
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA   SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA   SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA   

SÁRVÁRI     HÍRLAP

www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvari.televizio
hirlap@sarvar.hu

31. évfolyam
10. szám

2018. május 18.

Visszapillantás
öt évtizedre
Eifert János fotóművész Vissza-
pillantás című kiállítása nyílt meg 
a sárvári Nádasdy-vár Galeria 
Arcis kiállítótermében. Az öt év-
tized alkotásait bemutató tárlatot 
Benkő Sándor, MÚOSZ-nagydí-
jas fotóriporter nyitotta meg.

Eifert János az egyik legelismer-
tebb magyar fotográfus. Hazai és 
nemzetközi szinten is a legjobbak 
között jegyzik fényképeit. A Sár-
váron látható fotók mindegyike 
hozzájárult a művész világhírűvé 
válásához. Hivatásos táncosként 
kezdte pályafutását és eközben lett 
szenvedélye, majd foglalkozása a 
fotózás. Fotóriporterként is számos 
maradandó képet készített és fo-
tóművészként is a csúcsra ért.  Utób-
bi képeiben végig megmaradt a tánc, 
az emberi test és mozgás ábrázolása. 

– A most kiállított alkotásainak 
legtöbbjén is a tánc a meghatározó 
motívum, amelyet ötvözött másik 
kedvenc témájával, az akttal – 
mondta Benkő Sándor. 

Folytatás a 11. oldalon

Több kivitelezés zajlik a városban
Az idei esztendő is az építkezések éveként vonul be a város 

történetébe. Zajlik a városon áthaladó főút burkolat-felújítása, 
épül a Sárvári Sport és Kulturális Központ, ugyancsak a Nádasdy 
utcában folyik a gondozási központ felújítása és bővítése. Elkezd-
ték a Zene Háza építésének előkészítését, és megújul a városi 
bölcsőde épülete is. Épül a kerékpárút Rábasömjén és Sárvár 
között, és hamarosam kezdődik a többi kerékpárút kivitelezése 
is. A sok-sok munka révén újabb fejlesztésekkel bővül a város 
50 éves jubileumán.

Ballagás a jövő felé
Május 4-én a Tinódi gimnázium és a Barabás szakközépiskola 

diákjai is elballagtak. Az ünnepi percekben meghatottan búcsúztak 
a diákok, és indultak el az ismeretlen, nagybetűs élet felé. Május 
7-én kezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák a magyar nyelv és 
irodalom tantárggyal. A Tinódi gimnáziumban 86 diák érettségi 
vizsgázik, 60 gimnáziumi és 26 szakgimnáziumi tanuló. 18-an vál-
lalták legalább egy tantárgyból az emelt szintű megmérettetést. A 
Barabás szakközépiskolában egy érettségiző osztály van. A szóbeli 
megmérettetéssel folytatódnak az érettségik. Írásunk a 4. oldalon

Elültették a Születés fáját

Szabó Laura is feltette kislánya, Gréta piros almácskáját a Születés fájára

Tartalomból:
Emléktábla az olimpikonnak   3. 
Néptánc jubileum  ...................  6.
Kettős könyvbemutató  ...........  7.
Programajánló .................  12-13.

A Születés fájának elülte-
tésével kezdődött Sárváron 
a Születés Hete program-
sorozata. Az idén minden 
korábbinál népszerűbb volt a 
rendezvény, hiszen 2017-ben 
133 sárvári baba született, 
és valamennyiük neve felke-
rülhetett az arborétumban 
elültetett fára.

Nyolcadszor rendezték meg 
Sárváron a Születés Hetét. A 

cél az volt, hogy a gyermekvál-
lalást fontolgatók, illetve a már 
kisgyermeket nevelők a csalá-
dokat érintő témákban fontos 
információkhoz juthassanak 
– tájékoztatott dr. Wächter 
Walter járási tisztifőorvos.

– Sárvár családtámogatási 
rendszere komplex. A család-
alapítást fontolgatók, illetve a 
gyermeket már vállalt csalá-
dok számára is vannak támo-
gatások. Sárvár arra törekszik, 

hogy a családoknak biztonsá-
gos és támogató társadalmi, 
szociális és kulturális kör-
nyezetet biztosítson a gyer-
mekneveléshez – fogalmazott 
Kondora István polgármes-
ter a Születés Hete program 
megnyitóján, ahol Ágh Péter 
országgyűlési képviselő is kö-
szöntötte a családokat.

Következő lapszámunkban 
részletesen is beszámolunk a 
rendezvényről
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Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági in-
gatlanhasználó 2018. MÁJUS 25-ÉN, PÉNTEKEN, 10:00 órától 
16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhe-
lyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/
év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása 
nem áll fenn.

kommunális gyűjtés: 
hétfő vagy csütörtök

kommunális gyűjtés: 
kedd vagy péntek

Ügyfélszolgálati iroda Sárvár, Szatmár utca 45.
Telefon: 95/200-240, 99/505-380

e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu • honlap: www.stkh.hu
Személyes ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Kedd: 10.00–17.00, csütörtök:  8.00–14.00

Telefonos ügyfélszolgálat:
Kedd: 10:00–17:00, Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00
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Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

Corsa Selection 5a 
1,2 B/70 LE, klímával

Corsa Enjoy 5a 
1,4 B/90 LE

Crossland X Enjoy 
1,2 B/81 LE

Astra J Sedan 
1,6 B/115 LE

Astra K Enjoy 5a 
1,4 T/125 LE
Astra K Selection 5a 
1,4 B/100 LE

Mokka Selection 
1,6 B/115 LE

Zafira Premium 
1,6D/136 LE
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MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁRSZÍN

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, 2017. 05. 31-ig történő megrendelés 
esetén. További feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.

