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Ismét áll Sárváron a májusfaliget

Jubilált a diákírók
sárvári irodalmi
tábora
Április 18-tól 21-ig rendezték
meg Sárváron a 40. Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi
Pályázat táborát. Közel ötven
alkotás szerzőjének volt lehetősége részt venni a műhelymunkán, ahol neves írókból,
költőkből álló zsűri értékelte a
pályaműveket.

Az idén 40 fából áll a májusfaliget

Idén 7. alkalommal építette
meg a város civil szervezeteinek és intézményeinek – közel
félezer fő – közreműködésével
a várparkban a májusfaligetet.
A város majálisán egész napos
programokkal várták az érdeklődőket. Reggel a sárvári fúvósok adtak a város több pontján
ébresztőt és kedvcsinálót május
elsejéhez. A negyven fából álló

májusfaliget elkészülte után a
vár Folyosó Galériájában nyílt
meg a Sárvári Fotóklub Képről
Képre című kiállítása. A 26
alkotó képei az elmúlt egy év
terméséből adtak válogatást.
Délben vette kezdetét a civil piknik, amin a fát állítók
pihentek meg a liget fái alatt,
elfogyasztva közös ebédjüket
a park füvén. A várparkban
estig a családi majálison várták

különböző rendezvényekkel
az odalátogatókat. A faállítás
sikerén felbuzdulva a szervezőktől elhangzott, hogy
jövőre a várossá nyilvánítás
ötvenedik évfordulójára félszáz májusfa fogja alkotni a
ligetet, emlékeztetve Sárvár
jeles évfordulójára.
A sárvári majálisról következő
számunkban olvashatnak részletes beszámolót.

A találkozót az Írók Alapítványa,
az Írók Szakszervezete, a sárvári
Tinódi gimnázium és Sárvár Város
Önkormányzata közösen rendezte
meg. A csaknem 300 pályázat
beküldője közül a legjobb ötvenet
hívta meg a zsűri Sárvárra, ahol
a két és fél napos műhelymunka
során megbeszélték a pályázókkal
alkotásaik erényeit, hibáit, kiértékelték beküldött írásaikat. Három
kategóriában érkeztek a nevezések:
vers, próza és tanulmány.
A megnyitó ünnepséget a rossz
idő miatt a Nádasdy-vár aulájában tartották.
Folytatás az 5. oldalon
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Húsz helyen lesz út- és járdafelújítás

Indul a sárvári fesztiválszezon a Nyitnikékkel!

Közel húsz helyen lesz út- és járdafelújítás, csapadékcsatornajavítás a városban. Elindultak a szokásos útfelújítási munkálatok
Sárváron, a város 17 utcájában 20 munka kivitelezését versenyeztette meg közbeszerzési eljárás során az önkormányzat – tudtuk
meg dr. Kovács Attilától, a Gazdasági és Városfejlesztési Iroda
irodavezető-helyettesétől. A nyertes Ép–Út 2000 Kft.-vel már
szerződést is kötött az önkormányzat. A munkálatok összértéke
nettó 62,5 millió forint. A Kertekalja utca árokprofilozási munkái már le is zajlottak, kisebb árok- és járdajavításokkal együtt.

Május 5-én a Nyitnikék Fesztivállal veszi kezdetét a sárvári
fesztiválszezon. Az Arborétumba szervezett energetizáló rendezvény pénteken 14 órakor virágmandala készítéssel, a szervezet
méregtelenítésére vonatkozó tanácsokkal, hasznos kerti praktikákkal kezdődik. Május 6-án 10 órától a Sárvár és Vidéke Méhész
Egyesület bemutatkozásával, reiki, origami, kalligráfia bemutatóval
indul a nap. A japán kultúra rejtelmeibe kaphatnak betekintést a
fesztivál résztvevői, de egy utazó planetáriummal az Univerzumban is barangolhatnak.
Részletek a 11. oldalon
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Szépkorú köszöntése

A nemzeti függetlenségről szól

Ismét a város egy szépkorú polgárát köszönthette Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Horváth Béláné Horváth Rozália
néven született 1927. április 11-én. A köszöntést családja körében fogadta
a 90 éves Rozália néni

Az Állítsuk meg Brüsszelt!
címmel indított nemzeti konzultációban 6 kérdést tesznek fel.
Mindegyik kérdés tulajdonképpen a nemzeti függetlenségről
és a nemzeti szuverenitásról
szól. Ezekben a kérdésekben a
kormánynak és a kormánypártoknak határozott véleménye
van, de szeretnének lehetőséget
adni a magyar embereknek is,
hogy elmondhassák véleményüket, így két válasz közül
választhatnak.
A rezsicsökkentés ügye azért
került a kérdőívre, mert Brüs�szel a hatósági energiaárak eltörlésével gyakorlatilag a rezsicsökkentés eltörlésére készül,
ami a multiknak kedvezne. A
bevándorláspolitika is a nemzeti konzultáció fontos eleme,
hiszen Brüsszel ez év közepére
ki akarja kényszeríteni a bete-

Ezekben a napokban érkeznek
a postaládákba a kormány által
küldött nemzeti konzultációs
kérdőívek, amelyeket május
20-ig lehet visszaküldeni.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2017
DÖMÖTÖR CSABA
kormányzati kommunikációért felelős helyettes
államtitkár tart előadást 2017. május 9-én,
kedden 18 órakor a Nádasdy-vár dísztermében

lepítési kvótát, el akarják érni,
hogy Magyarország bontsa le
a fizikai és a jogi határzárat, és
engedje be a migránsokat. A
migránspárti külföldről pénzelt
szervezetekkel kapcsolatban is
várja a kormány az emberek véleményét, amely szerint megoldás lehet az illegális bevándorlást
segítő tevékenység büntetése, és
a regisztráció, amelyből kiderülne, hogy kinek a megbízásából
tevékenykednek. A munkahelyteremtő intézkedések, illetve az
adócsökkentések is szerepelnek
a kérdőíven. Ugyanis Brüsszel
ezekben is el akarja venni a
döntés jogát a tagállamoktól,
pedig a kormány szerint a gazdaságpolitika irányát tagállami
szinten kell meghatározni és azt
is, hogy mennyit adót fizessenek
az állampolgárok.
A kérdőíveket május 20-ig
lehet visszaküldeni, de lehetőség
van az internetes kitöltésre is. A
https://nemzetikonzultacio.kormany.hu/ weboldalon a hitelesítést követően tudják a kérdéssort
kitölteni, majd beküldeni.

előtt (Lafuma után) elhelyezett ve, hogy az ingatlanhasználónak
konténerhez maga elszállíthatja tartozása nem áll fenn, vagy azt
Az építési-bontási hulladékot és ott díjmentesen elhelyezheti, igényléskor megfizeti. A kertvá(törmeléket) a lakossági ingat- amennyiben tartozása nem áll fenn. rosi városrészben már kihelyezett
lanhasználó 2017. évben minden
DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS: biokukák továbbra is használatban
hónap utolsó péntekén, MÁJUS
Elérhetőség:
A lakosság a házhoz menő lom- maradnak, aki biokukával rendelHÓNAPBAN MÁJUS 26-ÁN, talanítást a bejelentést követő 10 kezik díjmentes gyűjtőzsák igényCégnév: Sárvári Zöld Pont NonPÉNTEKEN 12.00 órától 18.00 munkanapon belül, a Közszolgálta- bevételére nem jogosult.
profit Kft.
óráig a Kemény István u. 1. szám tóval előre egyeztetett napon, évente
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár,
KÉRJÜK ÖNÖKET VEGYEelőtt (Lafuma után) elhelyezett egy alkalommal, maximum 2 m3 NEK RÉSZT A VÁROS EGÉSZ Ikervári u. 23.
konténerekhez maga elszállíthatja, mennyiségben díjmentesen veheti T E RÜ L E T É N E L É R H E T Ő
Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00,
és ott 1 m3/háztartás/év mennyi- igénybe. Az igénybejelentés során HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
ségben díjmentesen elhelyezheti, szükséges megadni a lomhulladék HULLADÉKGYŰJTÉSBEN. FÁTel./fax: 06-95-520-172
amennyiben tartozása nem áll fenn. várható mennyiségét, a 2 m3 feletti RAD OZÁSUKAT NAGYON
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
FIGYELEM!
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
lomhulladék csak a díjköteles lom- KÖSZÖNJÜK.
Lakossági eredetű hulladék- talanítás díjának megfizetése mellett
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
ká vált GUMIABRONCSOT 6 szállítható el. A ki nem használt
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Sárvár
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szelektívgyűjtési
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MÁJUS
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Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
HÁZTARTÁSI ELEKTROMOS
gyűjtés igénybevételéhez szükséges
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
BERENDEZÉS a lakossági ingat- 60 literes előnyomott gyűjtőzsák
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
lanhasználó 2017. MÁJUS 27-ÉN, társaságunk ügyfélszolgálatán 21
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE.
SZOMBATON 8.00 órától 12.00 db/háztartás/év mennyiségben
CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
óráig a Kemény István u. 1. szám féléves bontásban vehető át, felté-

