss 
Béla Megyei Elsősegélynyújtó 
Emlékversenyen elért kimagasló 
eredményükért. 

Sárvár Város Önkormány-
zata elismerését és köszönetét 
fejezi ki a Szombathelyi Szol-
gáltatási Szakképzési Centrum 
Tinódi Sebestyén Gimnázium 
és Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskola tanulóinak:

Pipics Jánosnak  XXV. Móra 
Ferenc Novellaelemző és Fogal-
mazási Versenyen, valamint a 
Trieszti Egyetem és az UNESCO 
által kiírt „Castello di Duino” 
Nemzetközi Költészeti Verse-
nyen és a 40. Kárpát-medencei 
Középiskolás Irodalmi Pályá-
zaton, tanulmány kategóriában 
elért kimagasló eredményéért. 
Fájer Sárának  Kutatók éjszakája 
„Science Fair” elnevezésű ter-
mészettudományos vetélkedőn 
és a X. Országos Középiskolai 
Földtudományi Diákkonferencia 
„Földrajzi és földtani kutatások” 
szekcióban elért kimagasló ered-
ményéért. Bolfert Viktóriának, 
Góczán Pálnak Kutatók éjszaká-
ja „Science Fair” elnevezésű ter-
mészettudományos vetélkedőn 
elért kimagasló eredményükért. 

Kiss Zsombornak, Németh 
Míra Kittinek, Csejtei Balázs 
Dánielnek, Németh Nátán 
Andrének Bolyai Matematika 
Csapatversenyen elért kima-

gasló eredményükért. Károlyi 
Anna Evelinnek, Kiss Sárá-
nak, Pintér Grétának, Takács 
Petrának Bolyai Matematika 
Csapatversenyen elért kima-
gasló eredményükért. Pungor 
Bendegúznak, Benedikti Dá-
nielnek, Gáspár Milánnak, 
Bokor Barbarának Bolyai Ma-
tematika Csapatversenyen elért 
kimagasló eredményükért. Bol-
fert Viktóriának X. Országos 
Középiskolai Földtudományi 
Diákkonferencia „Talaj, víz, kör-
nyezet és védelmük” elnevezésű 
szekcióban elért kimagasló ered-
ményéért. Farkas Gabriellának 
XIV. Diákbiológus és -környe-
zetvédő Nap „Környezetvéde-
lem” szekcióban elért kimagasló 
eredményéért. Fukszberger 
Júliának, Ódor Zoltánnak, 
Varga Fanninak XIV. Diákbi-
ológus és -környezetvédő Nap 
„Környezetvédelem” szekcióban 
elért kimagasló eredményükért. 
Barasits Grétának, Borovics 
Ábelnek, Joó Gergőnek Hlavay 
József Országos Környezettudo-
mányi és Műszaki Diákkonfe-
rencia „Energetika” szekcióban 

elért kimagasló eredményükért. 
Mészáros Viviennek, Kovács 
Hannának, Gönye Veroni-
kának, Sinka Krisztinának 
Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
senyen elért kimagasló ered-
ményükért. Szalai Ágostonnak, 
Monostori Patriknak, Szabó 
Gergőnek, Tóth Andrásnak 
„Tiszán innen, Dunán túl” or-
szágos népdaléneklési minősítő 
versenyen megyei fordulóban 
elért kimagasló eredményükért. 
Majerhoffer Nórának, Szabó 
Dorinának, Zrínyi Eszternek 
„BÁBELI ZŰRZAVAR” elneve-
zésű angol nyelvi versenyen elért 
kimagasló eredményükért. Hor-
váth Zsófiának, Horváth Beáta 
Bettinának a Global Travel and 
Tourism Partnership (GTTP) 
által szervezett Research Award 
versenyen elért kimagasló ered-
ményükért. Szentgyörgyvári 
Ivettnek Kitaibel Pál Középis-
kolai Biológiai és Környezetvé-
delmi Tanulmányi Versenyen 
elért kimagasló eredményéért. 
Kiss Zsombornak Bolyai János 
Megyei Matematikaversenyen 
elért kimagasló eredményéért.

Mi egy német–magyar középvállalat vagyunk 
3 magyarországi üzemmel.

Elektromechanikai alkatrészeket fejlesztünk, 
gyártunk az autóipar és az elektronikai ipar részére.

Piaci részesedésünket több, mint 
35 éve építjük ki folyamatosan, nagy sikerrel.

Amit kínálunk:
– biztos, megbízhatóan hosszú távú munkahely 
– versenyképes bérezés bónuszrendszerrel
– szakmai továbbfejlődés és előrelépés lehetősége
– önálló és felelősségteljes munkavégzés egy dinamikus, 
  fi atal, motivált csapatban

Ha felkeltettük érdeklődését,
 várjuk jelentkezését a következő elérhetőségeinken:

Telefon: 06-95/520-509
vagy személyesen a következő címen:

PROVERTHA  Zrt. –  9600 Sárvár, Kemény István u. 5.

®

Gyártósori összeszerelő / Operátor

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

2 és 3 műszakos munkarendben



SÁRVÁRI         HÍRLAP6 www.sarvarvaros.hu

Folytatás az 1. oldalról
Dohos László, a Magyar Fú-

vószenei és Mazsorett Szövetség 
tiszteletbeli elnöke a sárvári 
mazsorettek jubileumi kiállí-
tásának megnyitóján a sárvári 
mazsorettekhez fűződő sok-sok 
személyes élményét idézte fel. 
Méltatta továbbá Csikós György-
né tevékenységét, aki hazánkban 
az elsők között látott fantáziát 
ebben a műfajban, és az elmúlt 
években kitartó munkával sikert 
sikerre halmozott mazsorettjei-
vel. – Rendkívül látványosak az 
utcai vonulásaik, a színpadi pro-
dukcióik pedig igen változatosak 
és nagy tömegeket vonzanak, 
mert nagyon magas szintre jutat-
ta el a sárvári mazsoretteket Edit 
asszony – mondta Dohos László.