AKCIÓS AJÁNLATOK AZ 
OPEL SZOMBATHELYTŐL!
2+2 év garanciával!
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Móger Istvánt köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kondora István 
polgármester. Az ünnepelt Sárváron született 1928. május 12-én. Móger 
István családja körében fogadta a jókívánságokat

A Tűzoltóság Napja, Szent Flórián ünnepe alkalmából Sárvár Város Önkormány-
zata pénzjutalom elismerésben részesítette Balikó Tamás tűzoltó főhadnagy és 
Kiss Attila tűzoltó főtörzsőrmester hivatásos tűzoltókat, akik a Sárvári Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság feladatainak ellátásához és Sárvár város tűzvédelméhez ki-
emelkedő munkájukkal járultak hozzá. A jutalmakat Kondora István, Sárvár város 
polgármestere Szombathelyen a megyei tűzoltónapi ünnepségen adta át, valamint 
irodájában is fogadta a szolgálatukat magas szinten teljesítő sárvári tűzoltókat

Közútlezárás és forgalomelterelés Sárváron!
A 2018. május 27-én 16.00-17.30 óra között tartandó 

verseny miatt egészpályás útlezárás lesz  a Tinódi Sebestyén 
Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 
Sportcsarnokától, az Ady Endre utcán keresztül a Batthyány 
utcáig, majd a Nádasdy-vár hídjától–Kossuth tér–Batthyány 
utca–Batthyány utcai körforgalom, Árpád utcának a Nádasdy 
utcáig terjedő rövid szakasza–Nádasdy utca–Várkerület–Vár-
kerület Rákóczi utca találkozási pontjáig terjedő útszakaszon.

Az útlezárás idején a kijelölt terelőút: Sárvár, Batthyány 
utcai körforgalom–Hunyadi u.–Gárdonyi u.–Fekete-híd 
u.–Rákóczi u.

Tisztelt Ügyfeleink!
Sárvári lakossági ügyfelek részére elektronikai hulladék lera-

kására biztosítunk lehetőséget.
E-hulladék: „minden, ami valaha árammal, elemmel, akku-

mulátorral működött”.
A gyűjtés Sárvár, Szatmár utca 45. címen az STKH Nonprofit Kft. 

telephelyén történik, 2018. május 26-án, szombaton 6-13 óra között.
Elektronikai hulladékot a kihelyezett konténerekben csak 

sárvári lakcímmel rendelkező lakossági ügyfelek helyezhetnek 
el. A jogosultságot lakcímkártyával kell igazolni. Kizárólag 
ép, megbontás nélküli elektromos eszközök és berendezések 
adhatóak le, lakossági mennyiségben.

Jutalmazott tűzoltókSzépkorú köszöntése
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Egy kevéssé ismert, éppen 
100 éve Sárváron született 
olimpiai bajnoknak, Zimonyi 
Róbertnek állítottak emlék-
táblát a városban. Az egykori 
sárvári szülőházon elhelyezett 
márvány emléktáblát – stílsze-
rűen – a szintén a Rába-parti 
városban született birkózó-
legenda, Sárvár díszpolgára, 
dr. Hegedüs Csaba olimpiai 
bajnok közreműködésével 
leplezték le.

A Halmay Zoltán Olimpiai 
Hagyományőrző Egyesület kez-
deményezésére – Sárvár önkor-
mányzatának támogatásával – az 
1918. április 18-án a Batthyány 
utca 20. szám alatt született Zi-
monyi Róbert olimpiai bajnok 

evezősre emlékeztek a sportba-
rátok. Az ünnepségen Kondora 
István polgármester kiemelte: a 
sárváriak számára fontos, hogy 

városuk neves szülötteinek em-
lékét megőrizzék és ápolják. A 
Zverzsina néven anyakönyvezett 
olimpikon 17 évig élt családjával 

a kisvárosban, majd Budapestre 
költözve evezősként ért el nagy 
sikereket, de sárvári gyökereire 
mindig büszke volt. Sárvár pedig 
azon kevés magyar települések 
egyike, amelyek két olimpiai 
bajnokot is adtak a világnak, hi-
szen itt született – az ünnepségen 
jelen lévő – dr. Hegedüs Csaba 
olimpiai bajnok is.

Ezután Horváth Vilmos olim-
piatörténész, a Halmay Zol-
tán Olimpiai Hagyományőrző 
Egyesület elnöke elevenítette fel 
Zimonyi Róbert kalandos életét. 
A Böske becenévre hallgató eve-
zős az 1948-as londoni olimpián 

a Szendey Antal–Zsitnik Béla 
kettes kormányosaként a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel. A 
tizenötszörös magyar bajnok 
részt vett az 1952-es helsinki, 
majd az 1956-os melbourne-i 
nyári játékokon is. Onnan, szá-
mos társához hasonlóan, az 
Egyesült Államokba emigrált, 
ahol hamar bekapcsolódott – 
versenyzőként és edzőként – az 
evezős sportba. 1964-ben, To-
kióban – nagy meglepetésre, a 
favorit német egységet legyőzve 
– az amerikai nyolcas kormá-
nyosaként a csúcsra ért: olimpiai 
bajnok lett 46 évesen. Pályafu-
tását ezután lezárta. Edzőként 
dolgozott, majd a nyugdíjasévek 
következtek. 2004-ben halt meg 
Miami Beachben.

Zimonyi Róbert olimpiai baj-
nok evezős sárvári szülőházán 
elhelyezett márvány emléktáb-
lát – stílszerűen – a szintén a 
Rába-parti városban született 
birkózólegenda, Sárvár díszpol-
gára, dr. Hegedüs Csaba olimpiai 
bajnok, a 100. magyar arany 
érem birtokosa közreműködésé-
vel leplezték le, aki meghatottan 
emlékezett arra a pillanatra, 
amikor sárvári fiúként legyőzte 
a világot. Sárvár polgárai tehát 
két olimpiai bajnokra is büszkék 
lehetnek. Zimonyi Róbert 100. 
születésnapját, míg dr. Hegedüs 
Csaba 70. születésnapját ünne-
pelhetjük az idén.

Májusi ülés
Május 24-én, csütörtökön 16 órai kezdettel tartja következő 
ülését a sárvári képviselő-testület.

