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Jönnek a törökök!
Lépjen be a Nádasdy-vár kapu-
in, hogy átélhesse a török kor 
mindennapjait a Nádasdy Tör-
ténelmi Fesztiválon, Sárváron ez 
év július 14-én, 15-én és 16-án!

A  f e s z t i v á l 
á l landó prog-
ramjai: ostrom, 
hagyományőrző 
csapatok bemu-
tatói, tábori élet, 
kézműves vásár, 
Nádasdy Bor-
bazár és egyedi 
gyerekprogra-
mok. Fel lép a 

Balkán Fanatik, az Ocho Macho, 
a Soulwave és a Cimbaliband! 
Folyamatos zenei programokat 
kínálnak a látogatóknak a feszti-
vál Borbazárjának kisszínpadán! 
Július 15-re, az Országos Nádasdy 
Ételmustrára a szervezők várják 
családok, baráti társaságok és 
egyesületek jelentkezését! 

További információ a www.
facebook.com és a www.nadasdy-
fesztival.hu oldalakon!

Kezdődik a népek tánca a várban! 
Idén augusztus 15-e és 20-a között 37. alkalommal rendezik 

meg a Nemzetközi Folklórnapokat Sárváron, ahova Algériából, 
Bulgáriából, Ciprusról, Grúziából, Olaszországból, Romániából, 
Szerbiából, Szenegálból érkeznek együttesek. A fellépők nemcsak 
programjaikkal kápráztatják el a közönséget, hanem egy kicsit 
beavatnak bennünket hazájuk, népük zenei és tánckultúrájába is. 
A fesztiválon a hazai színeket a sárváriak mellett a Vándor Vokál 
énekegyüttes és barátaik, Orczi Géza és Szabó Zoltán képviselik.

Részletes program a 11. oldalon

Megépülhetnek a városi kerékpárutak 
Konzorciumi megállapodást köt a Vas Megyei Önkormányzat, 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Sárvár Város Önkormányzata 
a városrészeket összekötő kerékpárutak fejlesztésére. Az ezzel 
kapcsolatos előterjesztést a júniusi testületi ülésen hagyták jóvá 
a képviselők. Ez is témája volt a Fidesz Frakció tagjai által tartott 
sajtótájékoztatónak, ahol egyéb aktuális témákról is beszámolt 
Máhr Tivadar alpolgármester, Varga Jenő tanácsnok és Szabó 
Zoltán önkormányzati képviselő.

Folytatás a 4. oldalon

A Sárvári Hírlap 
következő lapszáma
a nyári szünet miatt

2017. augusztus 18-án
jelenik meg!

A Sörexpressz a Nádasdy-várba megérkezett

A Sárvári Koncertfúvószenekar a felvonuláson

Fantasztikus hangulat, hatal-
mas tömeg, finom külföldi 
és hazai sörök, ezreket vonzó 
koncertek az idei Sárvári Sör-
expressz és XVIII. Sárvári Fú-
vószenekari Várfesztiválon. A 
háromnapos rendezvény alatt 
koncertet adott Nagy Feró és 
a Beatrice, a Bikini, az Irigy 
Hónaljmirigy és Kasza Tibi is. 

A Sárvári Fúvószenekari Vár-
fesztivált idén tizennyolcadik 

alkalommal rendezte meg a 
Sárvári Fúvószenekari Egyesület 
július 7-e és 9-e között a fúvós 
szakma, a Sárvárra látogató 
vendégek és városunk lakóinak 
örömére. A fesztiválon a bal-
mazújvárosi Bekton Ifjúsági Fú-
vószenekar, a Dombóvári Ifjúsá-
gi Fúvószenekar, Szombathely 
Város Fúvószenekara, a Kiskun-
lacházi Ifjúsági Fúvószenekar, a 
Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvós-
zenekar és a Kiskunfélegyházi 

Koncert Fúvószenekar vett részt, 
akik egy versenyen is megmé-
rettették magukat koncertfúvós 
kategóriában neves szakmai 
zsűri előtt. Az együttesek egy 
látványos felvonulást követően, 
július 8-án délután gálaműsorral 
szórakoztatták a vár udvarát 
megtöltő közönséget. 

Következő lapszámunkban 
részletesen beszámolunk a ren-
dezvényről
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A Vas Megyei Kormányhivatal 
a megye mind a hét járási szék-
helyén tájékoztató fórumokat 
tart. A Sárvári Járási Fórumra 
június 22-én a városháza nagy-
termében került sor.

Valamennyi magyar járás-
ban legalább egy önkéntes 
területvédelmi tartalékos szá-
zad felállítását tűzte ki célul a 
Magyar Honvédség. Derült ki 
a megyei kormányhivatal által 

szervezett fórumon.  Galántai 
György járási hivatalvezető 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd Harangozó Bertalan, Vas 
megye kormánymegbízottja 
adott rövid tájékoztatót a fó-
rum témaköreiről.

A Zrínyi 2026 elnevezésű 
honvédelmi-haderőfejlesztési 
program részeként szerepel az 
önkéntes tartalékos rendszer 
újraszervezése, ezzel összefüg-
gésben toborzókampányok és 

kiemelt cél továbbá a honvédel-
mi nevelés megerősítése.

A fórumon szó esett a helyi tele-
pülésképi rendelet és arculati kézi-
könyv tartalmi elemeiről, aminek 
elkészítését egy nemrég elfogadott 
törvény írja elő. A rendezvényen 
előadásokat tartó szakemberek 
beszámoltak az osztrák–magyar 
családtámogatási ellátások igénybe 
vételéről, a közfoglalkoztatásról, 
valamint aktuális törvényességi 
felügyeleti kérdésekről is.

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.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV

BIO 

FENYŐ
január 27. SZERDAdecember 30. SZERDA

BIO zsák, kuka:

BIO 
FENYŐ:

SZERDA
SZELEKTÍV: CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 9. SZERDA január 13. SZERDA FENYŐ

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

2015. DECEMBER 2016. JANUÁR ÜVEG 1. KÖRZET: Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése 
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.

december 2. SZERDA január 6. SZERDA
ÜVEG 2. KÖRZET Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, 

vagy PÉNTEKI napon történik.    

BIO 

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG 
LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

december 23. SZERDA január 20.

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.

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 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 

Igazgatási szünet
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszol-

gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) 
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Sárvári 
Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendel 
el a nyári időszakban 2017. július 31-től 2017. augusztus 
4-ig. Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás 
folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet 
tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

Közérdekű felhívás
Ezúton szeretném felhívni a sárvári lakosok figyelmét, 

hogy a Sárvár, Soproni út 2. szám alatti városi temetőben a 
sírhelyet meg lehet váltani az eltemetni kívánt személy halálát 
megelőzően is. Az önkormányzat jelenleg hatályos rendelete 
értelmében a Soproni úti temetőben 2017. december 31. 
napjáig van lehetőség a sírhely előzetes megváltásra.

Ezenkívül felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, akinek 
hozzátartozója 1992. december 31-ig hunyt el, urnafal elhe-
lyezés esetén 2007. december 31-ig, és a Sopron úti temető-
ben, illetve a rábásömjéni temetőben lett eltemetve, a sírhely 
megváltás ideje lejár! 

Kérjük, hogy a kettes sírhelyek esetében az utolsó előtti 
temetés időpontját vegyék figyelembe. A meg nem váltott 
sírhely, illetve urnafal felhasználásra kerülhet.