Tisztelt Ingatlanhasználó!
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Elfogadták a tavalyi költségvetésről szóló rendeletet
Megtartotta április ülését a sárvári képviselő-testület
Egyhangú döntéssel fogadták
el az önkormányzat 2016. évi
költségvetési gazdálkodásáról
szóló rendeletet a képviselők
az április 27-én tartott soros
ülésen. A tavalyi költségvetés
főösszege közel 5 milliárd forint
lett – mondta el Kondora István
polgármester az ülést követő
sajtótájékoztatóján.
A testületi ülés a Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
vezetője, Pintér Richárd tűzoltó
őrnagy beszámolójával kezdődött.
A tűzoltóság tavalyi munkájával
kapcsolatban elmondta, hogy 87
településre kiterjedő működési
területtel rendelkeznek. 2016-ban
262 jelzést kaptak a sárvári tűzoltók. A szabadtéri tűzesetek száma
az előző évekhez képest csökkent,
ehhez a megelőző munka mellett a
sárvári önkormányzat is hozzájárult a sajtóban megjelenő lakossági
tájékoztatással és a növényi hulladék égetésének szabályozásával.
Kovács Levente, a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
azzal egészítette ki a beszámolót,
hogy tavaly 470 hatósági ellenőrzést folytattak le. Nőtt a beruházási
kedv, így a szakhatósági eljárások
száma 48%-kal emelkedett.
A fő napirendi pont a 2016. évi
költségvetési gazdálkodásról szóló
rendelet elfogadása volt, amelyet
egyhangú döntéssel fogadtak el

a képviselők. A zárszámadással
kapcsolatos napirendet értékelte
polgármesteri sajtótájékoztatóján
Kondora István is.
– A költségvetés stabilitása
2016-ban is megmaradt, a főösszeg 4,9 milliárd forint volt,
amelynek az a következménye,

ebben a pillanatban is, több mint
másfél milliárd forint áll a rendelkezésünkre a költségvetésen kívül,
amely elegendő lesz arra, hogy
a 2017-re tervezett pályázataink
önrészét és a saját programjaink
forrását biztosítsa – mondta Kondora István polgármester.

Kondora István elmondta: a pénzügyi tartalékaink lehetővé teszik, hogy a pályázati terveinket és a saját fejlesztési programjainkat is megvalósítsuk az idei évben

hogy minden olyan terv, amit
megfogalmaztunk a költségvetésben, meg tudott valósulni. Ezen
felül körülbelül 300 millió forint
értékben olyan programok is létrejöttek, amelyek az eredeti tervben
nem voltak meg, de nagyon sok
apró módosítással összeállt ez a
végösszeg. Mindezek mellett még
600 millió forintnál is több az,
ami a tartalékainkat tudta növeli.
Ennek a végeredménye az lett,
hogy az év végi pénzügyi tartalékunk jelentősen megemelkedett,

A településkép védelméről szóló
törvény értelmében a helyi polgárok aktív bevonásával minden
településnek el kell készítenie a
településképi rendeletét, és az azt
megalapozó Településképi Arculati Kézikönyvet 2017. október 1-ig.
Ennek az előkészítése kezdődött
meg az áprilisi testületi ülésen.

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2017. május 9-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

Önkormányzati nyugdíjas-találkozó

Az önkormányzat nyugdíjasait
köszöntötte nemrég a város.
A sok régi munkatárs között
meghívást kaptak a város egykori és mai vezetői is.
Így a várossá avatás közelgő
50. évfordulójáról is együtt tanácskozhatott Kiss Sándor, Szabó
Imre, Dr. Dénes Tibor és Kondora
István, akik egy fél évszázadnyi
időt töltöttek el sorban Sárvár
élén. A vidám hangulatú találko-

Kondora István jelenlegi, Szabó Imre, Dr. Dénes Tibor és Kiss Sándor egykori
városvezetők

– Az arculati kézikönyv rögzíti
a jelenlegi állapotokat, bemutatja
a jó programokat, az egyes településrészeket elég jól elkülöníti
egymástól településszerkezet és
településkép szempontjából, és
adott esetben ezeket védendő
elemként szabályozza. Így, ha valaki szeretne valamit építeni, akkor
a településképi útmutató előírásait
figyelembe kell vennie. Ez nagyon
fontos dolog abból a szempontból,
hogy ne lehessen szétrombolni
egy település képét, sokszor több
száz éves hagyományait. Mivel
az építési szabályok eléggé lazák
lettek, és alig van valami, amihez
engedélyt kell kérni, ezért a településképpel kapcsolatos szabályozás
olyan helyzetet teremt, hogy a
polgármesternek akár vétójoga is
lehet abból a szempontból, hogy
egy-egy településrészen milyen
típusú, milyen karakterű épület
épülhessen meg – szögezte le
Kondora István, aki szólt a településrendezési eszközök módosításáról is.
Most 23 magánszemélytől, illetve vállalattól érkezett olyan kérés,
amely a településszerkezeti terv
módosítását vonta maga után az
április testületi ülésen.
-fr-

zón mindenki egyet értett abban,
hogy a látványos fejlesztések
megvalósításakor, azok előkészítése során is mindig alapos és
felkészült szakmai stáb segítette a
döntéshozókat. A jövőbe mutató,
nagy horderejű döntéseknél pedig
egységben tudtak lenni a település
mindenkori irányítói. Egy volt
városvezető kicsit mindig polgármester marad – mondta Szabó
Imre, aki a rendszerváltás átmenetekor volt Sárvár első embere.
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Kiegyensúlyozottan gazdálkodik a város
A Fidesz Frakció képviseletében Máhr Tivadar alpolgármester, Kampel Oszkár, a
Gazdasági, Városfejlesztési és
Közb eszerzési Bizottság elnöke, valamint Vinter István,
a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnöke értékelte a testületi
ülést. A fő témájuk a város
kiegyensúlyozott gazdálkodása
és fejlesztési tervei voltak.
A sajtótájékoztatón Kampel
Oszkár bizottsági elnök leszögezte, hogy a tavalyi év – hasonlóan
a korábbiakhoz – nagyon sikeres
volt költségvetési szempontból.
Szólt arról, hogy az önkormányzat
2016. évi bevételi főösszege közel
5 milliárd forint lett, ami lényegesen, 188%-kal meghaladta a tervezettet, az önkormányzat kiadása
3 milliárd 300 millió forint volt,
ami 67%-os teljesítményt jelent.
– A vagyonunk is több, 1,1
milliárd forinttal nőtt, 106,4%-ra.