Rendeletet alkotnak az önkormányzat 2017. évi költségve-
tési maradványának és egyes költségvetési előirányzatainak 
felhasználásáról. Módosítják a 2018. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendeletet. Jóváhagyják az önkormányzat által 
alapított gazdasági társaságok 2017. évi mérlegbeszámolóját, to-
vábbá Sárvár Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseiről 
szóló statisztikai összegzést. Az önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságok 2017. évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai 
összegzéseket is elfogadják. Beszámoló hangzik el az Integrált 
Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról és a Sárvári Gyógy-
fürdő Kft. 2018. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről.

Letették esküjüket az ország-
gyűlési képviselők, ezzel meg-
alakult az új parlament és meg-
szűnt a 2014-ben létrehozott 
kormány megbízatása. Vas 
megye mindhárom választó-
kerületében a Fidesz–KDNP 
jelöltjei szereztek ismét egyéni 
mandátumot. 

Az 1-es számú választóke-
rületében Hende Csabát, a Vas 
2-es körzetben Ágh Pétert, a Vas 
3-as körzetben pedig V. Németh 
Zsoltot választották képviselővé, 
és lettek 2018 és 2022 között a 
parlament tagjai. A Jobbik listá-
járól szerzett ismét parlamenti 
mandátumot Bana Tibor. 

Az előző ciklussal azonos 
bizottsági struktúrában foly-

tatja munkáját a parlament, az 
alakuló ülésen megválasztották 
a testületek elnökét, alelnökeit 
és tagjait is. Az Országgyűlés 
bizottságainak létrehozásáról, 
tisztségviselőinek és tagjainak 
megválasztásáról szóló ország-
gyűlési határozati javaslatot 183 
igen szavazattal, egyhangúlag 
fogadta el a Ház. 

A képviselők a törvényalkotási 
bizottság elnökévé választották 
Hende Csaba vasi képviselőt, 

akit ezt megelőzőn a Ház tör-
vényalkotási alelnökévé is meg-
választottak. Ágh Péter, a Vas 
2-es számú országgyűlési egyéni 
választókerület képviselője a 
Honvédelmi és rendészeti bizott-
ság tagja lett, az előző ciklushoz 
hasonlóan. – Köszönöm annak 
a 31.226 választópolgárnak, aki 
kitüntetett bizalmával! A követ-
kező négy évben is Hazámat és 
Észak-Vas megyét fogom szol-
gálni! – mondta Ágh Péter.

Négy országgyűlési képviselője van Vas megyének

Ágh Péter a Honvédelmi és rendészeti 
bizottság tagja lett

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2018. május 22-én (kedden) 

15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 
alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205. 
sz.) fogadóórát tart.

Emléktáblát állítottak az olimpikonnak

Horváth Vilmos, dr. Hegedüs Csaba és Kondora István Zimonyi Róbert 
olimpikon emléktáblája előtt
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Három végzős osztály balla-
gott idén a Tinódi Sebestyén 
Gimnázium és Idegenforgalmi, 
Vendéglátói Szakképző Iskolá-
ban május első péntekén. Az-
óta lezajlották már az írásbeli 
vizsgák, és a diákok a szóbeli 
megmérettetésekre készülnek. 

Hevér Mihályné igazgatónő 
búcsúzott a végzősöktől, aki 
kiemelte, hogy a ballagás és az 
érettségi vizsga az egyik legfon-
tosabb mérföldkő az életünkben. 
Jó lenne, ha a későbbiekben se 
veszítenénk szem elől egymást, 
várunk vissza titeket – mondta 
Hevér Mihályné.

Hagyomány, hogy a ballagáson 
adják át az iskola egykori igazga-
tójának, Medvegy Antalnak a 
nevét viselő díjat a legkiválóbb 
végzős diáknak. A 2017/2018-as 
tanévben a Medvegy Antal-díjat 
Binder Natália, a Tinódi gimná-
zium 12. B osztályának kiváló 
tanulmányi eredményű tanulója 
vehette át Kondora István pol-
gármestertől és Hevér Mihályné 
igazgatónőtől.  

A gimnázium tornacsarno-
kában rendezett ballagási ün-
nepség végén a végzős diákok 

átvonultak a Nádasdy-vár ud-
varára az alsóbb évesek sorfala 
között. A város nevében Kondo-
ra István polgármester köszönt 
el a háromosztálynyi tinódis 
diáktól. Arra kérte őket, hogy 
jó emlékeik között őrizzék meg 
a diákéveket. Mint mondta: ez a 
város mindig visszavárja őket, 

bizakodásának adott hangot, 
hogy lesz majd, aki Sárváron 
fog letelepedni, visszatér ide a 
tanulmányai befejezése után. 
Sárvárinak lenni jó, Sárváron 
lenni jó! – hangzott az üzenet. 

*    *    *

A Barabás György Műszaki 
Szakközépiskola és Szakisko-
la végzős diákjai a várparkba 
vonultak át az intézményből 
Kondora István polgármester 
és Lakatné Mester Éva igaz-
gatónő társaságában, hogy 
a várparkban búcsúzzanak 
iskolájuktól. 

Lakatné Mester Éva igazgatónő 
búcsúbeszédében azt hangsúlyoz-
ta, hogy ez az ünnep lezár egy idő-
szakot, és megnyit egy remény-
teljes jövőt mindenki számára. 
A végzősök évről évre elhagynak 
minket, magukkal visznek egy 

darabot. Ám ettől nem kevesebb, 
hanem több lesz az iskolánk – 
mondta Lakatné Mester Éva. Idén 
154 diák végzett 9 osztályban a 
Barabásban, nappali tagozaton 
135 fő, esti tagozaton pedig 19 
fő. Egy szakgimnáziumi osztály, 3 
szakközépiskolás osztály: eladók, 
villanyszerelők, gépi forgácsolók, 
4 technikus osztály: informatikai 
rendszergazdák, logisztikai és 
szállítmányozási ügyintézők, 
logisztikai ügyintézők és auto-
matikai technikusok ballagtak, 
valamint egy érettségiző osztály 
búcsúzott.