A sírhely megváltása érdekében a városi temető gond-
nokát szíveskedjenek felkeresni. Hétfőtől csütörtökig 8-15 
óráig,illetve pénteken 8-12 óra között.

Tisztelettel:  Fitosné Kanta Valéria
Városgazdálkodás Sárvár 

Kormányhivatali tájékoztató fórum

Harangozó Bertalan, Vas megye kormánymegbízottja adott rövid tájékoztatót 
a fórum témaköreiről
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Több napirenden keresztül 
is foglalkoztak Sárvár tele-
pülésrendezési eszközeinek 
módosításával, és határoztak a 
képviselők az elnyert pályáza-
tokhoz szükséges önrészek biz-
tosításáról is a júniusi képviselő-
testületi ülésen. A döntéseket 
polgármesteri sajtótájékoztatón 
értékelte Kondora István.

A képviselő-testületi ülésen 
meghozták a város településren-
dezési eszközeinek módosításával 
kapcsolatos lezáró döntéseket. 
Számos ingatlan belterületbe 
vonásáról, illetve területhaszná-
lati átminősítéséről döntöttek. 
Kezdeményezték a Felső–Sótonyi 
úti ingatlanok belterületbe voná-
sának megindítását is. 

Kondora István polgármester 
az ülést követő sajtótájékoztató-
ján elmondta, hogy valamennyi, 

a Területi Operatív Program 
keretében elnyert pályázat támo-
gatási szerződése 
aláírásra került, és 
a Sárvári Gondozá-
si és Gyermekjóléti 
Központ, valamint 
a Hild park támo-
gatási összege már 
meg is érkezett 
az önkormányzat 
számlájára. 

– A Sárvári Cse-
peredő Bölcsőde 
korszerűsítésére 
144 millió forint 
vissza nem téríten-
dő állami támoga-
tást nyert az önkor-
mányzat, amelyhez 
35 millió forint 
önrészt biztosított a beruházás 
megvalósítása érdekében – szólt 
Kondora István. 

A „Zöld város kialakítása” 
tárgyú projekt esetében, amely a 

Hild park felújí-
tását jelenti, 235 
millió forintnyi 
támogatás mellé 
57 millió forint 
plusz  forrást 
hagyott jóvá a 
testület.

–  A mult i-
f u n k c i on á l i s 
sportcsarnok 
es e téb en  1 ,3 
milliárd forint 
lesz a megvaló-
sításhoz szük-
séges önrész, de 
ennek esetében 
több mint 700 
millió forint lesz 

a visszaigényelhető ÁFA összeg – 
hangsúlyozta a polgármester, aki 
hozzátette, még a tavaly év végén 
kapott 2 milliárd 60 millió forint 
vissza nem térítendő kormány-
zati támogatást a város a sport-
komplexum megvalósítására.

Döntött arról is a testület, 
hogy valamennyi nyertes pá-

lyázat esetében az önkormány-
zati önerő összegét a 2017. évi 
költségvetésbe, szükség esetén a 
2018. évi költségvetésbe beépíti.

– Két vis maior kérdést is 
tárgyaltunk az ülésen, a Várke-
rület 33. szám alatti műemlék 
társasház esetében 23 millió 
forint forrást biztosítottunk az 
épület statikai megerősítésére, 
mert megsüllyedt a közepe. 
Az újmajori árok kitisztítására 
szólította fel az önkormányza-
tot a katasztrófavédelem, eh-
hez majd 25-30 millió forintra 
lesz szükség – sorolta Kondora 
István, aki egy örömteli hírről 
is beszámolt. A főutcán – a 
vasúti átjárótól a fürdőnél lévő 
lámpasorig – a közút felületét 
felújítja az állami közútkezelő, az 
önkormányzatnak előtte a csa-
padékcsatornát korszerűsíteni 
kell illetve a szennyvízcsatorna 
bekötéseket is át kell vizsgálnia. 
Ezért a képviselő-testületi ülésen 
39 millió forintos pótelőirányza-
tot biztosítottak a Sársziget utca 
csapadékcsatorna fejlesztésére. 

-fr-

Sárvár Kártya-készítés időpontváltozás
A szokásostól eltérően, augusztus 7-e helyett július 31-én 

16 órától lesz Sárvár Kártya-készítés a fürdő előterében.
www.sarvarfurdo.hu

A sárvári Szent László Kórház 
munkatársaink szervezett ün-
nepséget Sárvár Város Önkor-
mányzata a Semmelweis-nap 
alkalmából. Kondora István 
polgármester köszönetet mon-
dott az orvosok, ápolók, asz-
szisztensek áldozatos munká-
jáért és kitüntetések átadására 
is sor került.

A Szegedi Kőrös Gáspár 
Érdemérem kitüntetést adomá-
nyozta az önkormányzat: 

Dr. Szabó Gyulának, a Szent 
László Kórház szakorvosá-
nak az emberek gyógyulása 
érdekében végzett magas szak-
mai színvonalú, segítőkész, hu-
mánus, orvosi, több évtizedes 
etikus, korrekt és következetes 
szakmai munkájáért, 

Korcz Zoltánnénak, a Szent 
László Kórház orvosi laborató-
riumi és képalkotó diagnoszti-
kai analitikusnak a labordiag-
nosztikai szakellátás területén 
végzett kimagasló szakmai mun-

kájáért, a betegekkel és mun-
katársakkal va1ó példamutató, 
empatikus magatartásáért,

Farkasné Herczeg Kriszti-
nának, a Szent László Kórház 
fizioterápiás asszisztensének a 
betegellátás több területén végzett 
kimagasló szakmai munkájáért, 
a betegekkel és munkatársakkal 
való példamutató, empatikus, 
korrekt és etikus magatartásáért,

Némethné Zelizy Erikának, 
a Szent László Kórház szak-
ápolójának a betegellátás és az 

ápolás területén végzett kima-
gasló szakmai munkájáért, a 
betegekkel és munkatársakkal 
való példamutató, empatikus 
magatartásáért.

A Közszolgálati Érdemérem 
kitüntetést adományozta az ön-
kormányzat: 

Szeibert Andrásnak, a Szent 
László Kórház segédmunkásá-
nak rendkívüli szorgalommal, 
elkötelezettséggel végzett mun-
kájának elismeréséért, 

Bicó Imrénének, a Szent 
László Kórház konyhai kise-
gítőjének a szorgalmas, gyors, 
megbízható, kitartó munkájának 
elismeréséért, 

Ágoston Zoltán Jánosnak, a 
Simasági Pszichiátriai osztály 
és Betegotthon portás-tele-
fonkezelőjének a megbízható, 
felelősségteljes munkája elisme-
réseként.

A Sárvár Városért Érdemé-
rem kitüntetést adományozta az 
önkormányzat: 

Vancsura Miklósnak, a Szent 
László Kórház főigazgatójának 
a sárvári Szent László Kórház 
tevékenységének megújítása, a 
betegellátás magas színvonalú 
megvalósítása érdekében vég-
zett, a betegek és dolgozók ér-
dekeit egyaránt szem előtt tartó, 
kimagasló vezetői munkájáért.