Kiemelkedő bevételünk volt az
1,6 milliárd forintos iparűzési
adó, és szintén kiemelkedő volt
az idegenforgalmi adó, ami 184

stagnálnánk, de nem tudnánk
fejleszteni, nem tudnánk előre
lépni – mondta Kampel Oszkár,
aki a tavalyi fejlesztések közül

Vinter István, Kampel Oszkár és Máhr Tivadar a sajtótájékoztatón (Fotó:
Makrai Tamás)

millió forintot tett ki tavaly. Ha
a város nem támogatta volna
az iparfejlődést, tudatosan nem
fejlesztette volna az idegenforgalmat, most nem lennének
ezek a jelentős bevételeink, csak

kiemelte az új köztemetőt, az
utak és a járdák felújítását, a
térfigyelő kamerarendszer kiépítését, amely nagyban hozzájárul
a polgárok biztonságérzetének
növekedéséhez.

www.sarvarvaros.hu

Az idei év fejlesztései közül
fontosnak tartja a kerékpárutak
megépítését, ha megnyílnak a
pályázati lehetőségek. Jó ütemben halad a multifunkcionális
sportcsarnok építése is, készülnek a kiviteli tervek – zárta
gondolatait Kampel Oszkár.
Máhr Tivadar alpolgármester – az előtte szólóhoz csatlakozva – egy újabb fejlesztést
megvalósító pályázatról szólt.
Határozott arról a testület, hogy
pályázatot nyújt be az Akácfa
utca teljes útburkolatának felújítására.
Vinter István, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke újabb két
pályázati lehetőséget ismertetett, a Sárvári Csicsergő Óvoda
konyhájának felújítására, és a
Sárvári Vármelléki Óvodában
egy ovi-foci műfüves pálya
megépítésére is pályázik az
önkormányzat.
-fr-

Sajtótájékoztatót tartottak az MSZP–Híd egyesület képviselői
A szemétszállítás problémájáról, a pénzügyi tartalékokról és a kerékpárutakról is beszéltek

Szabó Lajos azzal kezdte mondandóját, hogy egyre távolabb
kerülnek a valós döntések meghozatalától a helyi önkormányzatok. Kezdődött ez az egészségügy területén, folytatódott a

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

szociális és az oktatási szférában.
Most a közszolgáltatásban, a szemétszállítás és a hulladékkezelés
területén vesztik el lehetőségeiket az önkormányzatok.
– A mai önkormányzati ülésen
szükségszerűen meghozott egy
döntést a testület, amelyben mi is
igenlően részt vettünk, mert más
lehetőségünk nem volt, hiszen
ezt a közszolgáltatást el kell látni
– mondta Szabó Lajos, aki szerint abban lehet bízni, hogy a lakosságnak megfizethető módon,
H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Eng. szám: U-000545

Az MSZP–Híd a Jövőnkért
Egyesület sajtótájékoztatóján
több téma is szóba került az áprilisi testületi ülés után. Szóltak
a szemétszállítás problémájáról, a pénzügyi tartalékokról
és a kerékpárutak hiányáról is.

Görögország – Zakynthos / Locanda Hotel 3*+

Repülővel, 2 fős studióban, reggelis ellátással, 2017. június 27–július 4./7 éjszaka

250.114 Ft/2 fő

További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

jó minőségben és a szolgáltató
számára fenntartható módon
valósul meg a szemétszállítás.

– Többször elmondtuk és
kértük, hogy ne csak a ciklus
ötödik évében, hanem folyama-

Németh Zsolt és Szabó Lajos a sajtótájékoztatón

Szabó Lajos örömmel állapította meg, hogy az önkormányzat jelentős pénzügyi
tartalékokkal rendelkezik, az
ésszerű elköltéséhez azonban
nagy szükség lenne arra, hogy
végre eldőljön a beadott pályázatok sorsa.
Németh Zsolt egy konkrét
problémáról szólt, a városi kerékpárutak hiányáról.

tosan legyenek fejlesztések. Ha
megvan a kerékpárutakra a pénz,
akkor miért nem lehet azonnali
hatállyal fejleszteni? – tette fel a
kérdést Németh Zsolt.
Mint mondta a rábasömjénieknek fontos lenne, de a sárváriaknak is, hogy még ebben az
évben elkészüljenek Sárváron a
kerékpárutak.
Berta

facebook.com/sarvari.televizio
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Új vezetés a megyei turizmus szövetség élén
A Vas Megyei Turizmus Szövetség legutóbbi ülésén új vezetést választott. Az elnök dr.
Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke lett. Az
elnök munkáját alelnökként
Szendi Kata, a Pannon Helyi
Termék Nonprofit Kft. projektmenedzsere és Kevy Albert, az
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője segíti. Az új
elnököt, dr. Kondora Bálintot a
terveikről kérdeztük.
– Az új elnökség elsődleges
célja, hogy az elmúlt időszakban
tapasztalt passzivitás után új
lendületet vegyen a szövetség
munkája. Újra összehívjuk és
rendszeressé kívánjuk tenni a
megyei turisztikai egyeztető
fórumot. Ebbe, a már meglévő tagság mellett, turisztikai
szektoronként várjuk majd az

adott területen működő további
szervezeteket és cégeket. Kiemelt
célunk a megyei turizmusban

– A megyei szövetség hogyan
illeszkedik a hazai turizmus
megváltozott rendszerébe?

Kevy Albert, Szendi Kata és dr. Kondora Bálint

érdekelt szervezetek véleményének fokozottabb figyelembe
vétele mellett a megyei turizmus
fejlődésének elősegítése.

– Alapvető feladatnak tekintjük
azt is, hogy az új rendszerben a
megyében meghatározó szerepünk
legyen. Ennek jegyében fontos a
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Magyar Turisztikai Ügynökséggel
való jó kapcsolat kialakítása, valamint tagságunk segítése abban,
hogy az új szervezetrendszerben
ők is gyorsan megtalálják a helyüket. A szövetségünk közvetítő szerepet kíván betölteni az
országos irányítás és a turizmus
megyei szereplői között: továbbítjuk a szakpolitikai üzeneteket,
és megfogalmazzuk tagságunk
igényeit. Az új elnökség célja még
a szervezetfejlesztés, új, a megye
turizmusában érdekelt tagok bevonása a szövetség munkájába.
Dolgozunk egy megyei turisztikai
brand kialakításán, amelyhez a
napokban nyertük el a pályázati
támogatást. Az ezzel kapcsolatos
munka hamarosan megkezdődik.
Ennek fő vezérfonala a megyébe
érkező vendégek számának és
tartózkodási idejének növelése lesz
– fogalmazott dr. Kondora Bálint.

Jubilált a diákírók sárvári irodalmi tábora
Folytatás az 1. oldalról
tók adták elő a hallgatóságnak.
A Kárpát-medencei Közép- Pipics János sárvári gimnazista
iskolás Irodalmi Pályázat tá- tanulmány kategóriában ezüst
borának megnyitóján
Kondora István polgármester köszöntötte a
résztvevőket. Elmondta,
bízik abban, hogy a következő 40 év is ilyen sikeres pályázókat hoz az
ötcsillagos városba. Mezey Katalin, Kossuthdíjas költő, író, az Írók
Szakszervezetének és
az Írók Alapítványának
vezetője, a zsűri elnöke felidézte, hogy még
Medvegy Antal kezdeményezésére indult el
a tábor, majd 1989-ben
kapcsolódott be az Írók
Szakszervezete a szer- Sylvester János Érdemérem kitüntetésben részesült
vezésbe. Az ünnepség a két főszervező, Mezey Katalin és Papp Márió
zárásaként a résztvevők
megkoszorúzták Tinódi Lantos oklevelet kapott, és Sárvár Város
Sebestyén emléktábláját.
Önkormányzatának különdíját
A díjátadó irodalmi gálaestre is ő vehette át.
április 20-án a sárvári Tinódi
Április 21-én, a Nádasdygimnázium dísztermében ke- vár dísztermében szervezett
rült sor. Mezey Katalin és Papp záróünnepségen Takács Zoltán
Márió díjazták a legjobb mű- Bálint történész Sárvár irodalmi
veket, majd okleveleket adtak múltjának kiemelkedő alakjairól,
át a résztvevőknek. A legjobb Tinódi Lantos Sebestyénről,
pályaműveket maguk az alko- Sylvester Jánosról és Gárdonyi

Gézáról tartott előadást. A történelmi visszatekintést humorral,
érdekes történetekkel fűszerezte, a tőle megszokott szakmai
színvonalon, élvezhető előadásmódban. Sylvestert idézve úgy
fogalmazott a múzeumigazgató,
hogy reméli, az írás talán még
ma is lelki kenyér lehet az itt
jelen lévő diákok számára.
A záróünnepségen Kondora
István Sylvester János Érdemérmet adott át a két főszervezőnek, Mezey Katalinnak és
Papp Máriónak. A pályázat
és a tábor évtizedek óta tartó
fáradhatatlan szervezéséért,
költőgenerációkat nevelő tevékenységéért, kiemelkedő

irodalmi munkásságáért – áll a
kitüntetések indoklásában.
Mezey Katalin az érdemérem
átvételekor arról szólt, hogy Magyarország az 1500-as években
úgy volt része Európának, hogy
tudta használni annak az értékeit. Kultúrát teremtettek belőle
a vérzivataros, háborús időkben
is. Papp Márió pedig arról beszélt,
a kultúra a látszat ellenére nem
devalválódott, erre jó példa a
kárpát-medencei irodalmi tábor.
Végül az ünnepség a Tinódi
gimnázium kórusának előadásával fejeződött be. A Mindenki
című Oscar-díjas film híressé vált
betétdalát hallhatta a közönség.
Kondora Anikó

A záróünnepségen Takács Zoltán Bálint történész Sárvár irodalmi múltjának
kiemelkedő alakjairól tartott előadást
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A Szent Lászlósok tele vannak élettel!
A Szent László katolikus iskola
április 11-én Mi napunk címmel
komplex ünnepet tartott.