Majd több diák teljesítményét 
is kiemelte: az Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyen való tel-
jesítményükért az automatikai 
technikus diákok közül Horváth 
Tamás, Szerda Dávid, és Takács 
Dániel, a Szakma Kiváló Tanuló-
ja Versenyen való helytállásáért 
Tóth Kristóf villanyszerelő tanu-
ló főigazgatói dicséretet kapott. 
A felkészítő tanárok: Mészáros 
Péter és Gaál Sándor voltak. A 
felnőttoktatás nappali tagoza-
tán érettségire készülő Szakál 
Bianka felsőfokú angol C típusú 
nyelvvizsgát szerzett, amelyhez 
szintén gratulált az igazgatónő.  

A 2017/2018-as tanév első fe-
lében számos Tinódis sikerről 
adhattunk hírt. A sárvári gim-
náziumban a tavaszi időszak is 
mozgalmasra sikeredett, így az 
újabb eredmények és elismeré-
sek sem várattak magukra.

A Pénziránytű Alapítvány el-
ismerését vehette át a közelmúlt-
ban Takácsné Horváth Ágnes 
informatika szakos pedagógus, 
aki az elmúlt években aktívan 
tett azért, hogy a Tinódi gimná-
ziumban a gazdasági és pénzügyi 
ismeretek oktatása létrejöjjön és 
sikeressé váljon. 

Az ősszel meghirdetett Pénz-
iránytű Tanári Díjat országosan 
három közgazdász és három 
nem közgazdász tanár nyerte 
el, akik a jelenben, illetve a 
közelmúltban kiemelkedő te-
vékenységükkel hozzájárultak 
a diákok gazdasági és pénzügyi 

ismereteinek és tudatosságának 
fejlődéséhez. Takácsné Horváth 
Ágnes – aki a nem közgazdász 
kategória egyik díjazottja lett 
– elmondta, megtiszteltetés 
számára, hogy érdemesnek ta-
lálták az elismerésre. A fiatalok 
kevésbé jártasak a pénzügyek vi-
lágában, ezért tartotta fontosnak 
ismereteik bővítését.

A Pénziránytű Alapítvány 
tavaszi workshopján az iskolát 
is díjazták, miután a gimnázium 
tanulói nagy számban részt vet-
tek a második Részvényfutam el-
nevezésű online tőzsdejátékban. 

Az elmúlt hetekben újabb 
rangos elismerésben részesült az 
intézmény. A Tinódi gimnázium 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
lett. A Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége fogja 
össze hazánkban a tehetséggon-
dozással kapcsolatos törekvése-
ket. A Tinódi gimnázium két éve 

regisztrált tehetségpontja ennek 
a hálózatnak. Az intézmény a 
tehetségpontok 2017/18. évi 
akkreditációs folyamatában vett 
részt, a pályázati anyag össze-
állítása Takács Attila munkáját 
dicséri. A Nemzeti Tehetségse-
gítő Tanács és a Magyar Tehet-
ségsegítő Szervezetek Szövetsége 
(Matehetsz) hagyományos éves 
díjátadó ünnepségén vehette át 
Hevér Mihályné igazgatónő a si-
keres tehetségpont akkreditációt 
elismerő táblát.

A Tinódi gimnázium nagyon 
büszke a közelmúltban kiérde-
melt címre, amely igazolja az in-
tézményben folyó tehetséggon-
dozó munka eredményességét. 
Az iskola arra törekszik, hogy 
a jövőben is méltó maradjon 
az elismerésre és megmutassa 
diákjai számára, hogy a tehetség 
valóban sokszínű.

sii

Elballagtak a sárvári középiskolások

Pénziránytű Díj és Akkreditált Kiváló Tehetségpont

Ballagó diákok a Tinódi gimnáziumban

A Pénziránytű Alapítvány elisme-
rését vehette át Takácsné Horváth 
Ágnes informatika szakos pedagógus
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ÁLLÁS 
 

 CELLDÖMÖLKÖN 
 

 
 SÁRVÁRON 
  

 
Helybe jönnek a munkáltatók 

és több száz betölthető állást kínálnak! 
 

 

 Szolgáltatások a börze ideje alatt: 
- önéletrajz írás segítése; 
- munkavállalási, munkajogi tanácsadás; 
- információk diákmunka lehetőségekről. 
 

 

Jöjjön el személyesen, kérdezzen és válogasson!  
Egy helyen érdeklődhet az érintett térségekben  

működő, valamint sok más Vas és Veszprém megyei  
munkáltató álláskínálatáról! 

 
 

www.valtozovilagert.hu szervező: 

 
Részletekért keresse Facebook oldalunkat:  

www.facebook.com/valtozo.vilagert  

 

BÖRZE 
 

2018. május 24. – csütörtök  
Művelődési Központ aula 
Celldömölk, Dr. Géfin L. tér 1. 
 8.30 - 12.00 
 

2018. május 28. – hétfő  
Városháza Nagyterem 
Sárvár, Várkerület 3. (2. emelet) 
 8.30 - 12.00 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szabó Zoltán, a Sárvári Men-
tőállomás vezetője szervezett 
szakmai továbbképzést a Vas 
megyei mentőállomások dol-
gozóinak a sárvári fürdő ho-
teljében. A téma az újraélesztés 
volt, az előadó pedig dr. Jászkuti 
Ákos, szegedi mentőorvos, a 
mentős szakma szaktekintélye. 

A mentődolgozóknak szer-
vezett szakmai továbbképzés 
résztvevőit Kondora István, Sárvár 
polgármestere köszöntötte, aki 
kiemelte, hogy Sárváron 16 közte-
rületi defibrillátor van, ami orszá-
gosan is példaértékűnek számít. 
A továbbképzésen Dr. Lórántfy 
Mária, az Országos Mentőszolgá-
lat Nyugat-dunántúli Régiójának 
orvos igazgatója is részt vett.

 Adomány átadására is sor 
került a rendezvényen, egy szá-
mítógép konfigurációt kaptak a 
Sárvári Mentőállomás dolgozói 
az Ikervári Motoros Klub tagjaitól 
és a Car-Bike Service Kft.-től. – 
Minden évben jótékony céllal 
szervezünk motoros bált, az idei 

bevételből a Sárvári Mentőál-
lomást szerettük volna segíteni 
– mondta el Fehér Ferenc, az 
Ikervári Motoros Klub tagja.