Semmelweis-napon köszöntötték a kórház dolgozóit

Biztosították az önrészeket a pályázatok megvalósításához

Vancsura Miklós, a Szent László Kórház főigazgatója Sárvár Városért Ér-
demérem kitüntetésben részesült

Kondora István polgármester az 
ülést követő sajtótájékoztatóján 
elmondta: valamennyi, a Terü-
leti Operatív Program keretében 
elnyert pályázat támogatási 
szerződése aláírásra került
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Tájékoztató a 2017. évi ebösszeírásról

Folytatás az 1. oldalról
Máhr Tivadar alpolgármester 

volt az előterjesztője a testületi ülé-
sen annak a megyei önkormány-
zattal és a Magyar Közút Nonpro-
fit Zrt.-vel kötendő konzorciumi 
megállapodásnak, amely Sárváron 
kettő fejlesztést jelent. – Egyrészt 
a Sárvárról Rábasömjénbe menő 
kerékpárút megépítését tartal-
mazza, másrészt a Szombathelyi 
út mellett a kerékpárút további 
fejlesztését teszi lehetővé a város 
irányába a projekt – mondta 
Máhr Tivadar. A konzorcium a 
TOP keretében nyert mintegy 
265 millió forintot a városrészeket 
összekötő kerékpárutak megépíté-
sére. A MÁV-val, mint a pályázat 
negyedik résztvevőjével egy jel-
képes bérletei szerződést is kellett 
kötni a területeinek a használatára 
vonatkozóan.

– Most a tervezés folyik, a MÁV 
miatt nagyon sok szempontra 
kell figyelni. A tervek elkészülte 
után következhet a kivitelező 
kiválasztása egy közbeszerzési 
eljárás során, és jövőre várható a 
kivitelezés. Nagyon bonyolult az 

előkészítése a beruházásnak, pél-
dául létre kell hozni egy Megyei 
Kerékpárforgalmi Tervet, amely 
összefogja a megyei kerékpárhá-
lózatot, hogy a fejlesztések vég-
eredményeként egy összefüggő 
rendszer alakuljon ki – mondta 
el Máhr Tivadar.

Varga Jenő tanácsnok, önkor-
mányzati képviselő a hegyközségi 
ingatlanok belterületbe vonásával 
kapcsolatos testületi döntésről 
tájékoztatott. – A Hegyközségben 
több helyen újra módosítottuk a 
belterületi határvonalat, ez azt 

jelenti, hogy akik a zártkertjü-
ket átminősítették zártkertnek 
nem minősülő ingatlanná, most 
amennyiben érinti őket a belterü-
leti határvonal, akkor kérhetik az 
ingatlanjuk belterületbe vonását. 
Ez iránt az önkormányzati hiva-
talban lehet érdeklődni. Ennek 

azért van nagy jelentősége, mert 
az önkormányzat szeretné a 
Hegyközségben a szennyvíz-
csatorna kiépítését folytatni, és 
ehhez pályázatot benyújtani, de 
ennek a feltétele, hogy az érintett 
ingatlanok belterületen legye-

nek – mondta el Varga Jenő, aki 
további, a körzetét érintő fejlesz-
tésekről is beszélt. A Vak Bottyán 
utcát és a Vasút utcát érinti az idei 
útfelújítás a körzetében. A Ma-
dách utcában 95%-ban elkészült 
a csapadékvíz-elvezetés, amely 
az Óvár utcában folytatódik a 
kútfejek elkészítésével. 

Szabó Zoltán önkormányzati 
képviselő, mentőtiszt a testületi 
ülésen számolt be arról, hogy 
tovább bővült az életmentő pon-
tok száma Sárváron. A Sárvár 
FC pályáján és a Taravis Kft. 
rábasömjéni telephelyén újabb 
két defibrillátort helyeztek el. – 
Országos szinten nem nagyon 
van ilyen település, ahol lakosság-
számra vetítve ennyi defibrillátor 
lenne. A 15 ezres városunkban 
16 készülékkel rendelkezünk, 
amelyek bárki számára hozzáfér-
hetőek – mondta el Szabó Zoltán, 
majd hozzátette: a defibrillátor 
használatával kapcsolatban egy 
dologra kell figyelni, hogy a ké-
szülék utasításainak a használó 
maradéktalanul tegyen eleget.

-fr-

Megépülhetnek a városrészeket összekötő kerékpárutak

Szabó Zoltán, Máhr Tivadar és Varga Jenő a sajtótájékoztatón

Tájékoztatjuk a sárvári pol-
gárokat, hogy az Önkormány-
zat az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. 
§ (1) bekezdése alapján az idei 
évben ebösszeírást végez, mivel 
az ebekről helyi elektronikus 
nyilvántartást köteles vezetni.

Kérjük, hogy az eb tulaj-
donosa és tartója az ebössze-

íráskor a törvényben előírt 
adatokat bocsássa a telepü-
lési önkormányzat rendel-
kezésére.

Az ebösszeíró adatlap elér-
hető a www.sarvarvaros.hu / 
Hatósági Iroda nyomtatványai 
oldalon, illetve személyesen is 
igényelhető a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Ha-
tósági Irodáján.

A jogszabályban meghatá-
rozott adattartalmú ebösszeíró 
adatlapot ebenként külön kell 
kitölteni. 

A kitöltött adatlapokat az 
alábbi módokon 2017. július 
17-től 2017. augusztus 31-ig 
lehet  benyújtani:

– személyesen a Sárvári 
Közös Önkormányzati Hiva-
tal (9600 Sárvár, Várkerület 
utca 2.) aulájában elhelyezett 
urnába dobva, vagy

– személyesen a Sárvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
(9600 Sárvár, Várkerület utca 
2.) földszint 4. irodájában az 
ügyintézőnél leadva, vagy

– postai úton a Sárvári Kö-
zös Önkormányzati Hivatal, 
9600 Sárvár, Várkerület utca 
2. alatti címére.

A kitöltéssel kapcsolatban 
a 95/523-132-es telefonszá-
mon a Hivatal munkatársai 
készséggel adnak tájékoz-
tatást.

A Hivatal ügyfélfogadási 
ideje:

hétfő: 8.00-12.00, kedd: 
13.00-16.00, szerda: 8.00-
12.00, 13.00-16.00, péntek: 
8.00-12.00 között. 

Tájékoztatjuk továbbá, 
hogy a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010. 
(II.26) Korm. rendelet 17/B. 
§ (10) bekezdése értelmében 
2013. január 1. napjától a 
négy hónaposnál idősebb eb 
csak transzponderrel (chip) 
megjelölve tartható, ezért 
kérjük, amennyiben a jog-
szabályban meghatározott 
kötelezettségének még nem 
tett eleget, úgy szíveskedjék 
a transzponderrel nem ren-
delkező ebeket állatorvosnál 
megjelöltetni.

Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal

Hatósági Iroda
Sárvár, Sylvester J. u. 1. (a Vár bejáratával szemben)

Tel.: 95/323-547    www.drboda.hu

Dr. Boda Szabolcs
fogszakorvos

Teljes körű fogászati szakellátás
• Implantológia
• Digitális panoráma röntgen
• Gépi fogfehérítés

Fogszabályozás!
Dr. Zsoldos Zsófi a

fogszabályozó szakorvos
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – SÁRVÁR 
(Ebenként külön kérdőívet kell kitölteni!) 

B e n y ú j t a n d ó  l e g k é s ő b b  2 0 1 7 .  a u g u s z t u s  3 1 - i g !  