A Sárvár Városi Mazsorett 
Együttes legemlékezetesebb 
pillanatait örökíti meg a vá-
rosi könyvtárban rendezett 
kiállítás. Tablókon, ruhákon, 
eszközökön keresztül mutatja 
be a sárvári mazsorettek ren-
dezvényeit, csoportjait, próba-

termeit, az eredményeiket és a 
35 külföldi útjukat.

A kiállításmegnyitón vehette át 
Edit asszony a Vas Megyei Köz-
gyűlés elismerő oklevelét dr. Kon-

dora Bálint alelnöktől. Az elődök 
hagyatékénak megőrzéséért, a 
kulturális élet gazdagításáért és 
Sárvár város hírnevének öregbíté-
séért kapta a 25 éves Sárvár Városi 
Mazsorett Együttes. 

A X. Sárvári Országos Ma-
zsorett Fesztivál show műsorára 

a Nádasdy-vár udvarán került 
sor. A fesztivált Kondora István 
polgármester nyitotta meg. A 
résztvevőket és a közönséget 
Dohos László, a Magyar Fúvós-

zenei és Mazsorett Szövetség 
tiszteletbeli elnöke köszöntötte. 
Majd kezdetét vették a csepregi 

kapuvári és sárvári mazsorettek 
gyermek, ifjúsági és felnőtt cso-
portjainak bemutatói. 

A mazsorett fesztivál produk-
cióit szakértő zsűri is értékelte, és 
számos díjat adtak át a program 
végén. Csikós Györgyné művé-
szeti vezető három csoportja is 
kiemelt arany minősítést kapott, 
így a legeredményesebb felké-
szítőként Máhr Tivadar alpol-
gármestertől ő vehette át Sárvár 
Város Önkormányzatának kü-
löndíját. Csorba–Pálla Zsanett 
sárvári csoportjai egy kiemelt 
arany és egy arany minősítésben 
részesültek. 

– 1999 óta kétféle mazsorett 
fesztivált rendezünk, az egyik a 
nemzetközi fúvós és mazsorett 

fesztivál, a másik pedig az orszá-
gos fesztiválunk, így összességé-
ben a huszadikat szervezhettük 
meg idén az önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetően. Na-
gyon népszerűek a fesztiváljaink, 
versengenek a csoportok, hogy 
Sárvárra jöhessenek – mondta 
el Csikós Györgyné.

Az esti órákban kezdetét vette a 
Sárvár Városi Mazsorett Együttes 
25 éves jubileumi show műsora, 
amelyen fellépett az együttes 
valamennyi korosztálya.  32 volt 
mazsorett jött vissza a próbákra, 
hogy újra színpadra álljon.  

– Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy én 2010-ben, az együttes 
pedig 2012-ben nívódíjban ré-
szesült, amely a magas rangú 
minősítéseknek, a kiemelt ara-
nyaknak, az utánpótlás-neve-
lésnek, a szövetségben elfoglalt 
helyünknek is köszönhető. Ki 

merem jelenteni, hogy országos 
szinten az első négy-öt csoport 
között vagyunk, így bízom ab-
ban, hogy méltó módon tudjuk 
képviselni a várost belföldön 
és külföldön egyaránt – szólt 
meghatottan a rendezvény után 
Edit asszony.  

A mazsorett fesztiválon vehette 
át Csikós Györgyné művészeti 
vezető Sárvár Város Önkormány-
zatának Sylvester János emlék-
plakettjét 25 éves tevékenysége 
elismeréseként Kondora István 
polgármestertől. A rendezvényt 
igazi közös finálé zárta, közre-
működött a Kanona Band és a 
Sárvári Koncertfúvószenekar. 
Majd a Barrio Latino zenekar 
szórakoztatta a közönséget.

25 éves fennállásukat ünneplik a mazsorettek

danubiushotels.hu/sarvar

Sunday Brunch
a danubius health Spa resort Sárvár
szálloda nádor éttermében

Szeretettel várunk mindenkit 
zenés Sunday Brunchunkra, július 9-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.

-fr-

A kiállításmegnyitón vehette át Edit asszony a Vas Megyei Közgyűlés elismerő 
oklevelét dr. Kondora Bálint alelnöktől

Csikós Györgyné művészeti vezetőnek Sárvár Város Önkormányzatának 
Sylvester János emlékplakettjét adta át 25 éves tevékenysége elismeréseként 
Kondora István polgármester
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Idén is nagy sikerrel adott pün-
kösdi koncertet a Sárvári Kon-
certfúvószenekar. Az együttes 
tagjai nyáron sem pihennek, 
hiszen már készülnek a Sárvári 
Sörexpressz és XVIII. Fúvós-
zenei Várfesztivál és Verseny 
rendezvényükre.

A Sárvári Koncertfúvószene-
kar idei pünkösdi koncertjét a 
sárvári Szent László Templom-
ban tartotta. Több alkalom-
mal is játszottak már a temp-
lomban, és most is a helyhez 

illő, különleges repertoárral 
készültek. Az egyórás műsor-
ban többek között felhangzott 
Steven Reineke programzenéje, 
valamint a két szólófuvolára 
komponált Celtic Flutes című 
darab is. Szólót játszott Vi-
da-Tóth Viktória tanárnő és 
tanítványa, Hajas Klaudia. A 
hangversenyen Szélesi Attila 
karnagy vezényelte a zenekart, 
aki büszke zenészeire, hiszen 
amatőr művészként is kiválóan 
megoldották a mély mondani-
valójú, nehéz darabokat.