A Vas megyei mentődolgo-
zóknak szervezett továbbkép-
zés előadója Dr. Jászkuti Ákos 

szegedi mentőorvos, nemzet-
közi mentős versenyek sikeres 
résztvevője, a mentős szakma 
szaktekintélye volt. Az első sike-
res, tartós, helyszíni újraélesztés 

1963-ban volt Magyarországon, 
amivel világviszonylatban is az 
elsők között voltunk. – Nagyon 
sokat fejlődött az újraélesztéssel 
foglalkozó tudomány, a reanima-
tológia az elmúlt évtizedekben, 
amely nagyon sok szakmát érintő 

kérdéskör. Az Európai Újraélesz-
tési Társaság szakmai irányelvei 
szerint végezzük az újraélesztést 
itt Magyarországon is. Egyre töb-
bet tudunk a keringésmegállások 

hátteréről, és egyre többet meg is 
tudunk előzni, illetve jótékonyan 
tudjuk gyógyszeres és elektromos 
terápiával is befolyásolni, így 
sokkal több a túlélő. Az is nagyon 
fontos, hogy egyre többen tudnak 
bekapcsolódni az újraélesztésbe 
és egyre több a közterületi defib-
rillátor is – mondta el Dr. Jászkuti 
Ákos mentőorvos.

Szabó Zoltán mentőtiszt a 
továbbképzés végén elégedetten 
összegezte a program tapasz-
talatait. Köszönetet mondott 
kollégáinak, akik a szabadide-
jüket feláldozva vettek részt a 
továbbképzésen, bízik abban, 
hogy mindenki újabb hasznos 
ismeretekkel távozott a nap vé-
gén. Szabó Zoltán elmondta még, 
jóval az országos átlag fölött van 
Sárváron a sikeres közterületi 
újraélesztések száma. Ez egyrészt  
a 16 közterületi defibrillátornak 
köszönhető,  másrészt szinte 
nincs is olyan közterületi újra-
élesztés Sárváron, ahol a beteg 
környezetében tartózkodók ne 
kezdenék el az újraélesztést. 

A mentők és a polgárok összefogásával sikeres az újraélesztés

Szabó Zoltán mentőállomás-vezető mondott köszönetet az Ikervári Motoros 
Klub és a Car-Bike Service Kft. adományáért
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Negyvenéves fennállását ünne-
pelte a közelmúltban a Sárvári 
Néptánckör. Nagyszabású jubile-
umi műsorukkal zenés utazásra 
hívták a közönséget a Nádasdy 
iskola sportcsarnokában. 

Az est rendezője Hámori Ba-
lázs volt, aki 2002 óta a néptánc-
kör művészeti vezetője.  Köz-

reműködtek a legfiatalabbak, a 
művészeti iskolás növendékek, 
Németh Dénes és zenekara, a Za-
lai Táncegyüttes Senior Csoport-
ja, a Senior Néptáncegyesület, a 
Herpenyő zenekar és Horváth 
Róbert. Kondora István, Sárvár 
polgármestere is a meghívottak 
között volt. A városvezető ezer 
szállal kötődik a csoporthoz, 

egykori művészeti vezetőként, 
koreográfusként, aki nagy elő-
döktől vette át ezt a stafétát, majd 
ő is továbbadta azt a jelenlegi 
művészeti vezetőnek, Hámori 
Balázsnak. Kondora István azt is 
hangsúlyozta: nagyon jó dolog, 
hogy ilyen folytonosságot tudott 
megőrizni a népi kultúrát bemu-
tató művészeti együttes. Hozzá-
tette: a mai kor koreográfusainak 
egyre nehezebb a dolguk, hisz a 
tánctanítás összetett munka, nem 

csak a mozdulatsor megtanítása 
a feladat, hanem hogy a kultúra, 
amit közvetít, a táncosok szívég 
is hasson. Azonban látszik, hogy 
jó úton járnak a mai szakmai 
vezetők. Bizonyítja például ezt a 
„Röpülj páva” műsor népszerűsé-
ge, a megmérettetésen résztvevő 
fiatalok nagy száma. Kondora Ist-
ván úgy véli: a néptánc mozgalom 
összetettebb, mintsem csupán a 
mozdulatsort jelentse. Komple-
xen kell szemlélni a zene, a tánc, 
a viselet, az ének egységében. 

– Ez a teljesség, ami képes 
szívre, lélekre hatni nem csak az 
idősebb, de fiatalabb korosztály-
nál is. A cél nem csak megőrizi 
és átadni a hagyományt, hanem 
hogy mindez átélt legyen a tán-
cosban, előadóban – fogalmazott 
Kondora István.   

Hámori Balázs, aki 2002 óta a 
Néptánckör művészeti vezetője, 
a folytonos megújulást tartja a 
legfontosabbnak. Ennek bemu-
tatására a jubileumi műsor szer-
kesztésben is törekedett. 

– Nem akartunk belerévedni a 
múltba. A szakma progresszíven 
fejlődik. Ma már sokkal többet 
tudunk a paraszti világról, az 
adott táncokról, mint akár csak 
tíz éve is. Jó lenne, ha ez a tudás 
megjelenne a színpadon is. Nem 

retrospektív előadást akartunk a 
jubileumra – mondta a művészeti 
vezető. 

Hozzátette: ma már a digitális 
világ is a koreográfusok segítségé-
re van táncmozdulatok azonosí-
tásában, leképezésében. 

– De nem csak a technika 
segít. Ma már sokkal többet tu-
dunk a szociokulturális háttérről 
is, összeérnek, szintetizálódnak 
a gyűjtések. A teljességre tö-
rekedhetünk, épp ezért egy-
egy koreográfia elkészítésénél 
borzasztó háttérmunka van, a 
produkciót néző talán nem is 
gondolja, mekkora energiák 
ezek. A cél folyton újat mutat-
ni, építkezni, de csak a kodályi 
„tiszta forrásból” – mondta még 
el Hámori Balázs.

Pogács Mónika

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője felvételt hirdet egy fő

RENDSZERGAZDA INFORMATIKUS
munkakör betöltésére, határozatlan időre, munkavállalói jogviszonyba.