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 
Az eb tulajdonosának 

Neve: 
Címe: 

Az eb tartójának 
Neve: 
Címe: 
Telefonszáma: E-mail címe: 

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok 
Az eb 

Fajtája/fajtajellege: Neme:               SZUKA                        KAN 
Születési ideje: Színe: 
Tartási helye: Hívóneve: 

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok 
Transzponderrel 

(mikrochippel) ellátott eb esetén 
Ivartalanított eb esetén Kisállat-útlevéllel rendelkező 

eb esetén 
A chip sorszáma: 
 

Útlevél száma: 

Beültetés időpontja: 
 

Az ivartalanítás időpontja: Útlevél kiállításának időpontja 

A beültetést végző állatorvos 
neve: 

Az ivartalanítást végző 
állatorvos neve: 

Az útlevelet kiállító állatorvos 
neve: 
 

A beültetést végző állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 
 
(a bélyegzőlenyomaton található 
szám) 

Az ivartalanítást végző 
állatorvos kamarai bélyegzője 
száma: 
(a bélyegzőlenyomaton 
található szám) 

Az útlevelet kiállító állatorvos 
kamarai bélyegzője száma: 
 
(a bélyegzőlenyomaton található 
szám) 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok 
Az eb 

Oltási könyvének száma: 
 

Utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: 
 

Oltási könyvét kiállító szolgáltató állatorvos 
neve: 
 

Veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag: 

Oltási könyvét kiállító állatorvosa kamarai 
bélyegző száma: 
(a bélyegzőlenyomaton található szám) 

Az oltóanyag gyártási száma: 

Oltást végző állatorvos neve: Oltást végző állatorvos kamarai bélyegzője száma: 
 
(a bélyegzőlenyomaton található szám) 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 
Veszettség szempontjából aggályos eb 
megfigyelési státusza: 
      megfigyelt         nem megfigyelt  

Az eb veszélyessé minősítése: 
   igen                 nem  

Kezdő időpontja: Veszélyessé minősítésének időpontja: 

 A megfelelő választ kell megjelölni! 
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Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük 
csatolni a kitöltött nyomtatványhoz! 

Kelt:  ............................................. ,  2017.  .............  hó  .............  nap 

  ...........................................................  
  (név olvashatóan) 

  ............................................................... 
 aláírás 
 
 
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ  
az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP SÁRVÁR” nyomtatványhoz 

Az adatlapokat ebenként külön adatlapon kérjük bejelenteni! 
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két 
személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat. 
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható 
be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék" megjelölést kell beírni. 
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott 
okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton 
szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez 
vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is. 
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, 
amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell. 
Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát 
kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb 
veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. 
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett" szöveg kerüljön 
beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, 
vagy adta ki az okmányt. 
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, 
nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs" szöveg 
kerüljön beírásra. 

 

✃

✃
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Beszélgetésre és fórumra hív-
ta az érdeklődőket az MSZP és 
a Híd a Jövőnkért Egyesület. 
A téma az önkormányzatok 
jövője, a demokrácia, a saj-
tószabadság és a sport volt 
az újra indult Közéleti Ká-
vézóban.

Az MSZP és a Híd egyesü-
let közös fórumának vendégei 
Fehér László, Celldömölk pol-
gármestere és Klampár Tibor, 

Európa- és világbajnok asz-
taliteniszező, a Celldömölki 
VSE–Swietelsky asztalitenisz 
csapatának vezetőedzője voltak. 
Házigazdaként Szabó Lajos és 
Németh Zsolt önkormányzati 

képviselők köszöntötték a meg-
jelenteket. 

A Közéleti Kávézó fórumsoro-
zat egy ideig szünetelt, most újra 
indult. Ennek okairól Németh 
Sándor, az MSZP helyi szerve-
zetének elnökségi tagja beszélt. 
Mint mondta, a sorozat története 
a 2000-es évek közepére nyúlik 
vissza, amikor is a „Beszéljük 
meg!” címet viselte. – Mostanában 
ismét sok dolog van, amiről be-
szélnünk kellene, ősztől szélesebb 

körű közéleti témákkal, például az 
egészségügy, a nyugdíj kérdéseivel 
foglalkozunk. Vendégeink orszá-
gosan ismert baloldali közéleti 
szereplők, politikusok lesznek – 
mondta Németh Sándor. 

Fehér László 1994-től önkor-
mányzati képviselő, 2002-től 
polgármester Celldömölkön. 
Úgy látja, hogy 2010-től folya-
matos feladatvesztést kell meg-
élniük az önkormányzatoknak.
– 1990 után mindenki azt mond-
ta, hogy rengeteg feladatot kap-
tak az önkormányzatok. Nem 
biztos, hogy szerencsés volt, 
hogy egy területi ellátású kórház, 
vagy egy járási feladatot ellátó 
szakközépiskola önkormányzati 
fenntartásban volt. De most meg 
átestünk egy kicsit a ló túlolda-
lára, mert hiszen a járóbeteg-el-
látás, az általános és zeneiskolák 
is állami fenntartásba kerültek, 
pedig jobb lenne, ha közelebb 
lennének az emberekhez – hang-

súlyozta a celldömölki városve-
zető. Fehér László polgármester 
örömteli hírről is beszámolt, 
hiszen Celldömölk a Területi 
Operatív Program keretében 
mintegy 1 milliárd forintnyi 
támogatáshoz jut, amely újabb 
fejlesztések megvalósítását teszi 
lehetővé Celldömölkön. 

A közéleti fórum további 
részében Klampár Tibor, Eu-
rópa- és világbajnok asztalite-
niszező elevenítette fel sport-
sikereit. Szólt arról is, hogy a 
Celldömölki VSE–Swietelsky 
asztalitenisz csapata, amelynek 
vezetőedzője, eddig az Extra Li-
gában hét aranyérmet szerzett, 
idén a bronzéremig jutott.

-fr-

Újra indult a Közéleti Kávézó

A Híd a Jövőnkért Egyesület 
képviselői a Katalin utca lakóit 
maguk köré gyűjtve tartottak 
sajtótájékoztatót. 

A téma az utca kátyúzása és 
útkanyarulatának burkolatfel-
újítása volt, amelyet kritikával 
illetett Németh Zsolt elnök, és a 
közpénz elherdálásának nevezte 
az ilyen típusú felújítást. 

Szabó Richárd, a Híd egyesület 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
vezetője arról beszélt, hogy van 
viszont a városnak egy olyan 
utcája, ahol kiemelten kezelték 
az útfelület és a járda felújítá-
sát.  Ez egy rábasömjéni utca, 
ahol Varga Károly önkormány-
zati képviselő él. Ebből  azt a                                                  
következtetést vonta le, hogy a 

város minden utcájába egy kép-
viselőt kellene költöztetni, és ez 

garanciát jelentene a megfelelő 
minőségű útfelújításra.  

Szele Balázs, a Híd egyesület 
alelnöke kiemelte, hogy Sárvá-
ron nagy szükség lenne az útfel-
újításra, évi 300 milliót kellene 
rá fordítani.

Kondora István polgármes-
tert is megkérdeztük az érintett 
utca felújításáról. Kérdésünkre 
elmondta, azért kátyúztak és 
burkolták újra a Katalin utca 
kanyarulatában az utat, hogy a 
legkritikusabb részeket kijavít-
va megkönnyítsék az itt élők 
közlekedését. A Katalin utca 
felújítása szerepel a következő 
két év útfelújítása programjában, 
a hosszú távú megoldás itt is – a 
terramixes technológia alkal-
mazásával – egy új útburkolat 
megépítése lesz.

Fonyó Roberta

Sajtótájékoztató a Katalin utcáról

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.

A Közéleti Kávézó szervezői és vendégei

A Híd egyesület politikusai a Katalin utca lakóival
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A Szent László Plébánia 

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

● Mint minden hónap 25-én, 
így majd ezen a júliusi kedden 
is templomunk Prágai Kis Jézus 
szobránál boldogabb családokért 
és kallódó gyermekek megtéré-
séért imádkozunk.