Fúvósok pünkösdje

-fr-

A Sárvári Médiaközpont ven-
dége volt a jánosházi, ma 
már Sárváron élő Stankovics 
Beáta, a Miss World Hungary 
Miss Bikini és Miss Charity 
címeinek nyertese, aki a dön-
tőben a legszebb öt lány között 
végzett.

Beát már bemutathattuk a 
sárvári médiumokban, hiszen 
a Miss World Hungary felké-

szítő táborát a Spirit Hotelben 
tartották. Szurkoltunk neki a 
döntőben, ahol végül nagyon 
szép eredményt ért el. Múlt hé-
ten a televízió és a rádióstúdiónk 
vendége volt, ahol nemcsak a 
versenyről, de arról is mesélt, 
hogyan is jutott el a szépségver-
senyek világába, és hogy mik a 
további tervei. Biztosak vagyunk 
abban, hogy még hallunk róla 
Sárváron!

A legszebb öt között végzett Bea
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A Szent László Pléb

● Július 7.: elsőpéntek, engeszteljük 
Jézus Szívét gyónással és áldozással!

● Július 11.: Szent Benedek apát, 
Európa fővédőszentjének ünnepe.

● Nyári miserend: négy szentmisé-
vel várjuk a híveket és gyermekeiket: 
előeste (szombat) 19.00, vasárnap 7.00, 
10.00 és 19.00 órakor. (A 8.30-as szent-
mise július és augusztus hónapokban 
SZÜNETEL!) A vasárnapi mise csúcs és 
forrás. – Rábasömjénben júliusi vasár-
napokon 8.30-kor kezdődik a szentmise.

● A leendő 3. és 8. osztályosok közül 
még néhány hittanos gyermeknek nem 
került fel a neve a jövő évi elsőáldozók, 

illetve bérmálkozók névsorába. Ők vasár-
napi szentmisékkel kapcsolatban pótolják!

● A nagytemplom egész nap nyitva, 
adorálás (szentséglátogatás) lehetősége 
biztosítva.

Szent Miklós Plé

● Július 2-án, a vasárnapi szentmi-
séken „Péter fillér” címén a világegyház 
javára és a Szentatya karitatív tevé-
kenységének megsegítésére gyűjtjük és 
küldjük a perselyt.

● Július 2-án, a vasárnapi szentmisék 
valamelyikén jelentkezzenek szüleikkel 
együtt, a jövő tanévben elsőáldozáshoz és 
bérmáláshoz járuló gyerekek. Szentmi-
sék: szombat este 18.30, vasárnap reggel 8 

óra és délelőtt 10 óra. A bérmálkozóknak 
és szüleiknek hirdetni is szeretnék.

● Július 6-án, csütörtökön a Sári 
templom egész napos szentségimádási 
napja lesz. Délelőtt 10 órakor szentség-
kitételi ünnepi szentmise. Délután 15 
órakor ünnepi szentóra, este 18.30 óra-
kor ünnepi szentségeltételi szentmise.

● Július 8-án, szombaton este 18.30 
órakor a Sári templomban újmise lesz. 
Kaszás Csaba zalaegerszegi újmisés atya 
mutatja be a legszentebb áldozatot és a 
résztvevőket újmisés áldásban részesíti. 
Ne felejtsük a régi mondást, egy újmisés 
áldásért egy csizmatalpat is érdemes 
elkoptatni.

● Július 11-én, kedden Európa 
fővédőszentjére Szent Benedekre em-
lékezünk az este 18.30 órás szentmisén.

● Az új tanévben 1. és 2. osztályt 
kezdő katolikus gyermekeket július 9-én, 
vasárnap a családnak megfelelő időpont-
ban kezdődő szentmisén írassák fel a 
hittanosok közé! Mind a három általános 
iskolába beíratott gyermekeket elvárom. 

● A plébánia részletes programjai, 
miseszándékok és a szertartásokról 
készült fotóalbumok a plébánia inter-
netes honlapján megtekinthetők: www.
sarvarsari.hu

EVANGÉLIKUS

● Férfiegylet: Június 30-án, pénteken 
este tartja a férfiak közössége az évadzá-
ró programját. 

● Nyári szünet: Július és augusztus 
hónapban a gyülekezet kiscsoportos 
programjai szünetelnek. Isten áldja meg 
a családi nyaralások és a pihenés idejét!

● Istentiszteleti rend: A nyári hóna-
pok alatt istentiszteleteinket változatlan 
rendben folyamatosan megtartjuk. 
„Szenteld meg az ünnepnapot!” nem-
csak parancs, hanem kivételes lehetőség, 
hogy találkozzunk a minket kereső 
Istennel. Az üdülőhelyek honlapján az 
ottani egyházi életről is tájékozódhatnak 
és látogatást tehetnek a testvérek. 

● Evangélikus Élet: Egyházunk heti-
lapja pünkösdtől fogva csak kéthetente 
jelenik meg, de nagyon gazdag és színes 
magazin formában. 

● Evangélikus rádió: Szeretettel 
ajánljuk a kedves olvasóknak a Szom-
bathelyről sugárzó CREDO evangélikus 
rádió műsorait. Az FM 98,8 MHz-en, 
valamint interneten is fogható: www.
credoradio.hu felkeresésével, reggel 8 
órától este 8 óráig. 

  

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet tartunk. 

