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Szent István öröksége élő,
amelyet most tovább építünk

Az államalapítás ünnepén Kondora István polgármester mondott ünnepi beszédet a folklórfesztiválra érkezett
külföldi tánccsoportok képviselőivel körbe véve

Az állami ünnep alkalmából
Sárváron a magyar és a város
zászlói mellett ott sorakoztak a
37. Nemzetközi Folklórnapokon fellépő országok lobogói
is. Sárváron összefonódik az
augusztus 20-i ünnepség a
néptáncfesztivál zárógálájával.
– Az államalapítás ünnepe
egyúttal Sárvár születésnapja
is, hisz augusztus 20-án nyerte

vissza a település városi rangját,
melynek jövőre lesz az 50. évfordulója – emlékeztetett Kondora
István, Sárvár polgármestere. Városunkban Szent István
öröksége élő, amelyet most is
tovább építünk – tette hozzá a
polgármester.
– Az ország legrégebb óta működő folklórfesztiválja a sárvári,
az egész megyében és azon túl is
hirdeti a fellépő csoportok révén

hazánk vendégszeretetét, azt,
hogy mi módon kell más népeket
vendégül látni, akik barátsággal
érkeznek hozzánk – szólt dr.
Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke.
Az ünnepi köszöntő után
a polgármester megszegte a
város új kenyerét azt kívánva,
hogy a következő aratásig minden sárvárinak jusson belőle
bőséggel.

Becsöngettek!
Kezdődik a tanév!

A 2017/2018-as tanév első tanítási napja szeptember 1-je,
péntek, az utolsó tanítási napja
2018. június 15-e, péntek. Sárvár
két középiskolájában és három
általános iskolájában rendben
elkezdődött a tanév.
A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskolában augusztus 31-én
tartották a tanévnyitó ünnepélyt,
amelyen sor került az iskola tornacsarnok öltözőrendszerének
ünnepélyes átadására. A Gárdonyi és a Szent László általános
iskolákban is szeptember elsején
reggel nyitották meg a tanévet,
éppúgy, mint a Tinódi gimnáziumban és a Barabás szakközépiskolában. A Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskolában szeptember
8-án 17 órakor lesz a tanévnyitó.
A 2017/2018-as tanév első
féléve 2018. január 26-ig tart,
az iskolák február 2-ig értesítik
a tanulókat és a szülőket az első
félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tartalomból:

Polgári piknik ........................... 2.
Sárvár emlékbélyeg .................. 3.
Sömjéni falunap ....................... 4.
Sárvári fesztiválok ....... 5-7. és 9.

Városi fotópályázat kiállításmegnyitója

Felkerült a Sárvár FC a Magyar Kupa főtáblájára!

A Sárvár – Kristálytiszta Élmény 2017 városi fotópályázat
eredményhirdetésére és díjátadójára szeptember 3-án, vasárnap
15.30-kor kerül sor a Nádasdy-vár Folyosó Galériájában. Ekkor
nyílik a legjobb alkotásokból kiállítás, ahol köszöntőt mond Pajor
András AFIAP fotóművész, megnyitja Kondora István, Sárvár
város polgármestere. A „Virágos Sárvárért!” környezetszépítő
verseny díjazott ingatlanait bemutató fotókból is itt nyílik kiállítás. A tárlatok szeptember 30-ig látogathatóak a Nádasdy-vár
nyitvatartási idejében.

A Sárvár FC 4–0-s győzelmet aratott a Magyar Kupa 3. fordulójában a Büki TK otthonában. Venczel 3, Kun pedig 1 góllal
járult hozzá a bravúros eredményhez. Három győzelemmel a
Sárvár FC felkerült a Magyar Kupa országos főtáblájára, innen
várja a folytatást. A megyei bajnokság első fordulójában 6–0-s
győzelmet aratott a Sárvár FC a Schott Lukácsháza SE csapata
ellen. A 2. fordulóban a Jánosháza otthonában lépett pályára a
sárvári csapat, ahol 5–0-s győzelmet vívott ki, így továbbra is a
lista élén áll a megyei bajnokságban.
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Erős és egységes az Észak-Vas megyei jobboldali tábor
Sárváron piknikeztek az ÉszakVas megyei fideszesek, akik
Ágh Péter országgyűlési képviselő és Máhr Tivadar, a helyi
Fidesz elnöke invitálására gyűltek össze a kötetlen programon
a Nádasdy-várban.

Évtizedes hagyomány, hogy
a nyári időszakban szezonzáró
pikniket tart a Sárvári Fidesz.
2013 óta, amióta Ágh Péter az
Észak-Vas megyei választókerület elnöke, kibővült az esemény
a választókerület szimpatizánsaival és aktivistáival. A vendéglátó,
Máhr Tivadar, a Sárvári Fidesz
elnöke azt hangsúlyozta, hogy a
közös munkát megalapozzák az
ilyen kötetlen együttlétek, mint
a polgári piknik.
– Megmondom őszintén, nagyon jó érzés tudni, hogy a
térségért végzett munkámban
nem vagyok egyedül – mondta
Ágh Péter. Hozzátette: óriási

megtiszteltetésnek tartja, hogy
sokan támogatják, és sok emberre számíthat. – Sárváron, a
mostani Fidesz-pikniken is ilyen
emberek vettek részt – foglalta
össze a képviselő. Így folytatta:

az itt élő embereket. Értük akarunk önzetlenül tenni – foglalta
össze a képviselő.
Mint mondta, az elmúlt években sok lépést tettek előre, sok
fejlesztés valósulhatott meg

ahol Ágh Péter arról is beszélt,
hogy a folytatáshoz szeretnék
megnyerni az emberek bizalmát
a választáson.
A piknikre Észak-Vas megye
számos településéről érkeztek

A sárvári polgári piknik résztvevői, középen Ágh Péter országgyűlési képviselő

– Minket nem egyszerűen a
pártszimpátia fűz össze, hanem
az, hogy szeretjük a hazánkat,
szeretjük Vas megyét, az otthont
adó településeinket és tiszteljük

a vasiak érdekében, azonban
rengeteg még a feladat is. – Dolgozni szeretnénk tovább, hiszen
óriási munka vár még ránk
– hangzott el a rendezvényen,

vendégek, Kőszegtől Celldömölkig, Büktől Csepregig, Véptől
Répcelakig és Sárváron át a kisebb falvakból is sokan fogadták
el a szervezők meghívását.

Böjte Csaba testvér pártfogoltjai jártak Sárváron
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 18 gyermeke és két
nevelője nyaralhatott egy hetet Vas megyében. A sárvári
önkormányzat és helyi cégek,
intézmények összefogásának köszönhetően egy felejthetetlen napot tölthettek el
Sárváron Böjte Csaba testvér
pártfogoltjai.

egyhetes nyaralásuk egy napját
Sárváron tölthették Kondora István polgármester, illetve a sárvári önkormányzat támogatásának
köszönhetően. Böjte Csaba pártfogoltjait a Nádasdy-vár udvarán
köszöntötte Kondora István,
majd elbeszélgetett a fiatalokkal
és nevelőikkel. Örömének adott
hangot, hogy évről évre fogadhat

hogy maradandó élményekkel
távozzanak Magyarországról. A
polgármester mindenkit megajándékozott Sárvár csokival,
majd ebédre is vendégül látta a
gyerekeket.
A Nádasdy Ferenc Múzeumban Takács Zoltán Bálint
igazgató üdvözölte a fiatalokat,
és szervezett számukra egy felejthetetlen délelőttöt, amelyben
a tárlatvezetés mellett a játékos
foglalkozás is helyet kapott.
A Csillaghíd Alapítvány adja a
hátteret a tábor megrendezéséhez, főszervezője pedig a kezde-

tektől H. Szalay Balázs, a Sárvár
Rádió műsorvezetője. A Csillaghíd Alapítványnak a nagyobb Vas
megyei városok önkormányzatai
segítenek a szervezésben, a szállást például a Vasvári Önkormányzat biztosítja a kezdetektől
Böjte Csaba gyermekeinek. Adománnyal támogatja a táborban az
étkeztetést például a sárvári Sága
Foods Zrt is.
A múzeumlátogatás és a Nádasdy iskolában elfogyasztott
finom ebéd után következett
a várva várt fürdőzés a sárvári
fürdőben.