● Július 26-án (szerdán) Szent 
Anna napján szentségimádásra 
hívjuk a híveket a hegyközségi 

Kálvária-kápolnába 11.00 és 
17.00 között. Régi szép szokás, 
hogy Szent Anna napján a sárvá-
ri leányok és asszonyok kizarán-
dokolnak a hegyi kápolnába, 
gyermekáldás reményében.

● Augusztus 6-án, vasárnap 
Urunk színeváltozását ünne-
peljük.

● Augusztus 8-án, kedden 
Szent Domonkos ünnepén este 
a Rózsafüzér Társulat összejö-
vetele.

● Előrejelzés: Augusztus 
15-én, kedden, a Boldogságos 
Szűz Mária mennybevételének 
főünnepén 7, 10 és 19 órakor 
kezdődnek a szentmisék. 18.30-
kor litániát éneklünk Nagyasszo-
nyunkhoz, hazánk reményéhez. 
Rábasömjénben 11 órakor lesz 
az eucharisztikus ünneplés. – Az 
ősszel (október 8-án) bérmál-

kozókat (az új 9. osztályosokat) 
második nyári találkozóra ezen 
a parancsolt ünnepen a 10 órai 
nagymisére hívjuk és elvárjuk! 
Fokozott buzgósággal mutassák 
meg katolikus elkötelezettségü-
ket egész nyáron!

Szent Miklós Plébá

 ● Július 16-án, a vasárnapi 
szentmiséken jelentkezzenek 
szüleikkel azok a gyermekek, 
akik a jövő tanévben szeretnének 
elsőáldozáshoz és bérmáláshoz 
járulni és ezt még nem tették 
meg. A feliratkozás feltétele a 
szentség felvételének. A hitokta-
tásban résztvevő gyermekeket is 
írassák fel a jó szülők. Az általá-
nos iskola minden évfolyamára 
vonatkozik ez.

● Július 23-án, a vasárnapi 
szentmiséken jelentkezzenek a 
Szülők kíséretében azok a gyer-
mekek, akik a jövő tanévben 
lesznek első osztályosok, ha ezt 
eddig nyaralás vagy egyéb el-
foglaltság miatt nem tették meg.

● Július 23-án, vasárnap a 10 
órás nagymisén Szent Kristóf az 
utazók védőszentjének ünnepé-
hez kapcsoltan autó-, motor- és 
kerékpárszentelést végzünk. 
Kérem Híveimet, akik autó-
val, motorral vagy kerékpárral 
rendelkeznek, azzal jöjjenek a 
szentmisére és imádkozzanak 
a balesetmentes közlekedésért!

● Augusztus 6-án, vasárnap 
a szentmiséken Vianney Szent 
János közbenjárásával imádkoz-
nak a jó Hívek a lelkipásztorko-
dó papságért. 

● Augusztus 8-án, kedden 
Szent Domonkosnak a rózsafü-
zéresek Atyjának lesz az ünnepe. 
A szentmise előtt 18 órától ró-
zsafüzért imádkozunk.

● Augusztus 15-én, kedden 
Nagyboldogasszony főünnepén 
délelőtt 10 órakor és este 18.30 
órakor  lesznek ünnepi szentmi-
sék a Sári templomban.

● A Sári plébánia internetes 
honlapján olvashatók a plébániai 
közösség részletes programjai. 
www.sarvarsari.hu

● A Sárvári és környékbeli 
érdeklődő és kereső Testvérek 
figyelmébe ajánlom a Mária Rá-
dió értéket közvetítő műsorait. 
FM.95.2

A SÁRVÁRI EVANGÉ

● Nádasdy Történelmi Feszti-
vál: Július 14-én, pénteken 17:30 
órakor koszorúzás lesz Nádasdy 
Ferenc – Fekete Bég szobránál. 

Július 16-án, vasárnap 9:30 
órai kezdettel ünnepi istentisz-
teletet tartunk a keresztyén hit 
védői és megújítói tiszteletére. 

● Hittanosok tábora: Július 
17-23. között Rábapatyon tartjuk 
meg a gyülekezet hittanosainak 
napközis nyári táborát. Közép-
pontban a reformáció témaköre. 
Táborzáró istentisztelet 2017. 
július 23-án 11 órakor lesz. 

● Reformációi körút kettő 
keréken: Július 24-29. között 
kerékpárra fel, hogy láthatóan 
evangélikusok legyünk! Lehet 
csatlakozni az út egészére, vagy 
szállásadással lehet támogatni 
a programot: Győr – Sárvár 
– Keszthely – Balatonboglár – 
Balatonfüred – Tapolca – Pápa 
útvonalon!

● Egyházmegyei zenei tábor: 
Augusztus 6-13. között Őri-
magyarósdon kerül megrende-
zésre a gyülekezeti szolgálatba 
bevezető, és megerősítő tábor. 
Jelentkezni a Lelkészi Hivatalo-
kon keresztül lehet. 

● Hallgasd az igazságot! 
Szeretettel ajánljuk a kedves 
olvasóknak a Szombathelyről 
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 
istentiszteletet tartunk. 

● Gyülekezetünk honlapcí-
me: reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

A sárvári Szent Miklós plébá-
nia közösségi termében tartot-
tak élménybeszámolót Szécsi 
Gábor és felesége, Szécsi-Tóth 
Zsófia 4 ezer kilométeres za-
rándokútjukról. A fiatal pár 
házasságkötésük után gyalog 
indult nászútra Európa Szent 
helyei felé.

A Deák tértől Santiago de 
Compostelán keresztül Fátimáig 
tartott Zsófi és Gábor zarándok 
nászútja 2012-ben. A házasság-

kötést követően ez az extrém, hat 
hónapos El Camino a középkori 
mintát követte, amikor a za-
rándokok még a lakóhelyükről 
indultak Szent Jakab sírja felé. 

Az út szól a  gyalogos zarándo-
kok kalandvágyáról, a szabadság 
érzéséről, az élet élvezetéről, a 
megtisztulásról és a nehézsé-
gekről, lélekemelő élményekről 
Európa szakrális, kulturális és 
történelmi zarándokútjain. 

Azóta az utazásukról számos 
helyen tartottak beszámolót és 
könyvben is megírták tapasz-
talásaikat. Az előadáson szó 
esett arról, hogy a kényelmes, 
bevált, járt utak helyett olykor 
érdemes vállalni a járatlan utat, a 

bizonytalanságot, hogy végül egy 
nagyobb bizonyosságra leljünk. 
Egymásra odafigyelve és egy-
mást segítve sokkal könnyebb a 
teher és az út. 

Nászutas zarándokok
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A sárvári Galeria Arcisban 
nyílt meg Tahin Gyula fotó-
művész „Föld-rajzok” című 
kiállítása. A tárlatot Dabóczi 
Dénes művészettörténész 
nyitotta meg.

Tahin Gyula fotóművész 
az 1960-as évek óta egyik 
jelentős alakja a magyar kor-
társ fotográfiának. Rendkí-
vüli tónusgazdagságú képei 

igen gondosan, tektonikusan 
szerkesztettek, monumentális 
hatásúak.

Újító tevékenységeként a szub-
jektív természetfotózás első 
hazai művelője volt. Alkotóként 
„struktúra-képekkel”, megfigyelt 
vagy megkonstruált mikrokoz-
moszok leképzéseivel szerepelt 
kezdetben. Objektívét tágabbra 
nyitva azóta a világ különböző 
pontjain fellelhető természeti 
képződményeket fotózza. Föld-
rajzok című tárlata is ezekből a 
képekből ad válogatást.