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Közútlezárás és forgalomelterelés a IX. 
Nádasdy Történelmi Fesztivál ideje alatt

A felvonulás ideje alatt, 2017. július 14-én 20.30–21.00 között 
egész pályás útlezárás lesz a Batthyány utcai körforgalomtól a 
Kossuth téren át a Nádasdy-vár hídjáig. Terelőút: Batthyány L. u.–
Hunyadi u.–Gárdonyi u.–Fekete-híd u.–Rákóczi F. u. és vissza. Fenti 
időpontban a buszjáratok elkerülik a Batthyány utcai és a Rákóczi 
utcai megállókat. A Batthyány utcai megállóhoz legközelebbi meg-
állóhely az Autóbusz-állomás, a Rákóczi utcai (Kórház) megállóhoz 
legközelebbi megállóhely a Gyógyfürdőnél lesz (Thermálfürdő–Rá-
kóczi utca). Amennyiben az időjárási körülmények miatt a felvonulást 
az eredeti időpontban nem lehet megtartani, úgy az 2017. július 15-én 
(szombaton) 15.30–16.00 óra között kerül megrendezésre.

30 év, 30 apró és nagy 
meglepi vár minden sárvárit!

Ja, és ne feledje: Semmi fl anc, csak az íz!
Ízekre vágyik, valódi ételekre, házias, kiadós 

fogásokra, jó áron?

Tombol 
a Platán nyár! 

Ünnepeljük együtt tovább 
a vendéglő 30 éves fennállását!

Akkor irány 
a Platán!

Július 6-án, csütörtökön 
varázslatos kemencét rakunk 

a teraszra, 
és egész este parázson sült 

fi nomságok várnak mindenkit! 

Július 14-én, pénteken 
a nagy sikerre való tekintettel 
újra a Kvarc együttes fellépése 

fokozza a nyári esték 
hangulatát!

Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2. 
  Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00        Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00 

  Vasárnap: 07:00 – 18:00         Vasárnap: 07:00 – 12:00 
PÜNKÖSD VASÁRNAP ÉS HÉTFŐN:  ZÁRVA  

 
 

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

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

 

Áraink 2017. július 1-től 31-ig 
érvényesek!

177 Ft/db     354 Ft/l

187 Ft/db     374 Ft/l
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ÁLLÁSAJÁNLAT 

Az ötcsillagos sárvári Spirit Hotel Thermal Spa***** superior szálloda 
fiatal, sikeres, dinamikusan fejlődő csapatába keres munkatársa-
kat az alábbi munkakörökbe:

KOZMETIKUS · Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasz-
talat, német és/vagy angol nyelvtudás, munkájára igényesség

ÉTTERMI FELSZOLGÁLÓ ÉS BÁRTENDER · Elvárások: szakmai 
tapasztalat, német és/ vagy angol nyelvtudás

HOSTESS · Elvárások: magabiztos német és angol nyelvtudás szó-
ban és írásban, jó kommunikációs készség, nyitott, barátságos, 
empatikus és határozott fellépés

SEGÉDMUNKÁS · Elvárások: szorgalmas, megbízható, gyakorla-
tias hozzáállás

SZOBAASSZONY · Elvárások: szorgalmas, gyakorlatias hozzáállás, 
megbízhatóság és ápolt megjelenés

TAKARÍTÓ (kisegítő, napi 8 órás) · Elvárások: szorgalmas, gya-
korlatias hozzáállás, megbízhatóság és ápolt megjelenés

RECEPCIÓS · Elvárások: kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő 
és problémamegoldó készség, aktív német és angol nyelvtudás, 
terhelhetőség, jó megjelenés 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletraj-
zát a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu, vagy jelent-
kezni lehet a +36 70 636 3293-as telefonszámon.

Több mint félezer hívő részvé-
telével került sor Wimmer Ro-
land sári plébános ezüstmisés 
hálaadására és az azt követő 
Úrnapi körmenetre Sárváron. 

Az Úrnapi körmenet vasár-
napján került sor Wimmer Ro-
land sári plébános ezüstmisés 
hálaadására.  A 25 éve Sárváron 
papi szolgálatot ellátó katolikus 
atya az ünnepi alkalomból át-
vehette Kondora István polgár-
mestertől a városi önkormányzat 
által adományozott Sárvár Váro-
sért Érdemérmet.

– Egy város életében negyed-
század nem túl hosszú idő, ám 
egy ember életében jelentős idő-
szak, főleg ha azt alkotó tetterő 
vezeti – fogalmazott köszöntőjé-
ben Sárvár polgármestere a Szent 
Miklós Templomban tartott ün-
nepi mise előtt, ahol a templom 
kertjében lévő ülőhelyeken és 
kivetítőkön keresztül is be lehetett 
kapcsolódni a közös imádságba.

– Egy olyan lelki közösséget 
hozott létre, amely büszke hitére 
és annak megélésére is – tette 
hozzá Kondora István. A plébá-

niához tartózó többi település, 
Csénye, Bögöt és Porpác tele-
pülések részéről is köszönetüket 
fejezték ki Wimmer Rolandnak 
az ott végzett szellemi építőmun-

kájáért. A sárvári gyülekezet tag-
jai végül virággal köszöntötték az 
ezüstmisés plébános jelen lévő 
szüleit is. 

– Hiszem, hogy aki szeretetet 
ad, az szeretetet kap, én rengeteg 
szeretetet kaptam, mert tisztelem 
és szeretem azokat, akik rám 
lettek bízva – nyilatkozta a kitün-

tetett Wimmer Roland plébános 
életútjáról, ami a kőszegi gyer-
mekkor és a győri szemináriumi 
évek után szólította Sárvárra.

– Ugyanazt a miseruhát vi-
selem napra pontosan, mint 25 
éve, amikor pappá szenteltek – 
kezdte szentbeszédét Wimmer 
atya. Fiatalon érezte már az elhí-
vást, de csak sokára tudatosodott 
benne Isten szava, hogy milyen 
úton kell elindulnia. Felszen-
telése óta a kétségekből idővel 
bizonyosságok lettek. – Nem 
akartam pap lenni, de közben 
azzá lettem – fogalmazott az 
ezüstmisés plébános.