Közútlezárás és forgalomelterelés
a Sárvári szüret ideje alatt

H. Szalay Balázs főszervező és Kondora István polgármester a dévai és
szászvárosi gyermekotthonokból érkezett gyerekekkel

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány dévai és szászvárosi
otthonaiból érkezett gyermekek

Sárváron egy-egy dévai vagy
más otthonból érkezett csoportot, és hozzájárulhat ahhoz,

2017. szeptember 9-én 17.00-18.00 óra között egészpályás
közútlezárásra és forgalomelterelésre kerül sor a Batthyány
utcai körforgalomtól, a Batthyány utcán és a Kossuth téren át
a Nádasdy-vár gazdasági (hátsó) bejáratáig.
Az útlezárás idején a terelőút: Sárvár, Rákóczi u.–Fekete híd
u.–Gárdonyi u.–Hunyadi u.–Batthyány u.
Fenti időpontban a Sárvár, Batthyány utcai és Rákóczi
utcai (Kórház) megállónál az autóbusz-forgalom szünetel.
A Batthyány utcai megállóhoz legközelebbi megállóhely az
Autóbusz-állomás, a Rákóczi utcai (Kórház) megálló helyett
a Gyógy- és Wellnessfürdőnél (Thermálfürdő–Rákóczi utca)
lévő megállónál nyílik lehetőség a le- és felszállásra.

facebook.com/sarvari.televizio
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Bélyeg jelenik meg a várossá avatás 50. évfordulójára
Sárvárt bemutató bélyeget
ad ki a Magyar Posta Sárvár
várossá nyilvánításának 50.
évfordulójára 2018-ban. Az
emlékbélyeg megjelentetését
Ágh Péter országgyűlési képviselő kezdeményezte.
Ágh Péter képviselő Illés Zoltánhoz, a Magyar Posta elnökvezérigazgatójához fordult kérelemmel a Sárvárt bemutató
bélyeg kiadása iránt.
Kérelmét azzal indokolta,
hogy Sárvár városa 2018. augusztus 20-án ünnepli várossá
avatásának 50. évfordulóját. E
kerek évfordulóra több fórumon is megemlékeznek, Magyarország Kormányának támogatásával egy többfunkciós

sportcsarnok is épül. A város a
középkortól kezdődően komoly
történelmi hagyománnyal rendelkezik, elég a Nádasdy családra, vagy Sylvester Jánosra és az
első, magyar nyelven nyomtatott
könyvre, az Újtestamentumra
gondolni. Ezen történelmi háttérnek is köszönhetően a város
kiemelt helyszínként vesz részt
a jelenleg futó Reformáció 500
emlékév programjaiban. Napjainkban a turizmus kapcsán
találkozhatunk leggyakrabban
Sárvár nevével, gyógyfürdővel,
gyógyhely címmel rendelkezik,
és az eltöltött vendégéjszakák
száma alapján az egyik legkedveltebb hazai üdülőváros. A
várossá avatás évfordulójához
kapcsolódóan – a gazdag törté-

nelmi hagyományokra is emlékezve – méltó lenne, ha erről a

Ágh Péter képviselő kezdeményezésére
emlékbélyeg jelenik meg Sárvár várossá nyilvánításának 50. évfordulójára

kerek félszázados évfordulóról a
Magyar Posta egy bélyeg formájában is meg tudna emlékezni,
ezért kérte a képviselő, hogy
a 2018-as bélyegkibocsátási
programba Sárvárt is vegyék fel.
Illés Zoltán elnök-vezérigazgató a napokban arról
tájékoztatta Ágh Pétert, hogy a
Magyar Posta által belső és külső szakértők által működtetett
Bélyegkibocsátási Témakijelölő
Tanácsadó Bizottság támogatta a kérelmet, és így jövőre
megjelenhet bélyeg Sárvárról
a várossá nyilvánítás jubileumára. A téma egy bélyegcímlet
kiadásával kerül bemutatásra,
melyhez első napi alkalmi
boríték és alkalmi bélyegzőlenyomat is készül.

Új helyen várja az ellátottakat a gondozási központ
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
150 millió forintot nyert Sárvár
Város Önkormányzata a Sárvári
Gondozási és Gyermekjóléti
Központ korszerűsítésére. A teljes körű átalakítási munkálatok
hamarosan elkezdődnek, így a
gondozási központ ideiglenesen
új helyen várja az ellátottakat.
Hámoriné Németh Edit, a
Sárvári Gondozási és Gyer-

mekjóléti Központ intézményvezetője adott tájékoztatást
arról, hogy az intézmény munkatársai a következő hónapokban a Várkerület utca 17/A
szám alatt (Várkerületi Óvoda
mellett, az egykori eltérő tantervű iskola épületében) várják
az ellátottakat.
Dolgos heteken vannak túl a
központ munkatársai, hiszen az
intézmény teljes átköltöztetésén
felül a várkerületi épületben is

számos átalakítást kellett elvégezni annak érdekében, hogy
zökkenőmentesen láthassák
el feladatukat az elkövetkező
időszakban is. A legfontosabb
teendők közé tartozott például
a hatályos szabályoknak megfelelő melegítőkonyha kialakítása.
– Az irodák az ellátottak számára nyitva állnak, mostanra
már a kényelmi eszközök is
helyükre kerültek. Igaz, itt-ott
egy-két apró hiányosság még

található, de azt gondolom,
hogy a működéshez szükséges
feltételek adottak – mondta az
átköltözés kapcsán az intézményvezető.
Az előzetes tervek alapján
jövő őszig tart a gondozási központ épületének felújítása, mely
beruházás megvalósulásával az
intézmény a kor követelményeinek megfelelően tudja majd
ellátni kötelező feladatait.
Czupor Szilvia

Meleget adnak majd a kidőlt fák a fűtési szezonban
A viharban kidőlt, közterületen, illetve önkormányzati területen lévő sárvári fák meleget
adnak majd a fűtési szezonban.

Még folyik az augusztus elején
tomboló viharban kitörött,
kidőlt fák eltakarítása, feldolgozása.

Sárváron is fák dőltek ki, tetőket bontott meg az augusztus
eleji szélvihar. Húsz méter magas
fa dőlt a 88-as úthoz vezető bekötőútra Sárvárnál, de a Batthyány utcai körforgalomnál, a piac
melletti területen is hatalmas
fákat döntött ki a vihar. Jelentős
károk keletkeztek a várpark

fáiban is. A szakembereknek
hetekre való munkát ad a fák
eltakarítása, feldarabolása.
– Szociális célokat szolgálnak
majd a közterületen, önkormányzati területen kidőlt fák, amelyeket
rászorulók kapnak meg a fűtési
szezonra – tájékoztatta lapunkat
Kondora István polgármester.

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2017. szeptember 5-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

Nagy kárt okozott a vihar a várparkban is

BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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Egy nap, ami csak a jókedvről és az együttlétről szól
A Rábasömjénért Egyesület
augusztus 12-én invitálta falunapi rendezvényre sportés kézműves programokkal,
műsorokkal a helybélieket. A
művelődési központban és a
rendezvénysátorban tartották
a településrész napját.

napnak nevezni. A szervezők
összefogását az időjárás is
támogatta, hisz az idei nyár
vihar-hőség választékából a
ragyogó napsütés volt soron.
Pedig a szervezők még rendezvénysátort is állítottak a
biztonság kedvéért.

Varga Károly képviselő és a lelkes rábasömjéni gyerekek

Rábasömjén Sárvár része,
de a hagyomány úgy tartja,
hogy a falunapot illik falu-

Az udvaron népi játékok és
íjászkodás várta a gyerekeket
és az őket elkísérő szülőket is.

Az udvar másik felén üstökben
puhult a hús a résztvevők étvágyát kielégítve. Aki kifogyott
a szórakozásból, az a kicsik és
nagyok örömére sétakocsikázhatott egyet körbe Sömjénen.
A napot a gyerekek a játék
mellett arcfestéssel és kézműves foglalkozások termékeivel
is emlékezetessé tehették, a
Kanona Band pedig koncertet
adott. A falunapon a szerencsével is kacérkodhattak azok, kik
tombolajegyet váltottak, hisz

számos felajánlott ajándék vett
részt a sorsoláson.
A lelkes szervezőmunka idén
is több hónapot vett igénybe
– mondta el Rábasömjén önkormányzati képviselője, Varga
Károly. Sok felajánlás és segítség
érkezett ezúttal is a falunap
sikeres megtartásához. Ismét
bebizonyítva, hogy az önállóságot őrizve is lehet Sárvár
szerves része Rábasömjén, ha
a polgárok és a város vezetése
összefog.

Hálás köszönetünk mindazoknak, akik segítették a Rábasömjéni
falunap előkészítését, szervezését, lebonyolítását! Akiknek köszönjük
az anyagi támogatást és a rengeteg tombolafelajánlást:
Vas Megyei Közgyűlés, Sárvár Város Önkormányzata, Sárvári TDM,
Sárvári Turisztikai Egyesület, Spirit Hotel, Park Inn Hotel, Danubius
Hotel, Sárvárfürdő, SÁGA, Zöld Pont Kft., Bassiana Étterem, Onyx Garden Étterem, Platán étterem, Tinódi vendéglő, OTP, K&H, Édes Mosoly
Édességbolt, Szabó Optika, C.P. Portál Kft., Simon Gazdabolt, Zoé Ékszer,
Vasudvar, Tímár Óra és Rövidáru, Emmer Butik, Viola Illatszer, Popella
Szitanyomó, Vámos Zoltán, Vámos Tamás, Wawrzsák család, Németh
Balázs, Tóth Gábor, Tóth András, Tóth György, Lengyel István, Baranyai
István, Bíró Győző, Vincze család, Kovács Adél, Horváth János – zenész,
Rábasömjéni Díszítő Szakkör és a Rábasömjénért Egyesület tagjai.
Az Egyesület nevében: Tamics Ibolya elnök, Varga Károly képviselő

Negyedszázados a diabetes egyesület
„Tégy többet magadért, cukorbetegen is vidáman” címmel
szervezett programot az idén
25 éves Sárvári Diabetes Egyesület. A Nádasdy-vár Művelődési Központban előadásokat
tartottak a cukorbetegséget
érintő témákban.
Orvos, dietetikus és érintett
beteg is beszélt a diabetesről, a
betegséggel való együttélés szabályairól. Ingyenes vércukor-,

vérnyomás- és testsúlymérést is
tartottak.
A Vas Megyei Közgyűlés oklevelét Németh Kálmán, a közgyűlés tagja adta át Molnár Lászlónénak, az egyesület elnökének.
Répcelak volt polgármestere,
Németh Kálmán köszöntőjében
beszámolt róla, hogy maga is
cukorbeteg, és tagja a sárvári
egyesületnek, így személyesen
bizonyíthatja, hogy egy jó közösség kapta az elismerést.