A válogatás képei arról szól-
nak, hogyan alakítják a Föld fel-
színét a rá ható tényezők, mint a 

vulkáni tevékenység, a víz, a fagy 
vagy a szél. A felvételek többek 
között olyan izgalmas tájakra 
kalauzolják el az érdeklődőket, 
mint Délnyugat-USA nemzeti 
parkjai, Izland, Chile vagy Izrael.

Tahin Gyula fantáziát meg-
mozgató szubjektív föld-rajzai 
július 30-ig tekinthetőek meg a 
Galeria Arcis kiállítótermében a 
Nádasdy-várban. 

333333%3333333
KEDVEZMÉNNYEL!

LÁTÁSA A HIVATÁSUNK

SZEMÜVEGLENCSE

Mi nyáron sem

lazítunk!

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és 
az opticnet.hu honlapon.

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Álláshirdetés
Fuvarozó cégünk Vas megyei telephelyén, Sárváron fl ottabővítés 
miatt gépjárművezetőket keres:

– nemzetközi munkákra,
– nyerges, ponyvás szerelvényekre,
– hétvégék 90%-ban itthon,
– kocsigazdás rendszerrel.

Elvárások: C+E vezetői engedély és GKI-kártya!

Ha jó csapatban szeretnél dolgozni, szereted, amit csinálsz és 
úgy gondolod kész lennél az állás betöltésére, jelentkezz!

Keresd Lónai Gábort telefonon +36 20 44 66 377 és/vagy facebookon is 
egyaránt. Jelentkezz fényképes önéletrajzzal! E-mail: info@speedy2001.hu

Várjuk jelentkezésed!

Iniciál Autóház Kft. - 9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefonszám: 20/665-61-10
www.inicial.hu/nissan
*Nissan Finance – A feltüntetett ajánlat Micra Visia 1.0 benzines modellekre Shift � nanszírozással érvényes. A � nanszírozás 
a 2017.07.01-től megkötött vevőszerződésekre érvényes, visszavonásig, illetve a készlet erejéig. A tájékoztatás nem 
teljeskörű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance � nanszírozást az UniCredit 
Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A képek illusztrációk. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató 
jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,5-5,1 l/100 km; kombinált 
CO2-kibocsátás: 92-115 g/km. **A tájékoztatás nem teljes körű. A Nissan Ígéreteinek teljes körű részleteit megtalálja az 
Általános Szolgáltatási Feltételek dokumentumban a www.youplusnissan.hu weboldalon vagy a márkakereskedéseinkben.
A résztvevő márkakereskedések listáját keresse a https://www.nissan.hu/HU/hu/YouPlus/customer-promise.html weboldalon.
***Külföldről: +36 1 371 54 93.

AKÁR 2 995 000 FT-TÓL*

Bárhol, bármikor számíthat ránk 06 80 333 888***

A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.
NISSANYOU+

   Díjmentes csereautó**

   Legmagasabb minőség a legjobb áron**

   Díjmentes állapotfelmérés**

   Nissan Assistance közúti

            segélyszolgálat teljes élettartamra**

VADONATÚJ NISSAN MICRA
A CINKOSTÁRS

Izgalmas tájakra kalauzolnak Tahin Gyula képei

Balogh Márta Mi Camino – Az én utam című fotótárlatát Gróf 
István, volt alpolgármester nyitotta meg július 6-án a Nádasdy-
vár Folyosó Galériájában. Balogh Márta a megnyitó napján 
vetítéssel egybekötött előadást is tartott a Szent Jakab úton 
átélt élményeiről a művelődési központ középső klubtermében.

Bryce Canyon (Utah, USA) – Tahin Gyula felvétele
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e m l é k e s t

on the wall

Belépődíjak: elővét: 1500,- Ft
jegyfoglalás: 95/ 320 - 0 63

h elyszí n i  j eg yár :  20 0 0, -  F t
nadasdy.var@gmail .com

 

2017. augusztus   11.   (péntek) – 21:00

sárvár, nádasdy-vár, szabadtéri színpad
esőnap:  augusztus 13. (vasárnap)

mosonmagyaróvár // sopron // győr

Pink_Floyd_emlekest.indd   1 6/15/17   10:57:21 AM

2017. 

júli. 21.
(pé) 20:30

esőnap: 

júli. 24. (hé)

jegyelővétel: 2500,- Ft helyszíni jegyár: 3000,- Ft jegyfoglalás: 95/320-063 nadasdy.var@gmail.com

sárvár 
nádasdy-vár
szabadtér

Elvis_Oltar_Miami.indd   1 6/16/17   11:31:51 AM

Időpont: 2017. július 29. (szombat) – 20:30   
Helyszín: Nádasdy-vár

ALMAGRÁNÁT – A teremtés története
Rendező: Komáromi Sándor
A Soltis Lajos Színház nem kisebb feladatra vállalko-
zott, mint hogy a szinte mindenki által ismert bibliai 
teremtéstörténetet olyan eszközökkel mutassa be, 
amelyek a színház legeredendőbb formáit idézik 
meg. Valódi közösségi élmény generálására tesz-
nek tehát kísérletet, hiszen ebben a „Nyitott Tér”-
ben megvalósuló előadásban a nézők nem csak 
„néznek”, hanem időnként velük együtt játszanak, 
táncolnak, vagy keltenek életre színpadképeket.

ALMAGRÁNÁT
SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ

Belépődíjak: elővét: 1500,- Ft
jegyfoglalás: 95/ 320 - 0 63

h elyszí n i  j eg yár :  20 0 0, -  F t
nadasdy.var@gmail .com

 

sárvár 
 nádasdy-vár

 szabadtér

2017. 

aug. 25.
(pé) 21:00

élőben  előadja  a:

müller péter sziámi 
and friends  zenek ar

v endégműv észek :  novák péter és  kiss llászló

jegyelővétel: 2500,- ft helyszíni jegyár: 3000,- ft jegyFoglalás: 95/320-063 nadasdy.var@gmail.com

h a l l e l u j a !

leonard cohen
l e g j o b b  d a l a i  m a g ya r u l

Cohen_emlekest.indd   1 6/15/17   8:18:15 PM
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Résztvevő együttesek:
„El Ahlem” – Algéria, „Odessos” – Bulgária, „Kimon” – Ciprus, „Uni-
versity 2” – Grúzia, „Aria Di Casa Nostra” – Olaszország, „FIII Ca-
marasului” – Románia, „Tradicija/Grozd” – Szerbia, „Ballet Camara” 
– Szenegál, Néptánckör – Sárvár, Senior Néptánc Egyesület – Sárvár, 
Vándor Vokál énekegyüttes és barátaik: Orczi Géza és Szabó Zoltán, 
Regös együttes – Sárvár

Program:
2017. augusztus 15. (kedd)
20.00:  Az algériai együttes folklórestje a sárvári 
 Várkapu Vendéglőben

2017. augusztus 16. (szerda)
17.00:  Rövid folklórbemutatók a Kossuth téren és a Spirit Hotelben
17.45:  Polgármesteri fogadás a Nádasdy-vár házasságkötő termében 
 (csoportok köszöntése, ajándékok átadása)
18.30:  Ünnepélyes fesztiválnyitó a Nádasdy-vár udvarán 
 (Rossz idő esetén az udvaron felállított sörsátorban.)
18.45  A fellépő együttesek bemutatkozása a Nádasdy-vár színpadán
20.30:  „Fesztiválforgatag”: Nemzetek táncháza 
 a Nádasdy-vár udvarán
2017. augusztus 17. (csütörtök)
17.00:  Sárvári Gyógyfürdő: az algériai, a ciprusi és 
 a szerb együttesek bemutatkozása
18.00:  A bolgár és a román együttesek műsora 
 a sárvári Kossuth téren
19.00:  „Afrikai folklórest” és táncház a Nádasdy-vár udvarán: 
 közreműködnek Algéria és Szenegál (Ballet Camara) 
 együttesei. Az estén Szenegál bemutatkozó standja 
 a vár udvarán: népművészeti termékek, afrofonás 
 (Rossz idő esetén az udvaron felállított fesztiválsátorban.)