A szertartás után került sor 
az összegyűlt, közel félezer hívő 
részvételével az Úrnapi körme-
netre, majd Wimmer Roland 
ezüstmisés áldására. A plébánia 
ez alkalomra elkészült impozáns 
kertjében felállított rendezvény-
sátorban végezetül szeretetven-
dégséggel várták az ünneplő 
gyülekezetet.

A Szentatya, Ferenc pápa június 
18-án Székely Jánost, az Eszter-
gom-Budapesti Főegyházmegye 
segédpüspökét a Szombathelyi 
Egyházmegye megyéspüspöké-
vé nevezte ki, áthelyezve őt Febi-
ana címzetes püspöki székéből 
és segédpüspöki hivatalából.

Székely János 1964. június 7-én 
született Budapesten. Az érettségi 
után az Esztergomi Hittudományi 
Főiskola, majd Budapesten a Páz-
mány Péter Hittudományi Akadé-
mia hallgatója, majd 1987 és 1991 
között a Cremisan-Betlehem-i 
Saint Paul’s Theological College 
növendéke. 1995-ben licenciátusi 
fokozatot szerzett Rómában a 
Pápai Biblikus Intézetben, majd 
elkezdte a doktori kurzust. 1997-
ben szerzett PhD fokozatot a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karán.

1991-ben szentelték diakónus-
sá Jeruzsálemben, majd ugyan-
ebben az évben részesült a pap-
szentelésben. 1991 és 1993 között 
káplán Érsekvadkerten. Római 
tanulmányai után 1996 és 1998 
között Budapesten a Rózsák terén 
plébános helyettes. 1998 és 2001 
között plébános Budapest Szép-
halmon, 1999-től Hidegkúton is. 
2001 és 2005 között spirituális a 
budapesti Központi Papnevelő 
Intézetben. 2005 és 2006 között a 
budapesti Örökimádás templom 
igazgatója. 2006 és 2007 között 
plébános Esztergomban a Szent 
Anna plébánián. 2006-tól az Esz-
tergomi Hittudományi Főiskola 
rektora. 2007. november 14-től az 
Esztergom-Budapesti Főegyház-
megye segédpüspöke. Püspökké 
szentelése 2008. január 5-én volt 
Esztergomban.

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Cigánypasztorációs 
Bizottságának vezetője, a Caritas 
in Veritate Bizottság elnöke, 
valamint tagja az Oktatási, a Hi-
vatásgondozó és a Felnőttképzési 
Bizottságnak. 2010-től a Magyar-
országi Keresztények és Zsidók 
Tanácsának elnöke.

25 évvel ezelőtt szentelték pappá Wimmer Rolandot

Wimmer Roland plébános egy olyan lelki közösséget hozott létre, amely büszke 
hitére és annak megélésére is

Székely János a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke
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FidelissimArt címmel soproni 
képző- és iparművészek közös 
kiállítása nyílt meg június 11-én 
a Galeria Arcisban. A tíz alkotó 
csoportos tárlatát Markó Péter 
ajánlotta a közönség figyelmébe.

A soproni FidelissimArt mű-
vészcsoport tíz kiállító alkotó-
jának: Edőcs Márta, Gáspárdy 
Tibor, Gerencsér Pán Tamás, 
Giczy János, Kovács-Gombos 
Gábor, Lendvai Péter, Magyar 

Mónika, Soltra E. Tamás, Sulyok 
Gabriella és Szőcs Géza közös 
kiállítása nyílt meg a Nádasdy-
várban június 11-én.

A tárlatnyitón megjelent mű-
vészeket és a közönséget Kondor 
János, a művelődési központ 
igazgatója köszöntötte. Azzal, 
hogy a soproni művésztársaság 
tagjainak az elmúlt években már 

két alkalommal is volt bemutat-
kozási lehetősége a galériában.

A kiállítást a Galeria Arcist közel 
két évtizedig vezető Markó Péter 

nyitotta meg. A tíz művészt nehéz 
közös nevezőre hozni, azonban a 
FidelissimArt egy szellemi közös-
ség, ami segít a kiállított képző- és 
iparművészeti alkotások összefog-
lalásában – szólt Markó Péter. 

Ismét Sárváron a soproni művésztársaság

sárvár, nádasdy-vár, szabadtéri színpad

Belépődíjak: elővét: 2500,- Ft
jegyfoglalás: 95/ 320 - 0 63

lemezbemutató
koncertje

h elyszí n i  j eg yár :  30 0 0, -  F t
nadasdy.var@gmail .com
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Sárvári Sörexpressz és XVIII. 
Sárvári Fúvószenei Várfeszti-
vál és Verseny Sárvár, Sárvár 
állomás! Útra kel Nagy Feró és 
a Beatrice, a Bikini, DJ Domi-
nique, Kasza Tibi, a 6 fúvós-
zenekar, és még sokan mások. 
A fedélzet megrakva belga, 
német, cseh, és hazai kézműves 
sörökkel, borokkal, pálinkával, 
finom ételekkel, a gyerekeknek 
játszóházzal. 

A Sárvári Fúvószenei Várfeszti-
vál idén tizennyolcadik alkalom-
mal kerül megrendezésre 2017. 
július 7–8–9-én a fúvós szakma, a 
Sárvárra látogató vendégek és vá-
rosunk lakóinak örömére. A fesz-
tiválon résztvevő fúvószenekarok 

a balmazújvárosi Bekton Ifjúsági 
Fúvószenekar, a Dombóvári Ifjú-
sági Fúvószenekar, Szombathely 

Város Fúvószenekara, a Kiskun-
lacházi Ifjúsági Fúvószenekar, a 
Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvós-
zenekar  és a Kiskunfélegyházi 
Koncert Fúvószenekar.