Sárvár,
utcában, a fürdő
Sárvár, Rákóczi
Hunyadi utcában
5+8 lakásos
közvetlen
közelében épülő
társasházban
lakások
értékesítése elkezdődött.
a lakások
ésingatlanba
az
Fektessen
értékálló
üzletek
értékesítése
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A klub már az egyesületté alakulás előtt is működött,
emlékezett vissza Varga János
alapító tag. A 80-as évek második felében mintegy harmincan

Az életminőséget a gyógykészítmények fejlődése is javítja, de
az életmódváltás elkerülhetetlen a
betegség következményeinek csökkentésében – figyelmeztetett az egy-

A Vas Megyei Közgyűlés oklevelét Németh Kálmán közgyűlési tag adta át
Molnár Lászlónénak, az egyesület elnökének

érezték úgy, hogy közösségként,
tapasztalataikat kicserélve kön�nyebbé tehetik életüket a sárvári
cukorbetegek, így szerveződtek
klubbá, majd egyesületté – mesélte Varga János.

begyűlteknek előadást is tartó Dr.
Denkler Gábor belgyógyász, diabetológus. A diabétesz népbetegség,
de ismerve kialakulását és hátterét
elkerülhető a szövődmények súlyosbodása, az életminőség romlása.
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Fúvósok és rockzenészek gondoskodtak a fesztiválhangulatról
Idén a fúvószenekari versenyen 350 zenész mérte össze zenei tudását a várban
Bírták szuflával a fúvósok és a
csapokból sem fogyott ki a hétvégi hőségben a folyékony kenyér.
Így idén is jó kiegészítője volt a
fúvószenei fesztiválnak Sárváron
a Sörexpressz. Július 7-e és 9-e
között került sor a városban a
Sárvári Sörexpressz és XVIII.
Sárvári Fúvószenekari Várfesztivál és Versenyre.
A Sörexpressz menetrend szerint megérkezett a Nádasdy-várba
a fúvószenekari fesztivál első
napján, és kezdetét vette a háromnapos sörös–fúvós rendezvény,
amihez minden adott volt – a jó
zenék, a finom nedűk és a nyári
meleg. A fesztivált Kondora István

karmester és Dr. Csikota József
egyetemi adjunktus, a WASBE Fúvószenekari Világszövetség elnökségi tagja voltak. A zsűri munkáját
ezúttal is Szélesi Attila, a szervező
Sárvári Koncertfúvószenekar karnagya segítette. – A fúvószenekari
verseny 2008 óta zajlik a fesztivál
mellett, ez a hetedik alkalom, hogy
vendégül látjuk a nevező zenekarokat. Idén hat zenekar több mint
350 zenésze versenyez, de már
reggel érkeztek több megyéből
fúvószenei szakemberek, mert a
versenyünk nemcsak a résztvevőknek jelent szakmai kihívást,
hanem a karnagyok számára is
egy szakmai továbbképzéssel ér
fel – mondta Szélesi Attila.

repet vállalt a sárvári fúvószenei
várfesztivál elindításában, most
megemlékezett a sárvári zenekar
alapítójáról, Pernecker Jánosról is.
Szombat délután a gyógyfürdőtől a várig haladt a fúvószenekarok
felvonulása. A menetet a Sörexp-

aztán versennyel, sörfesztivállal
is kiegészült Most már ott tartunk, hogy egy teljesen komplex
rendezvény, egy sokszínű nyári
fesztivál, amely mindenkinek tud
valamit adni. Mindehhez kellett a
Sárvári Fúvószenekari Egyesület

Kondora István polgármester, Máhr Tivadar alpolgármester és dr. Kondora
Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke ingyenes sörcsapolással nyitották
meg a fesztivált

Fúvószenekari felvonulás – a kiskunlacházai fúvósok

polgármester nyitotta meg, és kívánt jó szórakozást a közönségnek
a fesztiválforgatag idejére.
A zenei program nyitányaként a
Heimattönne Kapelle csapata muzsikált, majd a kottatartók után a
hangládák és a fényvetők foglalták
el a színpadot a fesztivál mindhárom napjának estéjén. Ugyanis
ritkán látott sztárdömpinget hozott
a városba a Sárvári Sörexpressz.
Július 7-én este Nagy Feró és a
Beatrice együttes nyitotta a sort.
Július 8-a reggelén vette kezdetét a fúvószenekari verseny a vár
udvarán. Idén hetedik alkalommal érkeztek Sárvárra a három
nehézségi kategóriában versengő
zenekarok. Neves – három főből
álló – szakmai zsűri értékelte a
produkciókat. A zsűri elnöke Szabó Ferenc, a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség elnöke volt. A
zsűri tagjai Markovics Gábor Csokonai-díjas és Hidas Frigyes-díjas

Az idei fúvószenekari várfesztivál és verseny díszvendége Balázs
Árpád zeneszerző, a Magyar Fúvószenei Szövetség alapító elnöke
volt, akit a fesztivál szervezői 80.
születésnapja alkalmából is köszöntöttek, és akinek két műve
is szerepelt a kötelező művek
sorában. Balázs Árpád aktív sze-

Nagy Feró a koncerten és a „kereszten”

ressz vezette, aztán a házigazda
Sárvári Koncertfúvószenekar
következett, majd Szombathely
Város Fúvószenekara. A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar, a
Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvószenekar, a Kiskunfélegyházi Ifjúsági
Fúvószenekar és a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar,
végül a balmazújvárosi Bekton
Ifjúsági Fúvószenekar vonult fel a
főutcán. A felvonulást a zenekarok
gálaműsora követte.
–1989-ben indult a fúvószenei
várfesztivál, akkor még kezdetleges keretek között a tanácsteremben. Kezdetben még minden
második évben rendeztük meg,

kitartása és az önkormányzat
töretlen támogatása – mondta el
Máhr Tivadar, a fúvószenekari
egyesület társadalmi elnöke, Sárvár alpolgármestere.
A fúvószenekari verseny ünnepélyes eredményhirdetésére a
gálaműsor után került sor, ahol
Szabó Ferenc, a zsűri elnöke értékelte a programot. – Nagy öröm
számomra, hogy ismét Sárváron
találkozhatott hazánk fúvószenei
„krémje”, hiszen az itt fellépő zenekarok reprezentálják az ország
zenei színvonalát. Köszönet a verseny szervezőinek, akik hosszú évtizedek alatt felépítettek egy olyan
rendszert, amelyben ez a sárvári
fúvószenekari verseny és fesztivál
Magyarország legrangosabb rendezvényévé vált a szakmánkban
– szögezte le Szabó Ferenc.
A vár hídján a rendezvény
három napja során az érkezőket
a Folk Bazár kézműves árusai fogadták, a vár udvarán pedig közel
ötvenféle sörrel várták a szomjazókat. Szombaton este a Bikini,
majd DJ Dominique, vasárnap
este pedig az Irigy Hónaljmirigy és
Kasza Tibi lépett fel a Nádasdy-vár
udvarán. Mindegyik koncert alatt
többezer fővel zsúfolásig megtelt a
vár ötszögű tere.
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Három napon át visszatért a török kor Sárvárra
Július 14-e és 16-a között ostromállapotok uralkodtak Sárvár utcáin és a vár környékén. A
IX. Nádasdy Történelmi Fesztivál eseményei folytak kardcsörgéssel és ágyúdörgéssel.

Az idei fesztiválra idén két felvezető rendezvény is ráirányította
a figyelmet. Két napig zajlott a vár
kazamatáiban a Báthory-lakoma,
amelyen korabeli ruhákban korabeli ételeket szolgáltak fel színes
műsor kíséretében. A város tavain pedig előző héten megtartották
a fesztivál halfogó versenyét, felhívva a figyelmet az idei Országos
Nádasdy Ételmustrára is, ahol a
legnagyobb kifogott halért, egy
3,2 kg-os amúrért járó különdíjat
Kovács Erik kapta.
Az idei Nádasdy Történelmi
Fesztivál a hagyományőrzés és
az emlékezés jegyében kezdődött.
Július 14-én Nádasdy Ferenc
napóra szobránál Dr. Bagi Zoltán
Péter, a Csongrád Megyei Levéltár főlevéltárosa emlékezett meg
az erős Fekete bégről.