Az iskola berkein belül működő Sárvári Oltalmazó Kezek
Egyesülete (SOKE) sokszínű
programot készített elő a diákságnak, melyben a test, a szellem és
a lélek is megmozgatásra került.
A rendkívüli nap központi alakja
Szent László király volt, akinek
ebben az évben van trónra lépésének 940., szentté avatásának
825. évfordulója. Az iskola névadójára emlékezés az intézmény
újraindulásának 20. évfordulója
ünneplésére is alkalmat adott.
Egy hónapon keresztül készültek a gyerekek a nagy napra:
pályázati keretben lovagkori ruhaterveket, fegyvereket készítettek, ebből kiállítást is rendeztek,
osztályzászlót varrtak, menetlevelet készítettek, és megírták
az iskola új indulóját. A nap fő
szervezői, ötletgazdái Dénesné
Méhes Gyöngyvér, Duszkó Pálné, Némethné Csonka Ildikó,
Nagyné Molnár Rózsa, Ördögné
Kovács Mónika pedagógusok,
dr. Wächterné Lakatos Ágnes és
Németh László szülők voltak.
A húsvéti szünet előtti napot a Szent László-templomban

kezdték, ahol előadást hallgattak
meg a lovagkirály életéről, majd
litániát énekeltek, imádkoztak az
iskola tanulóiért, közösségéért.
Mivel ez a nap a költészet napja
is volt, a Tarisznyások együttes
koncertjén vettek részt, verseltek

gálniuk. Az osztályok idézeteket,
épületrészleteket kerestek a várban és parkjában, szorgalmasan
kellett Szent László pénzét gyűjteni, nyelvi kifejező eszközüket
kitalálni, terményeket válogatni,
labirintusból kijutni, vicces vers-

A katolikus iskola diákjai a Vadkert Majorba is kilátogattak egy lovasbemutatóra

együtt kicsik és nagyok. A nap
akadályversennyel folytatódott.
Az alsó tagozatosok az iskolában
4 állomáson keresztül Szent
Lászlóra, mint templomépítőre,
a legendák királyára, a katonára
emlékeztek; ügyességi, képkirakó,
memóriafejlesztő, illusztráció-készítő játékokban mérkőztek meg.
A felső tagozatosok a Nádasdy-várban és a várparkban
ügyeskedtek, annak minden
négyzetméterét át kellett vizs-

átiratokat felismerni, titkosírást megfejteni, célba dobni,
bibliai totót megoldani, verses
apróhirdetéseket rímbe szedni.
Jelmondatok, számmisztikák,
lovagi erények megismerése várt
rájuk, és az íjászkodásba is belekóstolhattak. Végül egy gyors
várkör vágtában mérték össze
gyorsaságukat.
Ezen a napon közös asztalnál
ettek, a Csónakázó-tónál várta
a gyerekeket a szülői munkakö-

www.sarvarvaros.hu

zösség, aki finom gulyáslevessel, pogácsával örvendeztette
meg a közel 400 fős sereget. Egy
kis játszóterezés, focizás után
a Vadkertben láthattak lovas
bemutatót.
A jó hangulatú napot eredményhirdetéssel zárták, ahol a
győztesek megkapták jutalmukat.
A felső tagozatosok csapatversenyét a 8. B osztály nyerte, de
senki sem ment haza csalódottan,
mert gazdagodtak élményekben,
tudásban, közösségi összetartozásban, csapatmunkában, kreativitásban, csupa olyan dologban,
melyet a modern pedagógia
hangsúlyoz. Mivel a magyar történelem szép korszakát, kultúrtörténetét, a csodálatos sárvári
várat alaposan tanulmányozták,
magyarságukban, lokálpatriotizmusukban is fejlődtek.
Az új iskolai indulót a nap
során többször elénekelték, melynek utolsó mondata így hangzik:
„A Szent Lászlósok tele vannak
élettel!” Ez látszott is, ezen a
napon nyoma sem volt unalomnak, tespedtségnek, fásultságnak,
a diákok tettre készen, futva
igyekeztek a tudást megszerezni, időre teljesíteni a feladatot,
mobiltelefon és egyéb technikai
eszköz használata nélkül.

Egy éjjen át népszerűsítették a szakképzést
2017-ben is megrendezték Sárváron a Szakmák Éjszakáját.
A Szombathelyi Szolgáltatási
Szakképzési Centrum két sárvári középiskolájában várták
a szakmák és képzések iránt
érdeklődő vendégeket április
21-én 18–22 óra között.
Sárváron a Tinódi gimnáziumban és a Barabás szakközépiskolában az érdeklődők
megismerkedhettek az intézményekben folyó szakmákkal, azzal
a céllal, hogy kedvet kapjanak a
pályaválasztáshoz.
Izgalmas élményt nyújtott az iskolák kínálata. A vendégeket mindenütt igyekeztek előadásokkal,
bemutatókkal elkápráztatni, de be
is vonták az érdeklődőket az egyes
szakmák sajátságain, érdekességein
alapuló interaktív programokba.

A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskolában először rendezték meg a Szakmák
Éjszakáját. Az intézményben
18 éve folyik szakképzés, ennek szakmai irányait mutatták

be. Sárvár jövőképéről Máhr
Tivadar alpolgármester tartott
előadást, majd az idegenforgalmi képzésben részt vevő diákok
hazánk régióit szemléltették a
számítógépes installációk segítségével. A turisztikai szakirány

A gimnázium tankonyhájában a cukrászmesterség fogásaiból Dugmanics
Ádám Miklós cukrász szakoktató adott ízelítőt

mellett a vendéglátás is főszerepet kapott az intézményben,
ahol asztalt terítettek, süteményt
készítettek és volt teaház is.
A Barabás György Műszaki
Szakközépiskola és Szakiskolában is számos érdekességgel
várták a szakmák iránt érdeklődőket. A tavalyi évhez képest is
több érdeklődő volt a szakiskolában. Legtöbben a jövőre pályát
választó hetedikesek és szüleik
érdeklődtek. A tanműhelyekben
lehetett robotot irányítani, és lézergravírozó készülékkel kisebb
ajándékok is készültek egy-egy
fényképet égetéssel jelenítve meg
az akril felületekbe.
Az iskolákba látogató több
száz szülő és leendő tanuló is
jelezte, hogy a város szakképzési
kínálata összhangban áll Sárvár
munkaerőpiaci igényeivel.

facebook.com/sarvari.televizio
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Sárvári rendezvények a költészet napján
A Ma' mint' Ti Színjátszó Csoport megtartotta idén is a tavalyi
év sikere után a Vers elvitelre
akcióját. Ennek során verseket
osztottak a város több pontján
és a forgalmasabb pontokon
a fákra is elhelyeztek kinyomtatott költeményeket. Az idei
versosztás újdonsága volt, hogy
előre lehetett kérni, mely versek
szerepeljenek a kínálatban.
* * *
A Nádasdy-vár házasságkötő
termében Sipos Lajos, József
Attila-díjas bölcsészprofesszor
tartott előadást a költészet napján. A Babits Mihály költészetét
bemutató esten Horváth Róbert
versmondó működött közre. –
Az utókor még a legnagyobb költők életművének is csak a legjobb
verseit jegyzi, ez esetenként talán
húsz alkotást jelent – mondta

Sipos Lajos. Kiemelte, hogy Babits idejében a nagybetűs Nyugat
korszakát élte a költészet. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság

tiszteletbeli elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy napjainkban
jelentősen leértékelődőben van
az olvasás kultúrája.