Részünk lesz idén – nem 
rendhagyó módon – fúvószenei 
versenyben is. 2017-ben hetedik 
alkalommal érkeznek Sárvárra a 
három nehézségi kategóriában 

versengő zenekarok, így ismét 
élvezhetjük a lelkes fiatalok vir-
tuóz játékát, az ütemes, vidám 

hangulatot teremtő zenét. Neves 
– három főből álló –  szakmai 
zsűri értékeli a produkciókat. 
A zsűri elnöke: Szabó Ferenc, a 
Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség elnöke, a zsűri tagjai:  
Markovics Gábor Csokonai-
díjas és Hidas Frigyes-díjas 
karmester és Dr. Csikota József 
egyetemi adjunktus, a WASBE 

Fúvószenekari Világszövetség 
elnökségi tagja.

Látványos felvonulás lesz július 
8-án 15 órától a sárvári Sihu-
val, amely „Sörexpressz” is lesz 
egyben, hisz az idei fesztivál 
egyik fontos élményeleme a 
sörfesztivál és a sörbemutatók. 
A sörexpressz utasai a jeggyel 
együtt 1 pohár ingyen sörben 
részesülnek. Az eddigi évek fúvós 
gálaműsorát kiegészítik majd 
péntektől vasárnapig népszerű 
hazai könnyűzenei együttesek 
fellépései. A sörfesztivált Kon-
dora István polgármester, Ágh 
Péter országgyűlési képviselő és 
Máhr Tivadar alpolgármester 
sörcsapolással nyitja meg július 
7-én 19 órakor.

A Sörexpressz a Nádasdy-várba menetrend szerint indul!

A tárlatnyitón megjelent művészeket és a közönséget Kondor János, a műve-
lődési központ igazgatója köszöntötte (Fotó: Benkő Sándor)

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és 
Könyvtár szeretettel meghívja Önt, 

barátait és ismerőseit 
2017. július 6-án (csütörtök) 

17 órára a sárvári Nádasdy-vár 
Folyosó Galériájába

BALOGH MÁRTA
MI CAM INO – AZ ÉN UTAM
című fotókiállításának megnyitójára

A tárlatot megnyitja:
GRÓF ISTVÁN volt alpolgármester

Balogh Márta a megnyitó napján 16 órától 
vetítéssel egybekötött előadást tart

az úti élményeiről a művelődési központ 
középső klubtermében.

A kiállítás megtekinthető 2017. július 31-ig 
naponta 10–18 óráig

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és 
Könyvtár szeretettel meghívja Önt, 

barátait és ismerőseit
2017. július 2-án (vasárnap) 11 órára 
a sárvári Nádasdy-vár Galeria Arcis 

kiállítótermébe

TAHIN GYULA fotóművész
FÖLD RAJZOK

című kiállításának megnyitójára
A tárlatot megnyitja:

DABÓCZI DÉNES művészettörténész
Közreműködik:

PEDAGÓGUS VEGYES KAR Szombathely

Megtekinthető 2017. 
július 30-ig – hétköznapokon 10–17 óráig, 

szombaton 9–13 óráig
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Az „Országos Nádasdy Ételmustra” a szabadtűzön készült ételek 
gasztronómiáját kívánja bemutatni, egymással versengő csapatok kulináris 
megmérettetése keretében. 

Elsősorban amatőr csapatoknak kívánunk lehetőséget biztosítani, hogy a 
rendezvény elvárásainak megfelelve részesei legyenek egy interaktív törté-
nelmi főzőbemutatónak és nemes versengésnek. Az idei évben a mustrán 
a magyar hal, mint alapanyagként történő felhasználása van előnyben! 

Az Ételmustra célja: 
a hagyományos magyar ízek és a korabeli hagyományok alapján gaszt-

ronómiai különlegességek bemutatása
– amatőr ételmesterek bemutatkozása
– hagyományőrzés, hagyományteremtés, klasszikus ízek felelevenítése
Kategóriák:
I. Nyílt tűzön helyben készített ételek, kizárólag fém, fa és kerámia eszkö-

zök használatával. (Nyárs, bogrács, vaslap, lábas, fazék, kőlap, hordozható 
búbos kemence stb.).

Jellegzetes, hagyományos magyar ételek készítése a MAGYAR HAL, mint 
alapanyagként, fűszerként történő felhasználásával.

Helyszín:
Várpark Sárvár, Várkerület 1. (a parkban a zenepavilon körülötti területen)
Időrend:
8.00 Csapatok érkezése, főzőhelyek kiosztása
9.00–10.00–ig tűzgyújtás, előkészítés stb.
10.00–14.30-ig Főzés, sütés stb. közben a munkakörnyezet és 

csapatmegjelenés helyszínen történő bírálata
15:00-től eredményhirdetés a Nádasdy-várban a Borbazár kisszínpadán
Résztvevők: A mustrára lelkes amatőröket 3-5 fős csapatokat, családokat, 

baráti társaságokat, egyesületeket várunk.
Nevezés díja:
A nevezés az ételmustrára díjtalan!
Nevezés módja:
Nevezni kitöltött nevezési lappal lehet, amely átvehető Sárváron a Tourin-

form Irodában (Várkerület 33/C. I. Posta mellett, H-P 10:00-17:00 óráig).
A nevezési lap és a részletes versenyszabályzat elektronikusan is letölthető 

a www.nadasdyfesztival.hu/etelmustra oldalról.
A kitöltött nevezési lapok leadhatóak személyesen a Tourinform irodá-

ban, vagy a nadasdyetelmustra@gmail.com címre is küldhetőek. Mobil: 
+36 30 947 1416

Nevezési határidő: 2017. július 13. 17:00
Bővebb információ: www.nadasdyfesztival.hu/etelmustra
nadasdyetelmustra@gmail.com | mobil: +36 30-947-1416
Értékelés: 10:00 órától FŐZŐHELYI REND ÉS TISZTASÁG, CSAPAT-

MEGJELENÉS. Bírálata a főzés helyszínén!
A zsűri folyamatosan értékeli: az elkészítés körülményeit, higiéniáját, 

különös figyelemmel, bárminemű eszköz vagy élelmiszer földön való táro-
lására! A csapat megjelenését és ötletességét.