érkezett hagyományőrző csoportok díszelgésével kezdődött
a Nádasdy Történelmi Feszti-

A megnyitó után tartották a
várpark gyepéből fűnyíróval kialakított hatalmas „zöld táblán”

A fesztivál díszvendégei is jelmezt öltöttek: Haller Ferenc, a Sárvári TDM
vezetője, dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Kondora
István polgármester, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Juhász Szabolcs, az
MTÜ egészségturizmusért felelős igazgatója és Máhr Tivadar alpolgármester

vál második napján a hivatalos
megnyitó. A történelmi fesztivál
díszvendége Juhász Szabolcs,
a Magyar Turisztikai Ügynök-

az élősakk-bemutatót. A fehér
bábokat Berkes Ferenc nemzetközi sakknagymester, a magyar
sakkolimpiai csapat egyik éltáblása irányította. Ellenfele Kis Attila
nemzetközi sakkmester, mesteredző, a Haladás sakkcsapatának
versenyzője volt. A sakkcsatát
a várhídról figyelő közönség
izgalmas partit élvezhetett végig,
amely a világos győzelmével
végződött.
A Nádasdy Ételmustrán pedig
egész nap rotyogtak az ételek
a kondérokban, és számtalan
módon készültek el a halételek

elnevezésű étke került. A másodikak a Győrvári Léhűtők lettek
Kuruc mustáros lazac filéjükkel.
A győztes csapat a rábapatyi
Gasztroördögök csapata lett a
Pákászok eledelével.
A várparkolóban az Aranyponty Halászati Zrt. jóvoltából egy hatalmas 22 ezer literes
akváriumot állítottak fel, nem
véletlenül, hiszen a Nádasdy
Ételmustrán is a halé volt a főszerep. Ebben csak magyar halak
úszkáltak, és három napon át a
fesztivál egyik főlátványossága
volt ez az akvárium.
Szombaton délután került sor
a fesztivál fő attrakciójára, az
ostromjátékra, amelynek során
közel kétszáz hagyományőrző
vitéz idézte meg a Nádasdy-vár
falai alatt a török elleni küzdelmek idejét.
A Nádasdy Borbazár 7 meghívott pincészettel, köztük egy
„vendégpincészettel” átlépte a
régió- és országunk határait, külön zenei színpadával tartalmas
szórakozást kínált a látogatóknak.
A szombat este sztárfellépője a
helyi kötődésű Soulwave együttes
volt, majd a Cimbaliband zárta a
nagyszínpadi fellépők sorát. Vasárnap szablyaharccal, a kincskereső játék eredményhirdetésével,
ostromjátékkal és koncertekkel
ért véget a IX. Nádasdy Történelmi Fesztivál.
Ezreket vonzott idén is a Nádasdy Hagyományőrző Egyesület
által kilencedik alkalommal meg-

Munkában a Nádasdy Ételmustra zsűrije: Szőke András, Lévai Ferenc, Bede
Róbert és Takács Norbert

A Nádasdy-várban két színpadon is szólt a zene már péntek
este. A borbazárban a Fák alatt
zenekar muzsikált, a nagyszínpadon a Balkán Fanatik nyitotta
a fesztiváli fellépők sorát. A koncertet követően a látványos fáklyás felvonulás volt soron. Sárvár
főutcáján a több száz résztvevő
kézben tartott, égő szövétnekkel
világította meg a belvárost. A
napot az Ocho Macho együttes
és a Tabulatura régizene együttes
fellépése és táncház zárta.
A vár elé felsorakozó bandériumok, az ország számos pontjáról

ség egészségturizmusért felelős
igazgatója volt. Köszöntőjében
kiemelte: Sárvár sokat tett azért,
hogy tavaly Magyarország rekord
évet zárt a 27,7 millió vendégéjszakával. – A most induló Kisfaludy
Turisztikai Fejlesztési Program
lesz az egyik jövőbeni forrása az
ágazat beruházásainak – mondta
Juhász Szabolcs. Ágh Péter országgyűlési képviselő beszédében
arról szólt, hogy Sárvár nem csak
egy fürdőváros, akik ellátogatnak
ide, azzal a tudattal mennek haza,
hogy Sárvár hozzátett valamit az
egész magyar történelemhez.

A Nádasdy Történelmi Fesztivál egyik leglátványosabb rendezvénye az élő
sakk volt (Fotó: Auer Gábor)

és a hozzá illő fogások. A hos�szas kóstolgatások és tanakodás
után a harmadik helyre a sárvári
oratórikusok Lakomá-sok csapatának Másnaposok hallevese

szervezett nagyszabású rendezvénysorozat. Az önkormányzat
jóvoltából pedig minden eseményre belépődíj nélkül lehetett
ellátogatni.
-fr-
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Maradandó emléket adott idén is a folklórfesztivál
Egy hétig szinte minden ismét
a táncról szólt Sárváron. A
város legnagyobb fesztiválja, a
37. Nemzetközi Folklórnapok
eseményei zajlottak.

Augusztus 16-án kezdődtek
meg a több évtizedes múlttal
büszkélkedő sárvári Nemzetközi
Folklórnapok. A nyitányon a
sárvári néptáncosok után a fellépő moldáv, ciprusi, olasz, szerb,
román és bolgár együttesek a
nagyszínpadon rövid bemutatókat tartottak.
A fesztivált Máhr Tivadar,
Sárvár alpolgármestere nyitotta
meg. – Ha visszagondolunk az
elmúlt 37 évre, akkor körülbelül
ötven ország, csaknem 4 ezer
táncosát láttuk eddig vendégül
Sárváron. Az évtizedek alatt sok

vagyunk Szenegál legismertebb
táncosai és körbejárjuk a világot.
Voltunk Japánban, Kínában és

hete alatt Sárváron tartózkodott
és az ünnepélyes megnyitótól a
zárógáláig többször is megcsil-

A bolgár csoport bemutatója a vár előtt

Európa több nagyvárosában is,
jelenleg Magyarországon turnézunk. Örömmel mutatkoztunk

logtatta tehetségét a közönség
előtt. – Tánccsoportunk már
nemcsak Magyarországot járta
be, hanem Dél-Európa számos
országában is bemutatkozott.
2007 óta ez a 45. külföldi fellépésünk – mondta Dragan
Markovic, az együttes vezetője.

és dalait is megőrzi és továbbadja
a következő generációknak. Fellépéseink során arra hívjuk fel a
folklór eszközeivel a figyelmet,
hogy a Balkánon a különböző nemzetek együttélése több
évszázados tradíció. Ennek az
együttélésnek a közös nevezője,
hogy a fiatal nemzedéket arra
neveljük, hogy a saját múltunkat
őrizzük, a másokét pedig tiszteljük – tette hozzá az együttes
vezetője. – Annak ellenére, hogy
az együttes tagjai nagyrészt általános- és középiskolások a mi
munkánk nem csak abból áll,
hogy a színpadon megjelenünk,
hanem a kulisszák mögött is kemény felkészülés folyik. A fiatalok érzik munkájuk fontosságát,
hisz tudják, hogy az ő feladatuk
hagyományaink életben tartása
és tovább adása – nyilatkozta
Dragan Markovic.
A sárvári mellett a megye
számos pontján és azon túl is
felléptek a néptáncosok. Idén

A Sárvári Néptánckör táncosai a színpadon

minden megváltozott, de néhány
dolog évről évre állandó marad.
Ilyen például a Nádasdy-vár,
amely otthont ad a rendezvénynek és a sárváriak vendégszeretete. Öröm látni, hogy a
folklórral együtt ilyenkor boldogság, öröm, felszabadultság
költözik a városba. A résztvevő
csoportok táncba, zenébe vetett
hite az egész rendezvény hangulatát megalapozzák. Fontos,
hogy ebből a jókedvből a helyiek
átvegyenek, elraktározzák a hétköznapokra és mindig használják, ha szükséges – mondta az
alpolgármester.
A folklórhét során tematikus
táncesteket is tartottak, köztük
az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt az afrikai est volt,
amelyen a szenegáli gyökerű
Ballet Camara együttese lépett
fel egzotikus műsorával – Mi

már be a Sziget Fesztiválon és
most itt Sárváron – mesélt csapatáról a vezető, Abdul Camara.
A folklórfesztivál fellépői között több visszatérő tánccsoportot is számon tarthatunk. A szerb
együttes már harmadik alkalommal vendégeskedett Sárváron.
A szerb csoport a fesztivál egész

Román táncosok a Batthyány utcában

Az olasz csoport bevonulása a várudvarba

– A néptánc egy nemzet múltjában gyökerezik, de hagyományőrző együttesünk a szerb
mellett a környező népek táncait

Vasvár, Ikervár, Zalalövő, Zalaszentgrót, Körmend és Gencsapáti közönsége tapsolhatott az
előadásaiknak.
A folklórfesztivál augusztus
20-án zárult a felvonulással, ahol
rövid táncos megálló közbeiktatásával érkeztek az együttesek
a Nádasdy-várba. A gálaműsoron fellépő nemzetek tudásuk
legjavát adva kápráztatták el a
zsúfolásig megtelt várudvaron
lévőket. A folklórnapok hivatalos végét az esti tűzijáték jelezte,
azonban az örömtánc folytatódott a várban és a környező parkolóban is, maradandó emléket
adva a sárvári folklórfesztiválról
ez alkalommal is.
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Szent László
Plébánia