Horváth Róbert és Sipos Lajos a költészet napi esten

* * *
Második alkalommal tartott
költészet napi estet a Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola
a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében. A verses-zenés műsor
az iskola tanárainak és diákjainak
közös munkájának a gyümölcse volt. A Versekre hangolva
címmel tartott estre zsúfolásig
megtelt a vár díszterme. Több
hónapos felkészülés után adták
elő a Gárdonyi iskola tanulói és
pedagógusai költészet napi műsorukat, amelyen költemények,
megzenésített versek szólaltak
meg muzsikával összekötve a
magyar irodalom klasszikusait és
a mai szerzők műveit. A közönség
ovációját látva az est végén, szinte
biztossá vált, hogy lesz folytatása
a sárvári Gárdonyi iskola versekre
hangolt műsorának.

A reformáció korának zsoltárai csendültek fel
Reformáció 500 emlékév sárvári
programsorozatában Kátai
Zoltán lépett fel az Úr Istent magasztalom című előadóestjével
április 21-én a Nádasdy Ferenc
Múzeum dísztermében.

A magyar Tinódi-lant díjas
énekmondó, népzenész előadásában protestáns szerzők reformáció korának zsoltárai csendültek
fel kobozon, lanton. Az egyedülálló vállalkozásban nemcsak
szövegeket, hanem dallamokat
is összehasonlíthatott a közönség.
A verses zeneszámok között
rövid magyarázatokat fűzött
Kátai Zoltán a művekhez, amelyekből az ötszáz év előtti kor
és művészei is megelevenedtek:

Szenczi Molnár Albert, Huszár
Gál, Bogáti Fazekas Miklós,
Balassi Bálint zsoltárfordításai.
A szerzők mindegyike különös
gonddal fordította a zsoltárokat.
Balassi Bálintnál pedig már az Istenhez fűződő személyes viszony
is megjelenik.
A protestáns hívők számára a
zsoltárok éneklése közösségi élmény volt. Magyar nyelven már a
reformáció előtt is felhangzottak
a szövegek, de istentiszteleteken
kiemelt szerepüket a reformáció nyomán nyerték el. A latin
helyett nemzeti nyelven sokkal
többen érthették meg a szövegek
értelmét. A zsoltárok elterjedését
az akkoriban hazánkban is kibontakozó nyomdászat is elősegítette,

Kátai Zoltán ősszel ismét fellép Sárváron a reformációi emlékév sorozatában

utalt a sárvári Nádasdy-udvar
jelentőségére Kátai Zoltán. Az
utolsónak felhangzott 130. zsoltár
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pedig azt mutatta meg, mennyire
változatos a 16. század reformációjának zenei világa.
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A Szent László

Szent László
Plébánia

● „Néked ajánljuk, Szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát.” Májusban minden
este 18.30-kor loretói litániát éneklünk a
Boldogasszonyhoz.
● Május első vasárnapján, 7-én 10.00kor a katolikus iskola diákjai Boldog
Gizella közbenjárásával az édesanyákért
imádkoznak.
● Elsőáldozási gyakorlás az állami
iskolás harmadik osztályos gyermekeknek: szerdánként 16.30-kor a Gárdonyisoknak, csütörtökönként 16.30-tól a
Nádasdysoknak.
● Kérjük az adóbevallást készítő híveinket, hogy az idén is tegyék meg hitvalló
1%-os nyilatkozatukat munkahelyükön
vagy közvetlenül. Ezzel az országos
egyházi kiadásokat támogatják. A helyi
egyházfenntartási adó a nettó jövedelem
0,5, azaz fél %-a, amelyet a plébánián de.
9 és 12 óra között lehet rendezni. A 2x1%ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar
Katolikus Egyház: 0011; Szent László
Katolikus Általános Iskola Alapítványa:
18885785–1–18.
Szent Miklós

Szent Miklós
Plébánia

● Májusban minden hétköznap este
18 órakor Lorettói litániát éneklünk a
Boldogasszony tiszteletére. Vasárnap a

májusi litánia délután 15.30 órakor kezdődik az Újmajori Lourdesi kápolnában.
● Az elsőáldozók templomi gyakorlásai május 5-én, 12-én és 19-én pénteken
délután 17 órakor folytatódnak.
● Május 11-én, csütörtökön Boldog
Salkaházi Sárát ünnepli az Egyház.
● Május 13-án, szombaton az esti
szentmisén a Fatimai Szűzanya közbenjárásával imádkozunk.
● Hétköznaponként este 18.30 órakor
kezdődik a szentmise, melyre várja a hívő
közösség az elmélyedni és lelkileg megpihenni vágyókat.
● Minden Sárváron és környékén élő
érdeklődő jó szándékú embernek szerető
figyelmébe ajánlom a Sári plébánia internetes honlapját www.sarvarsari.hu és a
Mária Rádió értéket közvetítő műsorait
FM 95.2.
A SÁRVÁRI

Evangélikus
Egyházközség

● Anyák napja: Május 7-én, vasárnap
9.30 órai istentiszteletünk keretében hittanosaink műsorral és virággal köszöntik
édesanyjukat.
● Nőegylet: Május 9-én, kedden 18
órai kezdettel a gyülekezeti teremben
tartja legközelebbi összejövetelét nőegyletünk.
● Énekkar: Május 11-én, és minden
csütörtök este 18 órától tartja próbáját a
Kortárs Keresztyén Kórus.
● Reformációi hálaadó nap: Előzetesen hirdetjük, és meghívunk min-

HÍRLAP
denkit május 28-án, vasárnap 10 órától
a Nádasdy-vár udvarán és termeiben
megrendezésre kerülő a Vasi Evangélikus
Egyházmegye és a Dunántúli Evangélikus
Püspöki Kerület reformációi hálaadó
napjára. A legtöbb gyülekezetben ezen a
vasárnapon nem lesz istentisztelet. Itt viszont a nagy gyülekezet püspöki igehirdetésből és az úrvacsora közösségéből nyer
áldást. A közebéd hasonló módon készül
és lesz fogyasztható, mint 4 évvel ezelőtt
az egyházmegyei napon. Az istentisztelettel párhuzamosan és a délután folyamán is
a gyermekek részére külön programokat
szervezünk. Szintén az ebéd után előadásokra és könyvbemutatókra, és színdarabokra is sor kerül. Záró hangversenyként
pedig Próféták által szólt régen néked az
Isten címmel Szigeti István zeneművének
ősbemutatójára kerül sor a reformáció
500 éves jubileuma tiszteletére.

www.sarvarvaros.hu

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermek-istentiszteletet tartunk. Gyermek-istentiszteleteinken az anyák napi műsorra készülünk.
● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● Május 7-én, vasárnap 10 órakor
kezdődő istentiszteletünkön hittanos
gyermekeink köszöntik az édesanyákat.
● Személyi jövedelemadónk 1%-át a
Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 18890552-1-18. A Magyarországi
Református Egyház Technikai száma: 0066.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu.

Felhívás
A Sárvári Kinizsi Horgászegyesület és a Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola Horgászklubja
azzal a kéréssel fordul a Horgásztársakhoz, hogy
megunt, már feleslegessé vált, de használható
horgászfelszereléseiket ajánlják fel az erre rászoruló gyermekhorgászok számára.
A gyűjtés 2017. június 15-ig tart, ezt követően
adjuk át a felajánlásokat a gyerekeknek.
Kérjük, hogy a felajánlásokat a Goldfisch horgászboltba juttassák el.
HORGÁSZKLUB
Köszönjük, hogy segítenek!

facebook.com/sarvari.televizio
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SZÜLETÉS ÜNNEPE

Sárvár, 2017. május 8–12.

május 8. (hétfő)
1000 Születés fája ültetése az Arborétumban
(Esőnap: péntek 1000)
Köszöntő: Kondora István polgármester
Dr. Wächter Walter járási tisztifőorvos
Borovicsné Ferenczi Zsuzsanna
a Népegészségügyi Osztály munkatársa
Ringató - ráhangoló a faültetés után Gerbert Judittal
május 9. (kedd)
9 30-11 00 Bölcsődei kóstolgató –
Nyílt nap a Sárvári Cseperedő Bölcsődében
Beszélgetés a kisgyermeknevelőkkel, bölcsődevezetővel,
együtt játszás az udvaron (Esőnap: csütörtök 9.30-11.00)
1300-1400 Kézműves műhely: Anyák napi ajándékkészítés
a Sárvári Vármelléki Óvodában
1700 A gyermeknevelés útvesztői – boldog pillanatok
a labirintusban
Előadók: Barbalics Andrea és Póczikné Kiss Adél
gyógypedagógusok (Nádasdy-vár, Házasságkötő terem)