14:30 órától ÉTELEK MINŐSÉGE.
A szakács zsűri az értékelésnél a szokásos íz, illat, szín, állag, tálalás stb. 

mellett a következőket veszi figyelembe: megjelenés, újszerűség vagy ha-
gyománytisztelet. Étvágygerjesztő, ízléses, elegáns megjelenés. A felhasznált 
anyagok ízben, színben és arányokban harmonizáljanak.

Figyelem! A zsűri döntése megfellebbezhetetlen, óvásnak helye nincs!
Díjazás, jutalmazás: Eredményhirdetés: 2017. július 15. 15:00 órakor 

Borbazár kisszínpadán!
– Több mint 285.000 Ft értékű utalvány, tárgynyeremény
– serleg/oklevél
– támogatói különdíjak
– A nevező csapatok tagjainak belépőt adunk a Sárvári Gyógyfürdőbe 

a július 22-i napra és a fesztivál mindhárom napjára belépőt biztosítunk!

Az idei évben másodszor 
adta át a Nádasdy Történelmi 
Hagyományőrző Egyesület 
a Nádasdy-emlékérem pla-
kettjét, melyet több nevezett 
tanuló közül a Szent László 
Katolikus Általános Iskola 8. 
A osztályos tanulója, Pataki 
Anna vehetett át. 

Anna már 4 éves korától 
íjászkodik édesapja indítta-

tására, aki oszlopos tagja a 
Sárvári Hagyományőrző és 
Íjász Egyesületnek. Számos 
hagyományőrző rendezvényen, 
fesztiválon, íjászversenyen 
vettek már részt közösen, a ha-
gyományőrzés része életüknek. 
Pataki Anna a Kondor János 
által tervezett díjon kívül egy 
könyvcsomagot vehetett át 
Németh Szabolcstól, a Nádasdy 
egyesület titkárától.

Átadták a Nádasdy-emlékérmet
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2017. június 30. és július 15. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak 
július 3-án és 10-én, 
hétfőn 9 és 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője

Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter 
Sokszorosítás helye és ideje: 

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
2017. június 26. 

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

Tisztelt Ingatlanhasználó! 
Az építési-bontási hulladékot 

(törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2017. évben minden 
hónap utolsó péntekén, JÚLIUS 
HÓNAPBAN JÚLIUS 28-ÁN, 
PÉNTEKEN 12.00 órától 18.00 
óráig a Kemény István u. 1. szám 
előtt (Lafuma után) elhelyezett 
konténerekhez maga elszállíthatja, 
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi-
ségben díjmentesen elhelyezheti, 
amennyiben tartozása nem áll fenn.

DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS:
A házhoz menő díjmentes lomta-

lanítás július és augusztus hónapok 
kivételével egész évben igénybe 
vehető, kivéve a vis maiort, évente 
egy alkalommal, maximum 2 m3 
mennyiségben.

A SZELEKTÍV KUKÁBAN EL-
HELYEZHETŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKOK AZ ALÁBBIAK:

– PAPÍRHULLADÉK: 
• vegyes papír, kartonpapír
• élelmiszerek és kozmetikai cik-

kek nem szennyezett papírdobozai
– MŰANYAGHULLADÉK:
• üdítős és ásványvizes műanyag 

palackok lapítva

• tisztítószerek (mosó-, és moso-
gatószerek, öblítők) flakonjai

• kozmetikai cikkek (samponok, 
tusfürdők) flakonjai

• vegyes fólia
•KÉRJÜK TEJFÖLÖS, JOG-

HURTOS DOBOZT, MŰANYAG 
TOJÁSTARTÓT NE HELYEZZE-
NEK A SZELEKTÍV KUKÁBA.

– FÉMHULLADÉK:
• sörös, üdítős alumínium dobozok
• konzervdobozok
– vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék (ún. ITALOS 
KARTONDOBOZ)

• tejes, gyümölcsleves többrétegű 
kartondobozok tisztán és lapítva.

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

maradnak, aki biokukával rendel-
kezik díjmentes gyűjtőzsák igény-
bevételére nem jogosult.

KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYE-
NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ 
T E RÜ L E T É N  E L É R H E T Ő 
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁ-
RAD OZÁSUKAT NAGYON 
KÖSZÖNJÜK.

Elérhetőség:
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non-

profit Kft.

Ügyfélszolgálat címe: Sárvár, 
Ikervári u. 23.

Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00, 
CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00

Tel/fax: 06-95-520-172
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 
2017. július–augusztus.
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Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

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

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE. 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2017. július‐augusztus.
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30. SZERDA

ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, 
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ÜVEG 2. KÖRZET:
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23. SZERDA BIO 

JÚLIUS AUGUSZTUS

BIO 
BIO zsák, kuka: NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 

HULLADÉK GYŰJTÉSE

5. SZERDA SZERDA2.

9.BIO 

19. SZERDA

SZERDA

SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

12. SZERDA

16. SZERDA

26. SZERDA BIO 

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2017. július‐augusztus.