Munkarendje: hivatali.
A munkavégzés helye a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Sárvári Rendőrkapitánysága, 9600 Sárvár, Ady E. u. 3.
A jelentkezés feltételei:
 1. középfokú végzettség és az Országos Képzési Jegyzék informatikai 
    ágazati szakcsoportjában felsorolt alábbi végzettségek valamelyike:
  – CAD-CAM informatikus;
  – IT mentor;
  – gazdasági informatikus;
  – műszaki informatikus;
  – informatikai rendszerüzemeltető; vagy
 2. az állami felsőoktatásban szerzett (BSC) alábbi végzettségek egyike:
  – mérnökinformatikus;
  – üzemmérnök informatikus;
  – gazdaságinformatikus;
  – programtervező informatikus.
 Továbbá:
  – magyar állampolgárság;
  – egészségi alkalmasság;
  – „B” kategóriás jogosítvány;
  – büntetlen előélet.
A jelentkezéshez csatolni kell: 
részletes szakmai önéletrajzot a munkavégzés helyének megjelölésével;
a végzettséget igazoló okiratok másolatát;
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a jelentkezési anyag tartalmának és személyes 
adatainak a felvételi eljárásban részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul.
A munkakör betöltésével járó feladatok:
Végzi a Rendőrkapitányság informatikai rendszereinek üzemeltetési, fenntartási és 
fejlesztési feladatait az első szintű támogatói tevékenység nyújtásával, a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság Informatikai Osztályának szakmai irányítása mellett.
A HELP-DESK által összegyűjtött és a közvetlenül tudomására jutott hibajelentések alapján 
intézkedik a hibák elhárítására. 
Karbantartja a felhasználók jogosultságait (kiosztás, módosítás, törlés, ellenőrzés).
Javaslatot tesz a feladatai ellátásához szükséges alkatrészek és javítóanyagok beszerzésére.
Ismeri az informatikával összefüggő rendőrségi és minisztériumi szabályozásokat, valamint 
a feladatkörébe tartozó valamennyi számítógépes rendszer üzemeltetetési, kezelési és 
adminisztrációs feladatait.
Ellenőrzi az informatikai biztonsági szabályzatokban foglaltak betartását, szükség szerint 
javaslatot tesz ezek módosítására.
Vezeti a munkakörének ellátásához szükséges nyilvántartásokat.
A büntetőeljárásról szóló törvény által meghatározott kép- és hangrögzítési feladatokhoz 
szükséges informatikai támogatás biztosításával elősegíti a szervezeti egység előírás 
szerinti tevékenységét.
A jelentkezéseket 2018. május 25-ig a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének 
címezve, a Főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 
1/C.) lehet benyújtani személyesen, vagy a humszolg.vasmrfk@vas.police.hu e-mail címre.
A jelentkezések elbírálásának módja: a jelentkezések beérkezését követően a 
munkáltató a jelentkezőket személyesen meghallgatja.
Sikeres pályázat esetén a munkakör legkorábban 2018. június 16-ától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Informatikai 
Osztályának vezetőjénél lehet, a 06/94/521-049-es telefonszámon. 

BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUM 
2018–2019-es tanévben ingyenes esti  tagozatra

• ELADÓ • VILLANYSZERELŐ 
• IPARI GÉPÉSZ • LOGISZTIKAI ÉS 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZŐ 

• ÉRETTSÉGIT ADÓ 2 ÉVES KÉPZÉS
SZAKRA VÁRJA A JELENTKEZŐKET • WWW.BARABAS-SARVAR.HU

Jubilált a Sárvári Néptánckör

Kondora István polgármester és a Sárvári Néptánckör tagjai a színpadon
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A magyar huszárság tárgyi em-
lékeinek bemutatása mellett a 
Nádasdy Ferenc Múzeum részt 
vállal a huszárok múltjának 
tudományos kutatási eredmé-
nyeinek a publikálásában is. Így 
került sor a Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum gondozásában 
megjelent, Tóth Ferenc: Magyar 
huszárok francia földön című 
tanulmánykötetének a vár dísz-
termében tartott bemutatójára.

Tóth Ferenc, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Történettu-
dományi Intézetének tudományos 
munkatársa a huszárság korszaká-
nak elismert kutatója, a magyar–
francia kapcsolatok szakértője leg-
újabb, magyar és francia nyelven 
megjelent tanulmánykötetében a 
Franciaországban új hazára lelt 
huszárok életét mutatja be.

A huszárok történetének egyik 
nagy korszaka a 18. század, 
amikor Európa több országá-
nak hadseregében szerveztek 
huszárezredeket. Nemcsak a 
Habsburg Monarchia hadseregé-

ben szolgáltak huszárok, hanem 
többek közt Franciaországban 
is. A magyar huszár az európai 
kultúrkör jellegzetes romanti-
kus figurája, amely a magyarság 
külhoni lenyomataként bevonult 

a helyi történelmi mitológiákba 
is, és sajátos arculatot kapott 
benne. Valamennyi európai 
nemzet közül talán a francia 
ragaszkodik legjobban e közös 
hagyományhoz.

A Rákóczi-szabadságharc 
bukása után is többen mene-
dékre találtak francia területen. 
A külföldre menekült magyar 
huszárok megőrizték nemze-
ti érzelmeiket. Megtarthatták 
viseletüket és még a magyar 
vezényleti nyelvet is – számolt be 
kutatásairól Tóth Ferenc. 

A huszárság a 18. század vé-
gétől kezdett kiszorulni a had-
viselésből, amikor is létrejöttek 
a nagy létszámú, sorozott had-
seregek és az elitcsapatok jelen-
tőségüket vesztették. Azonban a 
magyar huszárság örökre beírta 
nevét a hadtörténetbe.

Különleges időkapun léphettek 
be azok, akik a Nádasdy Ferenc 
Múzeum kettős könyvbemuta-
tójára érkeztek a díszterembe. 
Múlt, jelen és jövő együttállása 
ritka pillanatának lehettek tanúi 
a vendégek. 