Anyák nApi SundAy Brunch
a danubius health Spa resort Sárvár
szálloda nádor éttermében
Szeretettel várunk mindenkit
zenés Sunday Brunchunkra, május 7-én
12.00 és 14.00 óra között.
korlátlan étel és italfogyasztás
3990 Ft + 10 % szervízdíj áron.
Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes,
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.
Asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

		

köszöntsük fel az édesanyákat
egy felejthetetlen, ünnepi ebéddel!

május 10. (szerda)
1000 Ringató foglalkozás a Várparkban
(Találkozó 945-kor a várhídon.)
A foglalkozás után kötetlen beszélgetés a Ringató módszerről
Foglalkozásvezető: Gerbert Judit
1600 Mozogni jó! – Játékos foglalkozás a Sárvári Csicsergő
Óvoda műfüves pályáján (Aki tud, sportcipőt hozzon!
Esőnap: csütörtök 16 óra)
május 11. (csütörtök)
1000-1130 Gyermekelsősegély és -újraélesztés Előadó: Szabó Zoltán
mentőtiszt (Nádasdy-vár, Gyermekkönyvtár)

danubiushotels.hu/sarvar

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
május 12. (péntek)
Szülni és születni – felkészülés a szülői szerepre
935- 1020 a Barabás György Műszaki Szakgimnázium és
Szakközépiskolában
1105-1150 a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi,
Vendéglátói Szakképző Iskolában. Előadók: Szeifridné
Kiss Olga és Kovácsné Nemes Gyöngyi szülésznők
1600-1700 A videopályázatra beküldött filmek bemutatása,
a program zárása (Nádasdy-vár, Gyermekkönyvtár)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A programok ingyenesek!
Vas Megyei Kormányhivatal
Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

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

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

www.pajorteto.hu
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HAVI

4 890
FORINTÉRT

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

facebook.com/sarvari.televizio
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Kanona
Band

KONCERT

2017. május 6., szombat 18:00 óra
Helyszín: Sárvár, Tinódi Gimnázium Sportcsarnok
Közreműködik:
Harami Olivér, Kötélugró Klub-Szombathely
Az est vendége:

Horváth Meggie
énekesnő

Belépés díjtalan! – Szeretettel várjuk Önöket!
Támogatók:

Együttműködő partnerek:
Project1

2011.10.06.

11:55

Pag

ELECTRONIC C OMPONENT S ZRT

Sárvár Város Önkormányzata

Tel.: 06 70 620-1649

9600 SÁRVÁR, Batthyány u. 23.

Tinódi Sebestyén Gimnázium
és Idegenforgalmi,
Vendéglátói Szakképző Iskola

®
Mi egy német–magyar középvállalat vagyunk 3 magyarországi üzemmel. Elektromechanikai alkatrészeket
fejlesztünk, gyártunk az autóipar és az elektronikai ipar részére. Piaci részesedésünket több, mint 35 éve
építjük ki folyamatosan, nagy sikerrel.

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

Gyártósori összeszerelő / Operátor
2 és 3 műszakos munkarendben
Amit kínálunk:
– biztos, megbízhatóan hosszú távú munkahely
– versenyképes bérezés bónuszrendszerrel
– szakmai továbbfejlődés és előlépés lehetősége
– önálló és felelősségteljes munkavégzés egy dinamikus, motivált csapatban
Ha felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését a következő elérhetőségeinken:

Telefon: 06-95/520-509 vagy személyesen a következő címen:
PROVERTHA Zrt. • 9600 Sárvár, Kemény István u. 5.
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A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és kedves családját 2017. május 9-én (kedden)
17 órára a könyvtárba, ahol
a Sylvester Könyvbarátok Klubjának vendége
HORVÁTH NIKOLETTA az Öröm ABC című könyv szerzője, akivel
Horváth Enikő beszélget.
A szombathelyi Horváth Nikolettát Vakvagányként ismeri az egész ország,
2014-ben az Év Embere lett. Ritka betegséggel küzd, amely miatt elveszítette
a látását és dialízisre jár. Életszeretetét, küzdeni akarását, gondolkodásának
tisztaságát mindez azonban csak erősítette, ezért lettek írásai hihetetlenül
népszerűek a Vas Népe megyei napilapban.

Gyere, nézz be hozzánk, hiszen széles válaszLegjobb írásainak gyűjteménye
tékát kínáljuk hátlapoknak, tartozékoknak,
a nemrég megjelent Öröm ABC című könyve.
notesztokoknak, fülhallgatóknak, akksiknak,Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
külső akksiknak és töltőknek!
A rendezvény támogatója a Vas megyei KSZR
Heti ajánlatunk:

„MOZDULJ SÁRVÁR!”
A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2017. május 10-én (szerdán)
17 órára a könyvtárba, ahol

a LelkesTest-program
keretében
Hogyan kapcsolható össze a mozgás
és az imádság a hétköznapokban?
címmel

Tartozékok, hátlapok, notesz tokok,
fülhallgatók, akksik, külső akksik, töltők
üzletünkben.

Kártyafüggetlen
Samsung J3 2016
41.990 Ft

Szilikon tokok széles választéka,
egyedi, magad tervezte tokok illetve
színes figurás hátlapok, tokok.

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR

Molnár Renáta
életmódtréner tart előadást

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Corsa Selection 5a
1,2 B / 70 LE
Corsa Enjoy 5a
1,4 B / 90 LE
Meriva Selection
1,4B /90LE
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

SZÍN

LISTAÁR

KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁR

Fehér

3 500 000 Ft

701 000 Ft 2 799 000 Ft

Metálfény

4 323 000 Ft

724 000 Ft 3 599 000 Ft

Metálfény

4 528 000 Ft

762 000 Ft 3 766 000 Ft

Fehér

4 861 000 Ft

962 000 Ft 3 899 000 Ft

Metálfény

6 320 000 Ft

635 000 Ft 5 685 000 Ft

Metálfény

4 977 000 Ft

627 000 Ft 4 350 000 Ft

Ezüst

5 217 000 Ft

827 000 Ft 4 390 000 Ft

Mokka Cosmo Demo
Barna
7 362 000 Ft 1 513 000 Ft 5 750 000 Ft
1,4 TB / 140 LE
Insignia St Drive Demo
Világoszöld 11 069 000 Ft 3 370 000 Ft 7 699 000 Ft
2,0 D / 170 LE
A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, az akció a készlet erejéig tart.
További feltételekről érdeklődjenek márkakereskedésünkben.

Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány utca 34.,
Tel.: +36 70 3192011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

ajándék
TITÁN
keret

Fényresötétedő
szemüveglencséhez
ajándék titán keret
AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999
Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

facebook.com/sarvari.televizio
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Közel ezren mozdultak együtt a városi sportnapon
Április utolsó előtti hétvégéje
a sportolás jegyében zajlott
Sárváron! Idén április 21–22-én
rendezték meg a városi sportnapot, melynek fő célja a sportolás, a sportágak megismertetése,
az egészséges életmód népszerűsítése volt.

A városi sportnap április 21-én
a Sárvári Csicsergő Óvoda által
szervezett Nemzetközi Óvodai
Játékokkal vette kezdetét. A hivatalos megnyitóra április 22-én
reggel a városháza előtt került
sor. Kondora István polgármester
köszöntőjében úgy fogalmazott,
hogy az elmúlt évek hagyomá-

A megnyitó után rajtolt el a
12/24 órás országos futóbajnokság. Görög Gyula, a szervezőbizottság elnöke elmondta, hogy
a várpark 1030 m-es hitelesített
aszfalt pályáján zajlik a verseny.
Sárvár méltán büszke lehet arra,
hogy országos bajnokságnak
adhat otthont évről évre, ahol az
ország nagy ultrafutói is képviseltetik magukat, így pl. Lubics
Szilvia és Maráz Zsuzsanna.
A sportnapon az asztalitenisz
versenyt a Barabás szakközépiskolában tartották. A versenybíróság elnöke, Tóth Csaba elmondta,
hogyha nem is egyesületi, de
iskolai szinten szeretik az aszta-

férfi egyesben Sinka Benedek, fiú
egyesben Sinka Levente nyerte a
megmérettetést.
A városi sportnap keretében
szervezett kosárlabda-bajnokságnak a gimnázium tornacsarnoka
adott otthont. Pál Balázs, a Sárvá-

kategóriában a Süle Máté–Vajda
Mátyás páros, felnőtt kategóriában pedig a Fonyódi Lajos–Kasza
Gyula páros nyerte a versenyt.
A tájékozódási futást ezúttal
is a Sárvári Kinizsi SE Tájékozódási Futó Szakosztálya rendezte.

A Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület szervezésében lehetett íjászkodni

A 12/24 órás futóverseny az ország egyik legrangosabb megmérettetésének számít

nyaihoz hűen, több sportágban,
közel ezren vesznek részt az
egész napos rendezvény során, és
mindenkinek jó sportolást kívánt.

liteniszt a gyerekek, és sikeresen
szerepelnek a diákolimpiákon. A
mostani versenyre 24 fő nevezett,
női egyesben Linka Nikolett,

Sporthírek és ajánlók
Felcsúton győzött a Sárvár labdarúgócsapata
Az NB III-as labdarúgó-bajnokság Nyugati csoportjának
29. fordulójában a Sárvár FC a Puskás Akadémia II. vendégeként lépett pályára. Az esélyesebb Felcsút 9 helynyi és 22
pontnyi távolságra állt előrébb a tabellán a mérkőzés előtt.
Így sárvári meglepetés győzelem született. Puskás Akadémia
II.–Sárvár FC 1–2. A siker ellenére a sárvári csapat még mindig a kiesést jelentő 14–18. helyen áll a bajnokság befejező
szakasza előtt. A Sárvár FC-t május 13-án 19 órától az Ajka
FC fogadja hazai pályán.
Döntetlent játszottak a női kézisek
Az NB II-es női felnőtt kézilabda-bajnokság Észak-nyugati
csoportjának 20. fordulójában Körmendi DMTE–Sárvári
Kinizsi SE 19–19. A két szomszédvár csatájának félidejében
még egy ponttal, 11–10-re a körmendiek vezettek, de végül
igazságos döntetlen született. Május 7-én a Sárvári Kinizsi
női kézilabdacsapata a Bajnok DSE Nemesvámos együttesét
fogadja az ikervári sportcsarnokban 16 órától.

ri Amatőr Kosarasok Klubjának
elnöke nyilatkozott a sportnapi
kosárlabda kupáról. Mint mondta, évről évre vannak visszatérő
csapatok, akik szívesen méretik
meg magukat ezen az eseményen.
Idén hat csapat nevezett összesen,
a kicsiktől az idősebb korosztályig
mindenki képviseltette magát.
A városi sportnapon a Sárvárfürdő Úszóiskolája 6. alkalommal
rendezte meg a családi úszó
programot a városi uszodában.
Az úszók a tőlük megszokott
lendülettel, legyenek kicsik, vagy
nagyok, de sikert sikerre halmoztak a 23 egyéni és a családi
kategóriában is.
A várpark adott otthont a petanque versenynek, az íjászatnak,
és a tájfutás szerelmeseinek. Íjászkodni nemcsak ezen a napon,
hanem minden vasárnap lehet. A
Sárvári Hagyományőrző és Íjász
Egyesület várja az ezen sportág
iránt érdeklődő jelentkezőket.
A Sárvári Sakk Club SE szerve
zésében zajlott a duplett petanque
csapatverseny 20 fő ifjúsági és 8
fő felnőtt részvételével. Ifjúsági

Gömbös Gyula, a versenybíróság
elnöke elmondta, hogy talán a
hűvös időjárás miatt, de azok
közül, akik korábban jelezték
részvételüket, többen nem jelentek meg. A program így is eredményesen és jókedvűen zajlott le,
32-en versenyeztek. Az értékelés
és eredményhirdetés során került
sor az önkormányzat által biztosított érmek átadására.
A sportnap keretében utánpótlástornát is rendeztek az U11-es
labdarúgóknak 5 csapat részvételével a Sárvár FC pályáján, a
bajnok a Sárvár FC I. csapata lett.
A szokásos tekebajnokság pedig több napon át, csütörtöktől
vasárnapig zajlott. A sport hétvégéjén a sárvári kerékpáregylet
szervezésében a kerékpárosok is
nyeregbe pattanhattak.
A több tucatnyi sportversenyről mindenki megelégedettséggel
térhetett haza. Ki azért, mert részesévé vált egy közösségi sportolásnak, ki azért, mert győztesként,
a városi sportnap kupájával zárta
a napot.
Haraszti Viktória

Várkapu Vendéglő állásajánlatai:
– szakképzett szakács
– konyhai kisegítő
– besegítős pizzafutár
Csatlakozz, erősítsd a Várkapu csapatát!
Érdeklődni: 06 30 937 6166
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V. Flex - Fut a Sárvár, gurul a Sárvár
Futó- és görkorcsolya fesztivál
2017. május 13. Rajt: 16.00
A verseny helyszíne
A verseny központja a Sárvári Tinódi Gimnázium Sportcsarnoka. A verseny a versenyközpontból történő rajt után áthalad Sárvár belvárosán: Ady u. – Batthyány u. – Árpád
u. – Nádasdy u. útvonalon, majd a Várparkon és a Posta téren keresztül visszaér a versenyközpontba. Egy kör távja 2500 m. A különböző kategóriák a távot többször teljesítik.
A görkorcsolyával versenyzők a városházánál nem kanyarodnak be a Várparkba, hanem
visszatérnek a versenyközponthoz (1500 m). A távot 2 körben teljesítik.

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2017. május 5. és május 20. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Május 6., 13. és 20. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Május 5. (péntek) 19.00 Összefoglaló a tánc világnapjáról és a
májusfa-állításról
Május 12. (péntek) 19.00 Kátai Zoltán énekmondó estje a Nádasdy-vár dísztermében
Május 19. (péntek) 19.00 Előzetes a Nádasdy Történelmi Fesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Május 5. és 19. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin:
Május 12. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10
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Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésszervező:
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
2017. május 2.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Fut a SÁRVÁR versenyszámai
Gyermek és Családi futás (nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán – 2500 m.
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével együtt futó családoknak.
5 km utcai futóverseny
2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 2 x 2500 m.
Diákkupa! A felnőtt versenyzők mellett az idei évben külön versenyt hirdetünk az általános
iskolás (felső tagozatos) és középiskolás diákoknak!
10 km utcai futóverseny
4 körös futóverseny a kijelölt városi futópályán – 4 x 2500 m.
A versenyzőket abszolút kategóriában (külön női és külön férfi) és korcsoportonként (külön
női és külön férfi ) az első 3 helyezettet éremmel jutalmazzuk.
Gurul a SÁRVÁR
3 km görkorcsolya próba (nem verseny)
A verseny távja görkorcsolyával vagy gördeszkával teljesíthető, más kétkerekű eszközzel
(roller, kerékpár stb.) nem.
Nevezés
A verseny ingyenes, az előzetesen regisztráló (nevező) versenyzőknek!
Helyszíni nevezésre csak a fennmaradó helyek függvényében van lehetőség. A helyszíni
nevezés díja 1000 Ft.
Nevezni a www.sarvaritinodi.hu/aktualis weboldalon lehet!

Minden ami autó!

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

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*
május 11-én és 18-án,
csütörtökön 17 órakor

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

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

facebook.com/sarvari.televizio
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Nemzetközi mérkőzésen erősítették a sportbarátságot
Sárvár város idei sportnapján
romániai testvérvárosunkból,
Szinérváraljáról érkezett hozzánk a Club Sportiv Seini egyik
leány utánpótlás kézilabdacsapata, akik a Sárvári Kinizsi SE
kézilabda szakosztályának U13as együttesével mérkőztek egy
barátságos meccsen.