● Szeptember 2-án, szombaton
8.30 és 10.00 óra között a katolikus
iskolások számára tanévkezdő
szentgyónás.
● Szeptember 3-tól ismét megkezdődnek a vasárnapi 8.30-as
szentmisék. Ezen a vasárnapon a
szentmiséken az állami iskolák első
osztályosait a jó szülők mutassák be
a plébánosnak!
● A katolikus szülők – a kereszteléskor tett ígéretükhöz hűen
– fordítsanak nagy gondot gyermekeik keresztény nevelésére.
Ehhez plébániánk segítséget ajánl
hetente kétszer: az iskolákban hit- és
erkölcstan órán (népiesen: hittan),
a templomban pedig a vasár- és
ünnepnapi szentmiséken.
● Szeptember 8-án, pénteken a
Boldogságos Szűz Mária születésnapja, népiesen Kisboldogasszony
ünnepe. Szentmisék 10 és 19 órakor.
● Szeptember 10-én, a 8.30-as
szentmisén lesz az állami iskolások
tanévkezdő Veni Sanctéja és közös
szentáldozása. 9-én, szombaton
délelőtt 8.30-tól 9.15-ig a Gárdonyi
és Barabás iskolások, 9.15-től 10.00ig a Nádasdy és Tinódi iskolások,
illetve a 9. osztályos bérmálkozók (!)
évkezdő gyónási lehetősége.
● Egy hónappal bérmálás előtt,
szeptember 13-án szerdán este
17.15-kor az idei bérmálkozók (9.

osztályosok) szülei számára rövid
megbeszélést tartunk. 17.30-kor
pedig a bérmálkozók átvehetik az
előkészületi tudnivalókat.
● A 9. osztályosok bérmálási
gyakorlása a templomban szeptember 13-tól: az egyik csoport szerdán
17.30-kor, a másik szombaton
11.30-kor. Szülők, bérmaszülők
kísérjék gondos figyelemmel a
készületet!

Szent Miklós
Plébánia

Szent Miklós Pl

● Azok a hittanos gyermekek és
középiskolába vagy egyetemre járó
fiatalok, akik tiszta lélekkel szeretnék kezdeni az új tanévet, hétfőtől
péntekig minden este 18 óra és
18.15 óra között elvégezhetik szentgyónásukat a Sári templomban.
● Évközi 22. vasárnapon,
szeptember 3-án a hittanuló gyermekekkel és Szüleikkel énekeljük
a Szentlelket kérő imát a tanév
elején minden szentmisén. Ez
lesz a hittanos tanév ünnepélyes
megnyitója. Szentmisék: szombat
este 18.30 óra, vasárnap reggel 8
óra és délelőtt 10 óra. Az elmúlt
években bérmálkozott ifjúságot
is buzdítom a közös imádságon
való részvételre! Kérem a jó szülőket, hogy gyermekeikkel együtt
jöjjenek ezen a vasárnapon is a
szentmisére! A tavasszal bérmálkozó ifjak, a 8. és 9. osztályosok
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feltétlenül a Szüleikkel együtt
jöjjenek a családnak is megfelelő
szentmisére, mert ekkor tudatom a
bérmálással kapcsolatos tudnivalókat. Nagyon kérem, hogy senki
ne hiányozzon!
● Felhívom az Állami iskolákba
beiratkozott 1. osztályos gyermekek szüleinek a figyelmét, hogy a
kereszteléskor tett ígéretüknek megfelelően kérjék gyermekeik számára
a katolikus hitoktatást!
● Szeptember 8-án, pénteken,
Kisboldogasszony ünnepe lesz, délelőtt 10 órakor és este 18.30 órakor
ünnepi szentmiséket éneklünk a
Sári templomban.
● Szeptember 14-én, csütörtökön egynapos zarándoklatra
hívom a kedves Híveket Hartberge
és Pöllaubergbe, mely egy nagyon
szép Mária zarándokhely.
Jelentkezni a plébánián vagy a
szentmisék után a sekrestyében
lehet.

Evangélikus

A SÁRVÁRIEgyházközség
EVANGÉLIKUS
● Teológia
Szeptember 8-án, pénteken 14:30
órakor kezdődik Budapesten az
Evangélikus Hittudományi Egyetemen a tanévnyitó. Adjunk hálát,
és kísérjük imádsággal, hogy gyülekezetünkből ismét van teológus
hallgató.

● Lelkésziktatás
Szeptember 9-én, szombaton 16
órakor iktatják be a szomszédos Kissomlyói Evangélikus Egyházközség
lelkészi állásába Kendeh-Kirchknopf Lászlót.
● Tanévnyitó istentiszteleteink
Szeptember 10-én, vasárnap Sárváron 9:30 órakor, Rábapatyon pedig 11
órakor tartjuk tanévnyitó istentiszteletünket hittanosaink szolgálatával.
● A Nőegylet programjai
Szeptember 12-én, kedden 16
órakor a havi összejövetelre kerül
sor a gyülekezeti teremben.
Szeptember 16-án, szombaton
pedig Kaposvárra indul Nőegyletünk, korábbi látogatásukat viszonozva. A kirándulásra jelentkezni
Horváth Árpádné Katalin elnök
asszonynál lehet.
● Evangélikus Credo Rádió
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.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától
istentiszteletet és – ezzel egy időben
– gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Gyülekezetünk honlapcíme:
reformatussarvar.hu

Igazi lelki közösséget alkottak a táborozók
Több mint száz gyermek részvételével zajlott a sárvári Szent
Miklós plébánia 2. Talentum
karitász tábora. A tábor zárónapján a karitászos gyerekekhez ellátogatott dr. Székely
János megyéspüspök is.
Közös zenéléssel és püspöki
misével zárult a sárvári talentum tábor, melynek helyszíne
a felújított sári plébánia és
parkosított udvara volt. A
tábor zárónapján a karitászos
gyerekekhez ellátogatott dr.
Székely János megyéspüspök
is, aki az esti zárómise után közös vacsorán vett részt a tábor
résztvevőivel és szervezőivel. A
sárvári Talentum tábor résztvevői ajándékkosarat készítettek

a táborzáró misét tartó dr.
Székely János megyéspüspöknek. A gyerekek egy héten

át közösségépítő és hasznos
foglalkozásokon vettek részt.
Az önkormányzat kalandparki

Dr. Székely János megyéspüspököt a táborozó gyerekek nevében Rácz Anna
és Horváth Máté Mór köszöntötte

és fürdőbelépési lehetőséggel
támogatta a tábort.
– A csoport ellátogatott többek közt a nicki műgáthoz és a
csényei stációkhoz is. A város
egyesületei is tartottak itt bemutatót. A tábor megszervezésében
több mint harminc szülő segített
önzetlenül – összegezte az idei
talentum tábort Wimmer Roland plébános.
– Egy hét alatt olyan mély élményeket élhettek át a gyerekek
a tábor közösségében, mint amit
talán az iskolában az egész év
során sem – méltatta a sárvári Talentum tábort a megyéspüspök. A
tábor végén a hét során a fiatalok
által összegyűjtött talentumokat
beválthatták a felajánlott könyvekre, játékokra, ajándékokra.

facebook.com/sarvari.televizio
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Csodák földjén Sárváron a Wonderlandiekkel
Sárváron vendégszerepelt a
Wonderlandi Gospel Kórus. Ez
a hír futótűzként terjedt el, miután telt házas koncertet adtak
a Tinódi gimnázium sportcsarnokában. Valójában a Sárvári
Oratórikus Kórus alakult át
egy estére a képzeletbeli amerikai kórussá a „Film színház
muzsika” című előadása alatt.

Már az első szám elhangzása
után világossá vált, hogy ismét
jó közönség gyűlt össze, mivel
vastapssal jutalmazta a Happy
day gospel nyitószámot. Ezt
követően az est házigazdája,
Horváth Róbert mutatta be a
képzeletbeli vendégkórust és
karnagyát, Mrs. Judy Szalait (dr.
Szalai Ferencné), majd számolt
be arról a fáradságos munkáról,
amely lehetővé tette, hogy a
Chicago külvárosában működő
St. Agatha templom kórusa
Sárváron lépjen fel. A történet

szerint az együttest elkísérték a
templom Holy King Orchestra
zenészei is, amelynek vezetője
Mr. Roland Dörnyei (Dörnyei

az amerikai együttessel érkező
menedzser. Ők a színpadon
kialakított páholyban folytattak
a hallottakról humoros, évődő

Happy day gospel nyitószám, vezényel dr. Szalai Ferencné (Fotó: Benkő Sándor)

Roland) volt. Az este során
közreműködött még Ego Antal
zenei kritikus (akit Rácz Péter
alakított), valamint Kitty Miller
(megformálója Molnár Kitti),

párbeszédet, amelyek a műsorszámok közé jól belesimultak.
Három dalt hallhatott a közönség az „Apáca Show” című
filmekből, egy tételt láthatott a
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nagyérdemű „Az élet kenyere”
című musicalből. A „Mr. Bean
filmsorozat Ecce homo” motívumával acapella előadásmódban
csillogtatta meg saját hangját a
kórus, ahol a szoprán szólam
remekelt. Nagy közönségsikert
aratott Szalai Ágoston a „Notre
Dame de Paris” musical egyik
betétdalával. Igazi monumentális kórusműként szólalt meg
Wagner Tannhauser című operájának Zarándok kara.
Négy-négy műsorszámba a
Sárvári Vonósok zenészei, valamint a Kanona Band fúvósai is
bekapcsolódtak, így adtak szimfonikus hangzást az előadásnak.
Ezen az estén ismét beigazolódott, hogy a SOK több mint
kórus, mivel az örömzenék és
hálaénekek közben mindenki szerves részévé vált annak
a szeretetteljes közösségnek,
amely Sárváron közel négy éve
működik.