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

ÜVEG 2. 
KÖRZET

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

ÜVEG 1. 
KÖRZET

ÜVEG 1. 
KÖRZET

SZELEKTÍV

ÜVEG 2. 
KÖRZET

30. SZERDA

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

ÜVEG 2. KÖRZET:
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy 
PÉNTEKI napon történik.    

23. SZERDA BIO 

JÚLIUS AUGUSZTUS

BIO 
BIO zsák, kuka: NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ 

HULLADÉK GYŰJTÉSE

5. SZERDA SZERDA2.

9.BIO 

19. SZERDA

SZERDA

SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

12. SZERDA

16. SZERDA

26. SZERDA BIO 

Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Hunyadi utcában 

5+8 lakásos 
társasházban 
a lakások és az 
üzletek értékesítése 
elkezdődött!

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár ipari parkjának közvetlen 
szomszédságában (100-5000 m2) 

önálló telephelyek, ipari ingatlanok,
zárt, fedett raktárak, műhelyek és irodák 

igény szerinti kialakítással 
hosszú távra kiadók.

Érdeklődésüket és igényeiket kérjük írásban
az info@sarvarhaz.hu e-mail címre jelezzék.

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Július 1., 8. és 15.   (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Június 30. (péntek) 19.00 Vendég: Stankovics Beáta, a Miss Bikini 
verseny győztese
Július 7. (péntek) 19.00 Vendég: Kovács Levente katasztrófavé-
delmi kirendeltségvezető
Június 14. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Sárvári Sörexpressz és 
XVIII. Fúvószenei Várfesztiválról 
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Június 30. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35

Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy a könyvtár július 22-től 
augusztus 13-ig zárva tart. Nyitás: augusztus 14-én, hétfőn. 
Június, július és augusztus hónapokban szombatonként zárva 
tartunk.
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SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» 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!*

Nyári gumi akció 

9900 Ft/db-tól!

A Gyermeknapon hagyomány-
teremtő céllal, családi kerékpá-
ros délutánt rendezett a Sárvári 
Kerékpár Egylet.  

Több, mint fél tucat sárvári 
család 23 tagja döntött úgy, 
hog y benevez az  izga lmas 
bringás vetélkedőbe. A helyszín 
a Kiránduló erdő, a Csóna-
kázó-tó, a Vadkert és a Rába 
töltés üde zöld környezete 
voltak. Induláskor a résztvevők 

térképet kaptak a kezükbe és 
ezután négy rejtett állomás-
helyet kellett „felkerekezniük”, 
ahol izgalmas feladatok vártak 
rájuk. A családok apraja és 
nagyja kivette a részét a brin-
gás kihívásokból. Az egyesület 
célja az, hogy ezentúl minden 
évben egyre több család üljön 
nyeregre és  hajtsanak ki  a 
természetbe, ahol friss levegő, 
egészséges zöld környezet és jó 
hangulat várja őket. 

Családi napot és halfogó 
versenyt rendeztek a sárvári 
horgászok. A Sárvári Kinizsi 
Horgász Egyesület Csónakázó-
tónál tartott családi napjának 
délelőttjén a halfogó versenyen 
közel ötvenen indultak.

Sok közösségi munkán van-
nak már túl a sárvári horgász-
egyesület tagjai. Nádat vágtak, 
stéget építettek. Most a Sárvá-
ri Kinizsi Horgász Egyesület 

tagjainak a Csónakázó-tónál 
szervezett egy kis izgalmat és 
kikapcsolódást. A családi napon 
halfogó versenyt rendeztek a 
sárvári horgászok és ezzel egy 
időben kezdtek hozzá a sütés-
főzéshez. A verseny végén sokan 
üres szákkal voltak kénytelenek 
felállni a tó mellől. Bizonyítva, 
hogy a Téglagyári-tóban köny-
nyebb jó fogást elérni, mint a 
mostani versenynek helyszínt 
adó Csónakázó-tóban. 

Családi horgászverseny a Csónakázó-tónál

Családi Zöldhajtás Sárváron

A családok apraja és nagyja kivette a részét a bringás kihívásokból

A halfogó verseny győztese Szakos Sándor
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Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpressz 12.00-22.00, Tel.: 320-475

Mostantól kiszállítás esetén bankkártyával és 
SZÉP kártyával is fizethet!

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 
20.30-tól.

Magyarország utánozhatatlan 
„Rock 'n Roll Királynőjének” 
új formációjában garantáltan 

nem csalódhat!

Ezt követően a várva várt RETRO DISCO 
kifulladásig! (Brecska Attila)

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

34. éve az Önök szolgálatában!

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

Naponta használ 
számítógépet, 
laptopot vagy 

tabletet? 
Védje szemét a 

káros sugaraktól!

Extra ajánlatunk: 
Hoya 1.5 szemüveglencse 
BlueControl védőréteggel 

13.480 Ft helyett most 9.000 Ft!
Üzletünkben ingyenes computeres 

szemvizsgálatra várjuk. 
Bejelentkezés: 00 36 95/320 685

 SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) 
Batthyány u. 34/3. 

 H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •        ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

Most:-10% a munkadíjból 
(részletek az üzletben)

Az IGAZINAK:
Gyémánt eljegyzési gyűrűk 

Most: –10%

Újra hódít:
IGAZGYÖNGY ékszerek

Most: –10%

A NYÁR SZÍNE:
Türkiz Köves ezüst ékszerek

Most: –10%
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Nyári AKCIÓK!

2017.07.01-től 
07.31-ig

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

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

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 csak elővételben: 6.500 Ft/fő

RÉSZLETEK: www.tinodihotel.hu

TOVÁBBI NYÁRI 
PROGRAMOK:

Ruben’s Latino  
szórakoztató estje   
2017. július 29-én,

szombaton 20 órától.
Forró latin ritmusok, hideg italok az árnyas 

fák alatt… Táncos cipő ajánlott! 