2017. augusztus 18. (péntek)
17.00:  Sárvári Gyógyfürdő: a grúz és a román együttesek 
 bemutatkozása
19.00:  „Olasz folklórest” a Nádasdy-vár hátsó kisudvarában 
 – folklór és gasztronómia: Közreműködnek 
 az Aria Di Casa Nostra (Olaszország) és a Regös együttes 

 (Az estre 1000 Ft a kóstolójegy/a készlet erejéig/, 
 a folklóresten kitelepült büfé üzemel.)
20.00:  Ciprusi folklórest a sárvári Tinódi Vendéglőben

2017. augusztus 19. (szombat)
17.00:  Sárvári Gyógyfürdő: a bolgár és az olasz együttesek 
 bemutatkozása
19.00:  „Balkáni folklórest” a Nádasdy-vár udvarán: 
 Közreműködnek a bolgár és a szerb együttesek, valamint 
 a Vándor Vokál énekegyüttes és barátaik  (Orczi Géza és 
 Szabó Zoltán). (Rossz idő esetén az udvaron felállított 
 fesztiválsátorban.) A színpadi produkciókat követően 
 bolgár és szerb táncház a fellépők közreműködésével.

2017. augusztus 20. (vasárnap)
9.00-tól: Egész napos kirakodóvásár a Nádasdy-vár hídján és 
 aulájában
9.30:  Istentisztelet az evangélikus templomban az algír 
 együttes közreműködésével
10.00:  Folklórmise a Szent László Katolikus-templomban 
 a bolgár, a grúz és az olasz együttesek közreműködésével
10.00:  Református templom: Istentisztelet a román együttes 
 részvételével
11.00-tól: Rövid táncbemutatók a sárvári Szent László 
 Katolikus-templom  előtti téren
15:00:  Algéria és a Sárvári Senior Néptánc Egyesület 
 bemutatkozása a Spirit Hotelben
15.00-19.00: „Ismerjük meg színes világunkat!”: 
 a fesztiválon résztvevő nemzetek bemutatkozó standjai 
 a Nádasdy-vár udvarán
17.00:  Jelmezes felvonulás a Batthyány úti körforgalomtól 
 a Nádasdy-várig
18.00:  Ünnepi köszöntő a résztvevő csoportok 
 közreműködésével a Nádasdy-vár színpadán. 
 Köszöntőt mond: Kondora István polgármester
18.30:  Nemzetközi folklórgála a Nádasdy-vár színpadán 
 (Rossz idő esetén a fesztiválsátorban.)
22.00:  Fesztiválzáró „Örömtánc”
22.30:  Tűzijáték

Algéria

Néptánckör Sárvár

Senior Néptánc Egyesület – Sárvár

Bulgária

Olaszország

Szenegál

Ciprus

Regös együttes

Szerbia

Grúzis

Románia

Vándor Vokál
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Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

SOPRONBAN 
a GYIK. Rendezvényházban

(Ady Endre út 10.)
2016. március 1-jén (kedd) és

március 8-án (kedd) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla-
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negye-
dikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizs-
gázott sikeresen, telje-
sítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít be-
szélni – tanári segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elő-
véve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk 

egy nyelvtanfolyamra. További infor-
máció az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan 
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

Gaál Ottó nagy sikerű
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Tananyagok megtekinthetők és
21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

Sárváron, a Nádasdy-vár Művelődési 
Központban (Várkerület 1.) 2017. július 19-én 
(szerda) és július  26-án (szerda) 17-19 óráig.

Szombathelyen, Szombathelyen, 
a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban 

(MMIK, Ady tér 5., 102-es terem.) 2017. július  18-án 
(kedd) és július 25-én (kedd) 17-19 óráig. 

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

SOPRONBAN 
a GYIK. Rendezvényházban

(Ady Endre út 10.)
2016. március 1-jén (kedd) és

március 8-án (kedd) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla-
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negye-
dikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizs-
gázott sikeresen, telje-
sítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít be-
szélni – tanári segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elő-
véve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk 

egy nyelvtanfolyamra. További infor-
máció az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan 
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

SOPRONBAN 
a GYIK. Rendezvényházban

(Ady Endre út 10.)
2016. március 1-jén (kedd) és

március 8-án (kedd) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla-
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negye-
dikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizs-
gázott sikeresen, telje-
sítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít be-
szélni – tanári segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elő-
véve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk 

egy nyelvtanfolyamra. További infor-
máció az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan 
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

SOPRONBAN 
a GYIK. Rendezvényházban

(Ady Endre út 10.)
2016. március 1-jén (kedd) és

március 8-án (kedd) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla-
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negye-
dikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizs-
gázott sikeresen, telje-
sítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít be-
szélni – tanári segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elő-
véve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk 

egy nyelvtanfolyamra. További infor-
máció az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan 
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd
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Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

Mokka Cosmo Demo 
1,4 TB / 140 LE Barna 7 362 000 Ft 1 513 000 Ft 5 750 000 Ft

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, az akció a készlet erejéig tart.
További feltételekről érdeklődjenek márkakereskedésünkben.

Corsa Selection 5a 
1,2 B / 70 LE
Corsa Enjoy 5a 
1,4 B / 90 LE
Crossland X Enjoy 
1,2 B/81 LE
Astra J Sedan 
1,6 B / 115 LE
Astra K St. Enjoy 
1,4 TB / 125 LE
Astra K Selection 5a 
1,4 B / 100 LE
Mokka Selection 
1,6 B / 115 LE

Insignia St Drive Demo 
2,0 D / 170 LE

Fehér

Metálfény

Fehér

Fehér

Metálfény

Metálfény

Ezüst

Világoszöld

3 500 000 Ft

4 323 000 Ft

4 445 000 Ft

4 861 000 Ft

6 320 000 Ft

4 977 000 Ft

5 217 000 Ft

11 069 000 Ft

701 000 Ft

724 000 Ft

300 000 Ft

962 000 Ft

635 000 Ft

627 000 Ft

827 000 Ft

3 370 000 Ft

2 799 000 Ft

3 599 000 Ft

4 145 000 Ft

3 899 000 Ft

5 685 000 Ft

4 350 000 Ft

4 390 000 Ft

7 699 000 Ft

MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁRSZÍN

AKCIÓS AUTÓK  AZ OPEL 
SZOMBATHELYNÉL! 
2+2 év garanciával!

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! 

 

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! 

 

177 Ft/db     354 Ft/l

239 Ft/db     478 Ft/l0,5l

187 Ft/db     374 Ft/l

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! 

 

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

Benkő Sándor, Magyar Sajtó 
Nagydíjas fotóriporter Föld-
emberek című kiállítása nyílt 
meg június 30-án este a Ná-
dasdy Ferenc Múzeum vártor-
nyában.