Egy héten át szólt a hegedű
Harmadik alkalommal tartott népzenei tábort Kanotapusztán a sárvári Herpenyő
Együttes.
A több fellépéssel tarkított hét
vendégelőadója volt a híres széki

prímás, Moldován Ilka György és
a zenekara. – Hétéves koromban
a kezembe adta apám a hegedűt,
azóta több mint ötven éve húzom
– adta meg jó muzsikájának titkát
az Erdélyben és itthon is ismert
hagyománytartó zenész. Az edző-

ÁLLÁSAJÁNLAT
Legyen tagja az év ötcsillagos szállodájának választott sárvári
Spirit Hotel Thermal Spa*****superior sikeres, dinamikusan fejlődő
csapatának!
CUKRÁSZ · Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, kreativitás
SZAKÁCS · Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat

Közös örömzenélés Kanotapusztán

táborban a közös zenélés mellett
énekeltek és táncoltak is a Herpenyő tagjaihoz kapcsolódó népes
baráti társaság tagjai, felnőttek

és gyerekek együtt. A gyakorlás
mellett széki bált is szervezett a
Sárvári Néptánckör Kulturális
Egyesület a széki zenekarnak.

SZAKÁCS (REGGELIZTETŐ) · Elvárások: középfokú iskolai végzettség, szakács végzettség előny, de nem feltétel
ASZTALOS · Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, igényes munkavégzés
KARBANTARTÓ · Elvárások: általános épület karbantartó munkában való jártasság
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu, vagy jelentkezni lehet a +36 70 636 3293-as telefonszámon.

Kertvárosban
épülő 60 lakásos
Sárvár, Hunyadi utcában
5+8 lakásos
társasházban
– a Sárvár-Ház Kft.
társasházban
által
üzemeltetett ﬁx havi bérleti
a lakások
és az
díjas
konstrukcióval
–
üzletek
értékesítése
lakások értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

10

SÁRVÁRI

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.
Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: 7.00-12.00
www.litovel.hu

Egri Csillag
0,75 l száraz
fehér
Varga
pincészet
519 Ft
+ üveg/db
692 Ft/liter

ZweigeltCabernet
Sauvignon
0,75 l
félédes
Varga
pincészet
419 Ft
+ üveg/db
559 Ft/liter

Toma
vérnarancs
0,5 l PET
149 Ft/db
298 Ft/liter

Ház Bora
Olaszrizling
1,5 l száraz
Varga
pincészet
599 Ft
+ üveg/db
399 Ft/liter

Theodora
szénsavmentes
0,5 l PET
59 Ft/db
118 Ft/liter

Ház Bora
Rozé
1,5 l
(csendes-bubis)
száraz
Varga
pincészet
699 Ft
+ üveg/db
466 Ft/liter

Csabagyöngye
0,75 l
száraz fehér
Varga pincészet
279 Ft
+ üveg/db
372 Ft/liter

Theodora 1,5 l
(szénsavasmentes-enyhe)
79 Ft/db
53 Ft/liter

Lays Chips 110 g
(sós, pikáns paprikás,
tejfölös-snidlinges)
229 Ft/db
2082 Ft/liter

Bravo Alma
1,5 l
299 Ft/db
199 Ft/liter

Kárpátia pálinka
0,5 l
(Alma-barackkörte-meggyszilva)
1890 Ft/db
3780 Ft/liter

Litovel Moravan
0,5 l üveges
(eredeti cseh sör)
4,6%11B°
185 Ft + üveg/db
370 Ft/liter
5-öt ﬁzet
6-ot vihet így:
154 Ft + üveg/db
308 Ft/liter

Pepsi Cola
2,5 l
309 Ft/db
124 Ft/liter

Hell energiaital
0,25 l dobozos
135 Ft/db
540 Ft/liter

Érvényes: 2017. szeptember 30.

Ági
gyümölcsszörp
0,7 l
több ízben
(Az év terméke
díj 2017-ben,
a szörp kategória
győztese)
369 Ft + üveg/db
527 Ft/liter

Litovel Classic
0,5 l dobozos
189 Ft/db
378 Ft/liter

facebook.com/sarvari.televizio
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A város szíve együtt dobbant a motorosokéval
Idén is ezrek látogattak el a
Vármeeting Motoros és Rockfesztiválra augusztus első hétvégéjén. Idén Kowalsky meg a
Vega és a Tankcsapda voltak a
rendezvény sztárvendégei.
Augusztus 4-én a Hooligens
együttes koncertjére már szinte
megtelt a várudvar. Előttük a
Hollywood Rose fellépésének
sajnos az énekes balesete vetett
idő előtt véget. Kowalskyék

a várudvaron. A folytatásnak
sajnos égiháború vetett véget.
A tavaly debütált várhíd feletti motoros bemutató ismét
rengeteg kíváncsiskodót vonzott
szombat délután a helyszínre.
Ezúttal Hujber Péter Freestyle
Motocross (FMX) pilóta és társa
repkedett a várhíd felett.
Az ugratások után a már hagyománnyá vált felvonulás következett, egy 42 km-es kört
tettek meg Sótony irányába és

ival, és dedikáltathatták a szervezők által kisorsolt Vármeeting
– Tankcsapda feliratú pólóikat.
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meetinget. Jó szervezőkészsége,
ötletei hozzájárultak ahhoz, hogy
egyre népszerűbb a motorosok és

A Kowalsky meg a Vega zenéje mondanivalót közvetít a nagyvilág számára,
így nem véletlen, hogy a koncerteken ezrek éneklik Kowáékkal a dalokat

Králl Csaba a kezdetektől fáradhatatlanul szervezi az idén már
16 éves múltra visszatekintő Vár-

a sárváriak körében is a sárvári
motoros fesztivál, így mindenki
bízhat a jövő évi folytatásban.

Lukács László, Stankovics Beáta, Fejes Tamás, Sidlovics Gábor – Miss Bikini
interjúvolta a Tankcsapda tagjait

szinte állandó vendégei a Vármeetingnek. Kowa fontosnak
tartja, hogy a Vega zenéje mondanivalót közvetítsen a nagyvilág számára, de mégis könnyed,
emészthető formában tegye azt.
Ezért talán nem véletlen, hogy
péntek este most is ezrek énekelték velük együtt slágereiket

Ikervárnak vissza a motorosok.
Ezúttal is csatlakoztak a helyi és
környékbeli motorosok a fesztivál résztvevőihez.
A szombat este várva várt
fellépője a Tankcsapda volt.
A legszerencsésebb rajongók
találkozhattak is a koncert előtt
a backstage-ben a zenekar tagja-

Hujber Péter Freestyle Motocross (FMX) pilóta repkedett a várhíd felett

Lezárult a sárvári TDM nyári közösségi kampánya
Augusztus elején lezárult a
Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. „Örökítsd meg
Sárvárt!” nyereményjátéka.
Az akció során több százan
osztották meg a nyilvánossággal, milyen szolgáltatásokat
próbálnának ki Sárváron.
Nyár elején indította a sárvári TDM „Örökítsd meg Sárvárt!” elnevezésű akcióját. A
játékban résztvevőknek készíteniük kellett egy rövid,
egyperces videót arról, milyen
attrakciókat próbálnának ki
Sárváron.

A pályázat lezárult, mellyel a
Sárvár Tourist és TDM Nonprofit Kft. egy újabb sikeres közösségi kampányt tudhat maga mögött, hiszen az akció során több
százan fejezték ki valamilyen
formában, milyen élményekkel
gazdagodnának Sárváron.
Haller Ferenc a Sárvár Tourist
& TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, a nagyszámú
érdeklődés ellenére a zsűrinek
végül 20 érvényes pályamű közül kellett kiválasztania a nyertes kisfilmet. A szakmai zsűri
célja elsősorban a kreativitás és
a minőségi alkotás díjazása volt.