Sárvár romániai testvérvárosából, Seiniből a korábban már
többször látogatott delegáció
városunkba. Természetesen a
sárvári városvezetés is nem egyszer tiszteletét tette a Máramaros
megye nyugati csücskében, Nagybánya és Szatmárnémeti között
fekvő Szinérváralján. Idén viszont
a hivatalos látogatás mellett, a
városi sportnap alkalmából egy
rendhagyó találkozót is sikerült
tető alá hozni, mégpedig a Club
Sportiv Seini és a Sárvári Kinizsi
SE kézilabda szakosztályának
korosztályos csapatai között. Ennek jegyében csapott össze egy
barátságos nemzetközi meccsen
a román serdülő bajnokságban
szereplő vendégcsapat, valamint
a házigazdák U13-as együttese.
Az már a bemelegítéskor kiderült,
hogy a román együttes fizikai fölényben van, hiszen játékosainak
java része egy korosztállyal, azaz
egy-két évvel a mieink előtt jár.
Ennek ellenére védekezésben
teljesen egyenrangú ellenfelei
voltunk a román csapatnak, ám
támadásban sajnos nem tudtunk
mit kezdeni a vendégek magassági- és fizikális fölényével.
– Mi egy tízezer fős kisváros
csapata vagyunk, klubunk kizárólag utánpótlás korosztályú csapatokkal rendelkezik, felnőtt bajnokságban szereplő együttesünk

jelenleg nincs. A Sárvárra érkezett
gárda a román országos serdülő
bajnokságban szerepel, korábban
korosztályos bajnok is volt, és
büszkék vagyunk arra, hogy két
korosztályos válogatottunk is
van. Szeretnénk megköszönni a
meghívást a városnak és a Kinizsi
SE vezetőségének is. Szakmailag

maga Sylvester János személye. A humanista tudós ugyanis
Szinérváralján született, teljes
Újtestamentum fordítását viszont
Sárváron nyomtatták ki 1541-ben.
– Örülünk annak, hogy ez a kapocs most újabb szállal erősödött:
hivatalos delegációk már eddig is
jártak Sárváron, illetve Szinérvár-

Sportbarátság – megajándékozták egymást a sárvári és a szinérváraljai
kézilabdacsapatok

is hasznos volt a mérkőzés, a
lányoknak pedig igazi élményt
jelentett ez a magyarországi út és
a nemzetközi meccs. Szeretjük a
kézilabdát, és izgalommal várjuk
a május eleji budapesti BL négyes
döntőt, ahol magyar és román
klubcsapat, a Győr és a Bukarest
is érdekelt lesz – mutatta be együttesét Michalache Aurica, a Club
Sportiv Seini serdülőinek edzője.
A Sárvári Kinizsi udvarias házigazdának bizonyult, hiszen a
mérkőzést végül a Szinérváralja
nyerte 19–9 arányban. A barátságos találkozó elérte célját, hiszen
amellett, hogy mindkét fél számára hasznosnak bizonyult szakmai
szempontból is, a két város közti
kapcsolatot is erősítette.
Bodea Octavian alpolgármester
elmondta, hogy a két település
között már a 16. század óta van
kapocs, ez pedig nem más, mint

Ezüstérmes lett
a sárvári NB II-es tekecsapat

Ezüstérmes lett a sárvári Kinizsi Kék Golyó NB II-es tekecsapata. Az utolsó bajnoki mérkőzésükön, hazai pályán
7–1-re legyőzték a Zalakaros együttesét.
A kitűnő teljesítmény is kevés volt a bajnoki címhez, mivel
a Petőháza is győzött. Sárváron ilyen jó helyezést NB II-es
szinten még nem ért el a tekeszakosztály. A feljutás esélye
továbbra is megvan még a csapat számára – adott tájékoztatást
Rozmán Szabolcs, aki egyéni ifjúságiban negyedszer szerzett
zsinórban egyéni bajnoki címet.

alján, ám most sportoló gyerekek,
kézilabdacsapataink is találkozhattak, és játszhattak egymással,
erősítve ezzel a sportbarátságot
és a két település lakossága közti
valódi egymásra találást – szólt
Szinérváralja alpolgármestere.

Kondora
István polgármester
elmondta,
hogy a mostani találkozó egy testvérvárosi
kapcsolatok kiterjesztését segítő
pályázat eredményeként jöhetett
létre. – Én azt gondolom, hogy a
mostani programmal egy új színt
tudtunk vinni a testvérvárosi
kapcsolatba, hiszen tudomásom
szerint most játszott első alkalommal itthon nemzetközi mérkőzést
a Kinizsi. Az eredmény így nem
igazán fontos, sokkal lényegesebb
az, hogy a város nemzetközi
kapcsolatai kinyíljanak, ne csak a
városvezetők, hanem a civil szféra
képviselői is közvetlen kapcsolatot
létesíthessenek egymással. Erre
példa – a mai mérkőzés mellett –
az ovi olimpia vagy Kondor János
szeptemberben nyíló csehországi
kiállítása is – értékelt Sárvár polgármestere.
Abban végül mindkét kézilabdaklub-, illetve város vezetői
egyetértettek, hogy a jövőben
folytatás következik.
-CSL-

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

Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 12:00

Arany Fácán dobozos sör 0,5l
Krusovice dobozos sör 0,5l
Soproni radler 0,5l
Heineken dobozos sör 0,5l
Soproni dobozos sör 0,5l
Soproni Radler 0,4l
Gösser radler 0,4l
Pepsi cola 2.5l
Steffl dobozos sör 0,5l
Kőbányai dobozos sör 0,5l
Rákóczi dobozos sör 0,5l
Stella Artois dobozos sör 0,4l
Beck’s dobozos sör 0,4l
Löwenbräu dobozos sör 0,5l
Borsodi dobozos sör 0,5l
Staropramen dobozos sör 0,5l
Riesenbrau dobozos sör 0,5l
Pilsner Urquell dobozos sör 0,5l
Kozel dobozos sör 0,5l

169 Ft/db 338 Ft/l
259 Ft/db 518 Ft/l
209 Ft/db 418 Ft/l
259 Ft/db 518 Ft/l
195 Ft/db 390 Ft/l
177 Ft/db 442 Ft/l
189 Ft/db 472 Ft/l
350 Ft/db 140 Ft/l
179 Ft/db 358 Ft/l
179 Ft/db 358 Ft/l
145 Ft/db 290 Ft/l
227 Ft/db 567 Ft/l
198 Ft/db 495 Ft/l
179 Ft/db 358 Ft/l
190 Ft/db 380 Ft/l
251 Ft/db 502 Ft/l
140 Ft/db 280 Ft/l
260 Ft/db 520 Ft/l
180 Ft/db 360 Ft/l

Coca cola és Topjoy termékek. Áraink 2017. május 31-ig
Tippmix feladás zárásig.
érvényesek!
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Naponta használ
számítógépet,
laptopot vagy
tabletet?
Védje szemét a
káros sugaraktól!

Extra ajánlatunk:
Hoya 1.5 szemüveglencse
BlueControl védőréteggel

12.490 Ft helyett most 8.000 Ft!
Üzletünkben ingyenes computeres
szemvizsgálatra várjuk.
Bejelentkezés: 00 36 95/320 685

www.sarvarvaros.hu
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Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK AZ
ÉDESANYÁKAT!
2017. május 7-én
minden édesanya, aki
elhozza gyermekét,
a saját ebédjét FÉLÁRON kapja!

BOLDOG ANYÁK NAPJÁT!
MÁJUSBAN PIZZA TRIÓ AKCIÓ!
Ha három azonos pizzát rendelsz,
a harmadikat ingyen adjuk!
Az akció kizárólag kiszállításra érvényes!

Minden pénteken és szombaton élőzene!

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

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

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Május elejétől pedig elindultak a SPÁRGA hetek.
A hátralévő BL-mérkőzések napjain rendeljen nálunk pizzát,
ami mellé egy jéghideg sör az ajándék.
Étel- és pizzaexpress 12.00-22.00, Tel.: 320-475
Asztalfoglalás: 320-475, 326-900, 06-30-600-7234

Figyelem, pizzáinkra 10% kedvezmény!!

Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról.

34. éve az Önök szolgálatában

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

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

Elérkezett a nagy nap?
Ballag a gyermeked?
Lepd meg egy idó´tálló, szép arany vagy
ezüst ékszerrel, márkás karórával!
Így mindig emlékezni fog arra, hogy
milyen büszke vagy RÁ!

MOST AKCIÓS ballagási ÁRAK!
(május 31-ig!)

10-30%

AJÁNDÉK: Egyedi DÍSZCSOMAGOLÁS 20 ezer Ft
feletti vásárlásnál.

ÚJ NYITVATARTÁS!
PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON
22.00 ÓRÁIG NYITVA TARTUNK.
VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

Részletek az üzletben.

Egy SNITZLI étlappal hódolunk mindenki kedvence,
a BÉCSI SZELET előtt. Bemutatjuk variációit, elkészítjük
hagyományos és modern módozatokban, ráadásul töltjük is,
így lesznek a CORDON BLEU specialitások.

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