A Nádasdy Bandérium sorfala 
előtt a Nádasdy család leszárma-
zottja, Gróf Nádasdy Borbála és Ta-
kács-Reichardt Gabriella történész 
közösen mutatták be könyveiket 
az olvasóközönségnek. Az „Asz-
szonyszerelem, asszonysors” a gróf-
nő-írónő munkája, az „Imádságok 
a reformáció korából” című kötet a 
sárvári történész tollából született. 
A könyvekben közös, hogy egy-egy 
Nádasdy életébe engednek betekin-
tést az olvasónak, az 1600-as évek-
ből Nádasdy Páléba, a 21. századból 
a grófnőébe. A „jövő” pedig az első 
sorokban foglalt helyet, az unokák 
is jelen voltak a könyvbemutatón, 
a fiúk természetesen a Nádasdy 
Bandérium süvegében. 

 Gróf Nádasdy Borbála életrajzi 
kötetét a múzeum történésze, Ta-
kács-Reichardt Gabriella mutatta 
be. A múzeum munkatársának 
Nádasdy Pálról szóló könyvét 
pedig Nádasdy Borbála ajánlotta a 
közönség figyelmébe. Takács-Rei-
chardt Gabriella a rendezvény 

előtt azt hangsúlyozta: Az „Asz-
szonyszerelem, asszonysors” című 
kötet számára elsősorban a ha-
zaszeretetről szól. A szerző saját 
életén keresztül mutatja be, mi volt 
az indíttatás, ami hazahozta Fran-

ciaországból. A történész min-
taértékűnek nevezte, ahogy gróf 
Nádasdy Borbála élteti és tovább 
plántálja a Nádasdy örökséget. 

Gróf Nádasdy Borbála az író- 
olvasó találkozó előtt arról beszélt: 
Nagyon fontos számára a közön-
séggel való találkozás, különösen 
Sárváron. Az „Asszonyszerelem, 
asszonysors” című kötete tavaly 
decemberben került ki a könyv-
piacra. Gróf Nádasdy Borbála két 

évvel ezelőtt vesztette el férjét. A 
könyvben arról ír, hogy lehet ezt 
a fájdalmat, hiányt feldolgozni. 

A sárvári vár dísztermének 
mennyezeti freskóit, Nádasdy III. 
Ferenc országbíró készíttette. A 

képek központi témája nagyap-
jának, a törökök elleni küzdelem 
ismert hadvezérének, Nádasdy II. 
Ferencnek a haditettei. Utóbbi fia, 
Nádasdy Pál a család egyetlen tag-
ja, aki a Magyar Királyság legne-
hezebb időszakában tollal vette fel 
a küzdelmet. 1633-ban Csepregen 
megjelent imádságos könyvét csa-
ládjának és udvarának ajánlotta, 
de számunkra is fontos üzenetet 
hordoz. A kötetben olvasható 

imák a mai kor emberének is 
segítenek az eligazodásban, illetve 
erőt adnak a mindennapokban. 
Takács-Reichardt Gabriella mun-
kája nemcsak elemzi Nádasdy Pál 
munkáját, hanem közli a teljes 
kötetet. Kézbevételével így ma-
gunk is megismerhetjük egy máig 
ható korszak egyik meghatározó 
személyének életét, illetve imáin 
keresztül bepillanthatunk azokba 
a kérdésekbe, melyek foglalkoztat-
ták a 17. század emberét. Izgalmas 
felfedezni, hogy mennyi hasonló-
ság van az akkor élt múlttársaink 
és mi közöttünk. A kérdés másik 
fele, vajon a válaszok és a hitek 
hasonlóságát is felfedezhetjük-e. 
Gróf Nádasdy Borbála ajánlójába 
többek közt ezekre is kereste a 
választ a sárvári vár dísztermében, 
az ősök és kortársak mellett.

A grófnő-írónő és Takács-Rei-
chardt Gabriella történész könyv-
bemutatóján Takács Zoltán Bálint, 
a Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatója szintén szerepet vállalt. 
A két könyvszerzőnek ő is kérdé-
seket tett fel a kötetek megírásának 
előzményeiről, az írás mesterségé-
nek kulisszatitkairól a nagyszámú 
érdeklődő közönség előtt, akik 
ezután saját könyvpéldányaikat 
dedikáltathatták is a szerzőkkel.

PM

Időkaput nyitott a múzeum író-olvasó találkozója

Magyar huszárok francia földön

Tóth Ferenc szerzővel Takács Zoltán Bálint, a sárvári huszárkiállítás kurátora 
beszélgetett a könyvbemutatón

Gróf Nádasdy Borbála, Takács Zoltán Bálint és Takács-Reichardt Gabriella 
a kettős könyvbemutatón (Fotó: Kiss Norbert)



SÁRVÁRI         HÍRLAP8 www.sarvarvaros.hu
. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

László Plébánia hírei – 2018. má-
jus 18.

● Május 19-én, Pünkösd vigíliáján 
az előesti misén Szentlélek-hívást 
tartunk (TŰZ!). Pünkösdvasárnap 
és -hétfőn a bérmálás előtt állók – 
kivált a 8. osztályosok – a Szentlélek 
ajándékaiért imádkoznak, énekelnek, 
megbérmált katolikusok számára pe-
dig a Lélek tüzének élesztése.

● Mint minden hónap 25-én, így 
péntek reggel 7 órakor is imádkozunk 
templomunk Prágai Kis Jézus szobrá-
nál boldogabb családokért, kallódó 
gyermekek megtéréséért.

● 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. Felhívjuk 
a kedves hívek figyelmét, hogy ha 
már az adóhatóság elkészítette, vagy 
beadták adóbevallásukat, de még nem 
rendelkeztek az 1% felajánlásáról, ezt 
a bevallástól függetlenül is megtehetik 
az úgynevezett EGYSZA nyomtatvány 

kitöltésével, melyet az adóhatósághoz 
legkésőbb május 22-ig kell eljuttatni. 
A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat 
száma: Magyar Katolikus Egyház: 
0011; Szent László Katolikus Általános 
Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.