A kiállítás a múzeum TOP 
30+ Borünnepéhez kapcsoló-
dik. Egy tematikus, fekete-fehér 
képekből álló fotósorozat, mely 
a vidéki lét szépségeit, pillanatait 
örökíti meg. Nem egy roman-
tikus szemléletű anyag, sokkal 
inkább hétköznapi, realisztikus 
és emberközeli. Benkő Sándor 

elmondta, nem első ízben tár-
sítanak a fesztiválhoz fotókiál-
lítást is, hiszen tavaly a fotóklub 
már összeállított egy anyagot, 
melynek minden darabja kap-
csolódott a borokhoz. Idén nem 
szerette volna ezt megismételni, 
más irányba indult el. A kiállítás 
minden egyes képét vidéken 
készítette, így valamilyen mó-
don köthető a földmunkához, 
a „földemberekhez”, átvitt érte-
lemben a bortermesztéshez is. 
A kiállítás július 31-ig tekinthető 
meg.  (Fotó: Takács-Reichardt 
Gabriella)

Földemberek a borünnepen
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2017. július 14. és augusztus 19. 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 17-én és 31-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. július 10. 

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

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS 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!

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

Extra ajánlatunk: 
Minden  multifokális lencse 

40%-os kedvezménnyel 
kapható a Győrvári Optikában!

További lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben 
és várjuk ingyenes computeres szemvizsgálatra.

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Július 15., 22. és augusztus 12.,19.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Július 29-én és augusztus 5-én a nyári szünet miatt 
nem jelentkezünk új közéleti magazinnal!

Pénteki Mozaik:
Július 14. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Sárvári Sörexpressz és 
XVIII. Fúvószenei Várfesztiválról 
Július 21. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Nádasdy Történelmi 
Fesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
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Jól indult a nyár a Sárvár FC-
nél! Labdarúgótábort szerve-
zett általános iskolás gyerme-
keknek, amely akkora sikert 
aratott, hogy jövőre is lesz 
folytatása.

Stieber Zoltán sárvári szüle-
tésű, válogatott labdarúgó volt 
a névadója a Sárvár FC által 
szervezett labdarúgótábornak. A 
gyerekekkel a labdarúgás forté-
lyait Kovács László, a Sárvár FC 

vezetőedzője, a tábor vezetője 
és Haraszti Zsolt edző ismer-
tették meg. – A gyerekeknek 
egyrészt mozgási lehetőséget 
szerettünk volna biztosítani az 
iskola befejezése után, másrészt 
a saját utánpótlásunk érdeké-
ben figyelemmel is kísértük 
őket – mondta Kovács László, a 
labdarúgótábor vezetője.

Stieber Zoltán is kilátogatott 
a gyerekekhez, amikor a közös 
fotó és dedikálás sem maradt el.

Megtartották hagyományos 
évzáró piknikjüket a Sárvári 
Kinizsi Sport Egyesület után-
pótlás kézilabdázói. Ekkor 
adta át az U13-as leány kézi-
labdázóknak az ezüstérmeiket 
Kondora István polgármester.

– Az utánpótlás remekül szere-
pel, a TAO programnak köszönhe-
tően öt korcsoportban vannak csa-
patai a Kinizsi SE-nek, akik közül 
a legjobb eredményt az U13-sok 
érték el – mondta Csonka László, 
a Sárvári Kinizsi SE Kézilabda 
Szakosztályának vezetője.

A felnőtt kézilabdacsapat 
mérsékelten sikerült ősz után 

remekül szerepelt tavasszal, 
amikor is 11 mérkőzésből ötöt 
megnyert, egy döntetlent játszott 

és négyszer kapott ki. Ezzel há-
tulról a harmadik, tehát az idei 
szabályok szerint kieső helyen 

végzett az NB II-ben. De jelen 
állás szerint nem lesz elegendő 
induló, így továbbra is az NB 
II-ben versenyezhet.

Edzőjükkel, Pup Adéllal sora-
koztak fel az U13-as utánpótlás 
kézilabdázók, akiknek Kondora 
István polgármester adta át 
ezüstérmeiket, és gratulált a sike-
res szerepléshez. A polgármester 
az átadást követően elmondta, 
hogy a következő szezonban már 
jobb körülmények között edz-
hetnek kézilabdázóink, hiszen 
elkészül a TAO-támogatásnak 
köszönhetően a Nádasdy iskola 
öltöző- és vizesblokkjának fel-
újítása is.

Remekeltek az utánpótlás kézilabdázók

Jövőre is focitábor

A táborozó gyerekek Kovács Lászlóval és Haraszti Zsolttal

A Sárvári Kinizsi Kék Golyó 
tekecsapata eddigi legjobb 
eredményét elérve második 
lett az NB II-es bajnokság 
Nyugati csoportjában. Az 
ezüstérmek átadásán részt 
vett Kondora István, Sárvár 
polgármestere.

Sárváron ilyen jó helyezést NB 
II-es szinten még nem ért el a Ki-
nizsi tekeszakosztálya – hangzott 
el a díjátadón. A csapat bajnoki 
ezüstje mellé Rozmán Szabolcs 
egyéni ifjúságiban negyedszer 
szerzett zsinórban bajnoki cí-
met. A csapat tagjainak Kondora 

István polgármester gratulált a 
kitűnő eredményhez. Hozzátéve, 
hogy másfél év múlva a város már 
fel tudja ajánlani a csapatnak a 
multifunkcionális sportcsarnok-
ban az arra elkészülő négypályás 
versenyzési lehetőséget.

A Sárvári Kinizsi Kék Golyó 
tekecsapata július második felében 
kezdi meg három hetes erőnléti 
edzésekkel a szeptemberben kezdő-
dő bajnokságot, ismét a dobogó leg-
felső fokát tűzve ki célul – számolt 
be Farkas Imre szakosztályvezető.

Ezüstérem-átadó a sárvári tekéseknél

Az ezüstérmes U13-as csapat Kondora Istvánnal és Pup Adéllal

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

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

Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.  

Az ezüstérmes tekecsapat Kondora István polgármesterrel
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 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

Ruben’s Latino  
szórakoztató estje   
2017. július 29-én,
szombaton 20 órától
Forró latin ritmusok,
hideg italok 
az árnyas fák alatt… Táncos cipő ajánlott 

Augusztus 18-án 20 órától a ciprusi 
„KIMON” 

néptánc csoport fellépése!

Nyári ételújdonságaink: 
– Tinódi lant – burger
– Lángoló csirkenyárs
– Pisztáciás krémes kreáció

HMMM  CSÁBÍTÓ!
Jöjjön és kóstoljon!!!

Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 
06-30-600-7234

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

A július 14-16-ig megrendezendő 
VIII. Nádasdy Történelmi Fesztivál alkalmából 

a Várkapuban korhű környezetben, korhű 
étkeket kínálunk! 

 Július 15-én, szombaton kb. este 9-kor 
támadnak a törökök

...fosztogatnak az oszmán martalócok...
 Mindenkit sok szeretettel várunk egy kis 

időutazásra!

Augusztus 15-én, 
kedden, a nulladik 
napon,  20 órától 

a XXXVII. Nemzetközi 
Folklórfesztivál 

keretében  
a Vendéglő előtti 

útszakaszon fellép 
az algériai El Ahlem együttes!

Hagyományainkhoz híven a régiók jellegzetes ételeivel is 
várjuk kedves Vendégeinket!