Az akció kapcsán videós
bloggerek érkeztek Sárvárra. Az
interneten nagy népszerűségnek örvendő vloggerek a sárvári
TDM szervezet meghívására
látogattak el városunkba, hogy
népszerűsítsék az „Örökítsd
meg Sárvárt!” kampányt, illetve
a Sárváron fellelhető attrakciókat. Három csapat érkezett, akik
különböző tematika alapján
járták be az várost: az egyik
csoport geocachingelni ment
és természeti kincseinket fedezte fel, a másik csapat a Sihu
városnéző kisvonattal járta be
városunkat, a harmadik csoport

pedig Sárvár épített örökségét
tekintette meg.
A nyári kampány nyertese a 13
éves Hanna és családja lett, akik
augusztus 21-én meg is érkeztek
városunkba, hogy kiélvezzék
nyereményüket, egy komplett
sárvári wellness pihenést.
Az „Örökítsd meg Sárvárt!”
akció keretében beküldött kisfilmek, a vloggerek videói, valamint a nyertes család élménybeszámolója megtekinthető a
www.sarvar.hu weboldalon,
valamint a sárvári TDM közösségi oldalain is.
Czupor Szilvia
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CSALÁDI TÉVÉ, INTERNET
ÉS TELEFON EGYÜTT, HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!
Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 2017. augusztus 21-től,
az Invitel szolgáltatási területén.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon,
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

facebook.com/sarvari.televizio
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Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskola
2017. szeptember 4-6.
13-17 óra között

pótbeiratkozást tart
a 2017/2018-as tanévre

képzőművészet (grafika-festészet)
néptánc
színjáték
hangszeres képzésekre
A beiratkozás helye:
Sárvár, Várkerület 31. - zeneiskola épülete

ÉVNYITÓ és órabeosztás
szeptember 8. 17 óra
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XI. Környezetvédelmi nap
Sárvár, Nádasdy-vár
2017. szeptember 03.
9.30-tól 18-00-ig
Előadások:
9.30: Ivóvíz védelme és csapadékvíz hasznosítása, klímatűrő növényzet fontossága –
Vígh Viktor, Tinódi Sebestyén Gimnázium tanára
10.25: Megújuló energiaforrások jelentősége és jövője
11.20: Energiatakarékos fényforrások a mindennapokban
13.00: Zöld hulladékgazdálkodás - Czibók Tamás hulladékgazdálkodási technológus
13.55: Sárvár közlekedéskultúrájáról
14.50: Az expedíciós hegymászás környezetterhelése – Klein Dávid hegymászó
Folyamatos programok:
• „Öko-Pack” játszóház gyerekeknek és felnőtteknek
• Környezetvédelmi vetélkedő a kilátogatók részére egész nap
• Magyar Villanyautó Klub Egyesület – elektromos autók bemutatója
• Reformkonyha a szabadban – egészséges ételek főzőbemutatója, áttérés
az egészséges életmódra
• 14.00-tól: Sárvári TDM és a Sárvári Kerékpár Egylet e-bike népszerűsítése
• 14.00-tól: A sárvári mentősök közreműködésével vércukorszint és vérnyomásmérés
• 14.00-tól: Csodabogár Alapítvány – Mentsük meg a Földet című mesés előadás
• 14.00-tól: Kerékpárok ingyenes felülvizsgálata, a kerékpáros közlekedés szabályainak
ismertetése a Sárvári Rendőrkapitányság tolmácsolásában
• 15.00-tól: „Mit tettem a környezetemért?” rajzpályázat eredményhirdetése
• 16.00-tól: Virágos Sárvárért eredményhirdetés

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája az alábbi képzéseket hirdeti:
2017/2018 tanév felnőttoktatás esti tagozat:
– érettségire felkészítő 2 éves képzés
(OKJ-s szakmával rendelkezők részére)
– eladó
– ipari gépész
– szociális gondozó és ápoló
– villanyszerelő
2017/2018 tanév felnőttoktatás nappali tagozat:
– automatikai technikus 2 éves képzés (érettségivel rendelkezők részére)
– érettségire felkészítő 2 éves képzés
(OKJ-s szakmával rendelkezők részére)
Érdeklődni:
9600 Sárvár, Kisfaludy S. u. 2/A. • E-mail címe: titkarsag@barabas-sarvar.hu
Telefon: 06-95/320414 • Weblap: www.barabas-sarvar.hu

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!
Az összes biztosító ajánlata, terméke és
ügyintézése egy helyen!
Takarítson meg akár 30–50%-ot
meglévő szerződései díjából!
Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!
INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban:
Sárvár, Hunyadi u. 18/D.
(A Totalcar és Generali iroda mellett)
www.premiumalkusz.hu +36 70/943-1442
Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

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

www.sarvarhaz.hu
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. szeptember 1. és 16. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Szeptember 2., 9. és 16. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Szeptember 1., 8. és 15. (péntek) 19.00
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök
19.40

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

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.,
Nyomtatás: 2017. augusztus 28.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Szeptember 8. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin:
Szeptember 16. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10

Az ebek éves kötelező védőoltása az alábbi helyeken
és időpontokban kerül megtartásra:

szeptember 7-én és 14-én,
csütörtökön 17 órakor

Sárvár
Gazdaszövetkezet
09.13.
7:30-9:00
16:00-18:00
Sárvár-Hegyközség
09.15.
7:30–9:00
ésés16:00-17:00
Sárvár Cukorgyár 09.15. 7:30-9:00 és 16:00-17:00
Sárvár Cukorgyár 09.17. 7:30–9:00 és 16:00-17:00
Sárvár Hegyközség 09.16. 7:30-9:00 és 16:00-17:00
Sárvár Gazdaszövetkezet 09.18. 7:30-9:00 és 16:00-18:00
Az
féregtelenítésdíja:
díja:3500,-Ft
3500 Ft
Az oltás
oltás és
és féregtelenítés
Új
oltási
könyv
kiadása:
200
Ft
Új oltási könyv kiadása: 200,-Ft
Lehetőség
chippel való
valómegjelölésére:
megjelölésére:3500,-Ft
3500 Ft
Lehetőség lesz
lesz kutyák
kutyák chippel

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

www.ritmo.hu

Beoltani csak egészséges és micro chippel megjelölt
állatot lehet. Az új típusú (sorszámos) oltási
könyvet hozzák magukkal!

Dr. Szerémi Zoltán

20/254-3619

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Az építési-bontási hulladékot
(törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó 2017. évben minden
hónap utolsó péntekén, SZEP
TEMBER HÓNAPBAN SZEP
TEMBER 29-ÉN, 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 mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben
tartozása nem áll fenn.

mellett szállítható el. A ki nem
használt lomtalanítási alkalom a
következő évre nem vihető át. A
házhoz menő díjmentes lomtalanítás július és augusztus hónapok
kivételével egész évben igénybe
vehető, kivéve a vis maiort, évente
egy alkalommal, maximum 2 m3
mennyiségben.

KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYENEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ
T E RÜ L E T É N E L É R H E TŐ
HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár,
HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁRADOZÁSUKAT NAGYON KÖ- Ikervári u. 23.
Nyitvatartás: KEDD: 7.00-19.00,
SZÖNJÜK.
CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
Tel./fax: 06-95-520-172
Elérhetőség:
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
Cégnév: Sárvári Zöld Pont NonE-mail: info@sarvarizoldpont.hu
profit Kft.

Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend

Lakossági házhoz menő növé2017.
szeptember-október
Sárvár
szelektív
Sárvár
hulladék
szelektívgyűjtési
hulladék
rend
gyűjtési
2017.rend
szeptember‐október.
2017. szeptember‐októ
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SZEPTEMBER
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BIO
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vagy CSÜTÖRTÖKI
KÖRZET
KÖRZET napon történik.
KÖRZET
KÖRZET
Sárvár
szelektívtartozása
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SZERDAdíjmentesen
BIO
január 6.
SZERDA
vagy
napon
történik. hulladék gyűjtése
Azon PÉNTEKI
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mennyiségben
igényléskor
megfizeti.
kertvá2015. DECEMBER
2016. JANUÁR A
ÜVEG 1. KÖRZET:
Azon
ahol aakommunális
kommunális
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
Azonutcák,
utcák, ahol
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI,
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lomtalanítás
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december 23.
SZERDA
január 20.
SZERDA
SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

ÜVEG 1.

ÜVEG 1.

KÖRZET

KÖRZET

ÜVEG 1. KÖRZET:

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése

ÜVEG 2. KÖRZET:

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése

BIO zsák, kuka:

HÉTFŐI vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik

KEDDI vagy PÉNTEKI napon történik

NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
HULLADÉK GYŰJTÉSE.

BIO
ÁG

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.

SZELEKTÍV

ÜVEG 2.

ÜVEG 2.

KÖRZET

KÖRZET

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

SZERDA

ÁG:

ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE (ág max.
5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva,
összekötözve helyezhető ki)

BIO
FENYŐ

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO
FENYŐ

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

FENYŐ

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

facebook.com/sarvari.televizio
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Fogj a kezedbe egy íjat!

Az íjászat az emberiség életének nagyon sok területen jelen
van. A meditáció egyfajta megélésétől kezdve a vadászaton át az
olimpiai részvételig mindenhol
ránk köszön. E sport szépsége
talán abban rejlik, hogy nem
csupán fizikailag, hanem mentálisan is fejleszti az embert. Az
íjászat lehet magányos, elvonulós
elfoglaltság vagy akár egy születésnapi buli kerti programja.
Te döntöd el, hogy mit hozol
ki belőle.
Az íjászat kellékeinek megvásárlása – a szabadidősport
vonalán maradva – nem egy
pénztárcanyüvő dolog. Ahhoz,
hogy elkezdhesd, egy íjra, néhány nyílvesszőre és egy cél-

táblára lesz szükséged. Mielőtt
azonban vásárolni indulsz, figyelj oda pár dologra. Először is
fontos tudnod, hogy jobb vagy

mellett dönts, amelyet kényelmesen ki tudsz húzni, és azt 7-8
másodpercig megfeszítve tudod
tartani. Érdemes egy íjászklub-

Az íjászat az a sport, amely nagyon hamar sikerélményeket ad

balkézzel kényelmes számodra
lőni, ugyanis a tradicionális íjak
kivételével (pl. ősmagyar íjak)
csak az egyik oldalon használhatóak ezek a sporteszközök. Nem
kell nagyon erős íjat választanod,
hacsak nem az a célod, hogy
távcéllövő bajnok légy. Olyan

ban kipróbálni ezeket a dolgokat,
valamint elsajátítani ott a sport
alapjait. Ez azonban olyannyira
nem bonyolult feladat, hogy aki
ellátogat szeptember 30-án az
Íjászat Napja rendezvényre, az
ott a helyszínen is megszerezheti
az alaptudást.

Az íjászat az a sport, amely
nagyon hamar sikerélményeket
ad. A lényeg, hogy mindig olyan
nagyságú célokat tűzz ki magad
elé (és ezt értheted szó szerint
is), amelyek az éppen aktuális
készségeiddel leküzdhetőek. Ne
próbálj meg egyből üdítős kupakokra lőni 30 méter távolságból,
mert valószínűleg nem fog menni. Azonban ha kitartó vagy, ez
sem lesz számodra lehetetlen.
A biztonságos lövés megteremtése nagyon fontos dolog az
íjászatban. Minden sport hordoz
magában veszélyeket, és ez alól
a húrfeszítés sem kivétel. Az
íjászat fegyelmezettségre int, és
megtanítja, hogy mindig figyelj
mások biztonságára is. Az odafigyelést és józanságot tapasztalni
fogod azokon az íjászokon, akik
az Íjászat Napján kezedbe adnak
majd egy íjat, és láthatod majd a
koncentrációt és a cél leküzdése
adta örömöt is azok arcán, akik
bemutatót tartanak vagy versenyeznek a Nádasdy-várat övező
parkban.

Alkotmány u. 4. és Laktanya u. 2.

Hétfő-szombat:
6:00 – 22:00
Alkotmány
u. 4. ésHétfő-szombat:
Laktanya u. 6:00
2. – 20:00
Vasárnap:
07:00
–
18:00
Vasárnap:
07:00
– 12:00
Hétfő-szombat:
– 22:00 u.Hétfő-szombat:
6:00
20:00
Alkotmány
u. 4.6:00
Laktanya
2.
Tinódi
u.– 32.
Alkotmány
u.
4.
és
Laktanya
u.
2.
PÜNKÖSD
VASÁRNAP
ÉS
HÉTFŐN:
ZÁRVA
Vasárnap:
07:00
– 18:00
Vasárnap:H.-p.:
07:007.00
– 12:00
H.-sz.:
6:00
–
22:00
H.-sz.:
6:00
–
20:00
–
17.00
Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00
Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
PÜNKÖSD
VASÁRNAP
ÉSVasárnap:
HÉTFŐN:
ZÁRVA
V.: 07:00
– 18:00 07:00
V.:– 07:00
– 12:00
Sz.: 7.00
– 14.00,
V: ZÁRVA
Vasárnap:
18:00
07:00
–338
12:00
Arany Fácán dobozos sör 0,5l 169 Ft/db
Ft/l

PÜNKÖSD
VASÁRNAP
HÉTFŐN:
Ft/dbZÁRVA
354
Arany Fácán
dobozos
169
338
Krusovice
dobozos
sörsör
0,5l0,5lÉS 177
259
518 Ft/l
Krusovice
dobozos
sör
0,5l
259
Ft/db
518
Soproni
Radler
0,5l
209
Arany Fácán dobozos sör 0,5l 169 Ft/db 418
338 Ft/l
Ft/l
Soproni
Radler
0,5lsör 0,5l
209 Ft/db 418
Heineken
dobozos
259
518 Ft/l
Krusovice
Heineken
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sör0,5l
0,5l
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Soproni dobozos
sör
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0,5l
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dobozos
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0,5l
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Radler
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Pepsi
cola
2,5l 0,4L
350
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Radler
0,4L
189
Ft/db
472 Ft/l
Ft/l
Pepsi dobozos
cola 2,5l sör 0,5L
350 Ft/db 374
140
Steffl
179
358
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Pepsi dobozos
coladobozos
2,5l sör 0,5L
350 Ft/db
Ft/db 358
140 Ft/l
Ft/l
Steffl
Kőbányai
sör 0,5l
179
Steffl
dobozos
sör
0,5L
179
Ft/db
358
Ft/l
Kőbányaidobozos
dobozossör
sör0,5l
0,5l
179 Ft/db 290
358 Ft/l
Rákóczi
145
Kőbányai
dobozos
sör0,5l
0,5l0,4l 227
179 Ft/db
Ft/db 567
358 Ft/l
Ft/l
Rákóczi
dobozos
sör
145
290
Stella
Artois
dobozos
sör
Rákóczi
dobozos
sör
0,5l
145
Ft/db
290
Ft/l
Stella Artois
dobozos
sör 0,4l 198
227 Ft/db 495
567 Ft/l
Beck’s
dobozos
sör 0,4l
Stella Artois
dobozos
sör0,5l
0,4l 179
227 Ft/db
Ft/db 358
567 Ft/l
Ft/l
Beck’s
dobozos
sör 0,4l
198
495
Löwenbräu
dobozos
sör
Beck’s dobozos sör 0,4l
198 Ft/db 495 Ft/l
Löwenbräu
dobozos
179 Ft/db 380
358 Ft/l
Borsodi
dobozos
sör sör
0,5l0,5l 190
Löwenbräu dobozos sör 0,5l 179 Ft/db 358 Ft/l
Borsodi dobozos
sör 0,5l
380 Ft/l
Staropramen
dobozos
sör 0,5l 190
251 Ft/db 502
Borsodi dobozos sör 0,5l
190 Ft/db 380 Ft/l
Staropramen
dobozos
0,5l 140
251 Ft/db 280
502 Ft/l
Riesenbrau
dobozos
sörsör
0,5l
Staropramen dobozos sör 0,5l 251 Ft/db 502 Ft/l
Riesenbrau
dobozos
sör
280
Dreher
dobozos
sör 0,5l
225 Ft/db
Riesenbrau
dobozos
sör 0,5l
0,5l 140
140
Ft/db 450
280 Ft/l
Ft/l
Dreher
dobozos
sör
0,5l
225
Ft/db
450
Ft/l
Coca-cola
és Topjoy
termékek.
és gázegyenleg
Coca cola
és Topjoy
2017. június
30-ig
Dreher
dobozos
sör termékek.
0,5l E-onÁraink
225
Ft/db
450feltöltés
Ft/l

Áraink 2017. szeptember 1-30-ig érvényesek.

Az íjászatnak létezik egy kön�nyen elsajátítható, bárki számára elérhető szabadidős sport
oldala. Ezt szeretné megismertetni a látogatókkal az Íjászat
Napja rendezvény, amelynek
szeptember 30-án a sárvári
Nádasdy-vár ad otthont.
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HÍRLAP

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

SÁRVÁRI

Őszi Akciók!
2017. 09. 01-10. 01.
(részletek az üzletben)

Újítsd meg a kollekciód!
Modern, divatos arany ékszerek, új árukészlet.

Most: –20% beszámítás esetén

ARANY ékszerek
-5% kedvezmény

EZÜST ékszerek
-20% kedvezmény beszámítás esetén

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

Most: –10% a munkadíjból

Ő az igazi? MEGKÉRED?

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Naponta használ
számítógépet,
laptopot vagy
tabletet?
Védje szemét a
káros sugaraktól!

Iskolakezdési
akció:
Minden
lencse
50% kedvezménnyel,
minden iskolás
gyermeknek !!!!!

Akció szeptember 15-ig tart.
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Üzletünkben ingyenes computeres szemvizsgálatra várjuk.
Bejelentkezés: 00 36 95/320 685

Gyémánt és valódi köves, arany eljegyzési gyűrűk.

Most: –10% kedvezmény

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

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitvatartás: Hétfő-Szombat 6.00-22.00,
Vasárnap 6.00-21.00.

ÚJ NYITVATARTÁS!
HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 22 ÓRÁIG, ÉS
VASÁRNAP 21 ÓRÁIG NYITVA TARTUNK.

Új ATM A DOHÁNYBOLTBAN!
VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Pajor Tetőfedés
Ács, tetőfedő, bádogos munkák

Ács, tetőfedő, bádogos
vagy ebben jártas
munkatársat keresünk!
Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.

Pajor Béla, Pajor Gábor

06 70 362 67 76

E-mail: pajorteto@citromail.hu • www.pajorteto.hu

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

Minden ami autó!

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

s?
á
t
í
v
a
j
a
s
Sürgő
k!*
megoldju
l
lü
e
b
n
á
r
24 ó

SÁRVÁR SERVICE
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