Szent Miklós Plé

● Május 19-én, szombaton 9 
és 10 óra között lesz az elsőáldozó 
gyermekek és rokonságuk gyóntatá-
sa. Ugyanezen a napon 10 és 11 óra 
között a bérmálkozók és családtagjaik 
gyónhatnak. Mindkét alkalommal 
vendéggyóntató atya is lesz. Bárki 
kihasználhatja a gyónási lehetőséget.

● Pünkösdvasárnap a 10 órás 
nagymisén lesz a 3. osztályos gyer-
mekek elsőáldozási ünnepe.

● Pünkösdhétfőn Püspök atya 
plébániánk 70 fiatalja számára szol-
gáltatja ki a bérmálás szentségét a 10 
órás nagymisén.

● Már jó előre jelzem, hogy június 
3-án, Úrnapján a vasárnap 10 órás 
nagymisével tartjuk a hagyományos 
Úrnapi körmenetet. Ekkor vehetik át 
az elsőáldozásukat és bérmálásukat 
igazoló szép emléklapot a gyermekek 
szüleik és bérmaszüleik kíséretében.

● A Mária Rádió sárvári adását 
minden hétköznapon és vasárnapon 
16.30 óra és 20.30 óra között hall-
gathatják.

● A Sári plébánia részletes hírei, 
szentmise szándékok a plébánia hon-
lapján olvashatók.www.sarvarsari.hu

● Kétnapos zarándoklatra hívom 
az érdeklődőket a festői szépségű 
zarándokhelyre Maria Wörthbe a 
Wörthi-tó partjára július 2-án és 
3-án, hétfőn és kedden. Jelentkezni 
a szentmisékkel kapcsolatban a sek-
restyében lehet.

 

A SÁRVÁRI EVAN
 

● Pünkösd ünnepe: Május 20-án, 
pünkösd vasárnapján, Sárváron 9:30 
órai istentiszteleten ünnepeljük a 
Szentlélek igei és szentségi áldását. 
Május 21-én, pünkösdhétfőn, Sár-
váron szintén 9:30 órakor tartunk 
ünnepi istentiszteletet. Rábapatyon 
pedig 11 órakor folytatjuk, ünnepi 
liturgiával és úrvacsora közösséggel.

● Férfiegylet: Május 22-én, kedden 
18 órakor tartja havi összejövetelét a 
közösség. Június 1-jén, pénteken 18 
órától pedig egy évadzáró vacsorára 
gyülekeznek egybe.

● Énekkari szolgálat: Június 2-án, 
szombaton 17 órai kezdettel, a szergé-
nyi evangélikus templomban ad hang-
versenyt a Kortárs Keresztyén Kórus.  

● Személyi jövedelemadó 2x1%: 
A személyi jövedelemadó bevallások 
idején, szeretettel kérjük a testvéreket, 
hogy rendelkezzenek a 2x1% továbbí-
tása érdekében! Az első 1%-ról a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház javára 
a 0035 technikai szám feltüntetésével 
rendelkezhetnek. A második 1%-kal 
helyben, a Luther-rózsa Alapítvány 
támogatható, gyülekezetünk fejlesztése 
javára. Ennek adószáma: 18890246118. 

● Vasárnaponként 10 órától is-
tentiszteletet és – ezzel egy időben 
– gyermek-istentiszteletet tartunk.

● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda 
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.

● Személyi jövedelemadónk 1%-át 
a Sárvári Református Gyülekezetért 
Alapítványnak ajánlhatjuk fel, mely-
nek adószáma: 18890552-1-18. A 
Magyarországi Református Egyház 
Technikai száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség Református 

Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Szent László 
Plébánia
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parkinnsarvar.hu

További információ az alábbi elérhetőségeken: 
Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa 9600 Sárvár, Vadkert u. 4., T.: +36 95 530 100

A Park Inn Sárvár téged vár!
Esküvők, családi rendezvények tökéletes helyszíne, hangulatos 
koktél bár állandó kedvezményekkel, pálinkás péntek, koktél szombat!
3100,– Ft-os büféebéd minden nap a szálloda éttermében.

Sárvár, Hunyadi utcában 

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

Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Sárvár, Berzsenyi utcában 
belvárosi, zöldövezeti sorházak 
II. ütemének kivitelezése és 
értékesítése elkezdődött. 
A 64 és 82 m2-es 
lakások vásárlásához 
CSOK igénybe vehető.

A városi temetőben szentelték 
fel néhai Hafenscher Károly 
lelkész helyreállított síremlékét. 
Dr. Hafenscher Károly minisz-
teri biztos dédnagyapja 1864-től 
1901-ig volt a Sárvári Evangéli-
kus Gyülekezet lelkipásztora. 

Sárvár Város Önkormány-
zata és a Sárvári Evangélikus 
Egy házközség összefogásának 

köszönhetően most sikerült 
helyreállítani a síremlékét a 
Soproni úti temetőben. Gyar-
mati István evangélikus lelkész 
és Dr. Hafenscher Károly, a 
néhai lelkész dédunokája szen-
telték fel a síremléket. Meg-
tisztelte jelenlétével az egyházi 
eseményt Ágh Péter országgyű-
lési képviselő és Máhr Tivadar 
alpolgármester is.

Sírszentelés a városi temetőben

Ágh Péter, Máhr Tivadar, Gyarmati István és Dr. Hafenscher Károly néhai 
Hafenscher Károly evangélikus lelkész sírjánál

Nyári játszóház
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2018. június 18-

tól június 29-ig nyári játszóházat szervez alsó tagozatos gyermekek 
számára. Jelentkezni 2018. május 22-től május 25-ig lehet a Sárvári 
Gondozási és Gyermekjóléti Központban, Sárvár, Várkerület 17/A 
(volt bölcsőde, volt eltérő tantervű iskola épülete). Maximum 
létszám: 60 fő. Érdeklődni a 95/320-148, 95/326-011, 95/320-149 
telefonszámon lehet.

Ruhaválogatás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai 

2018. május 22-én és 23-án (kedd, szerda) 8 órától ingyenes ru-
haválogatást szerveznek. Helyszín: Sárvár, Várkerület 17/A  (régi 
bölcsőde épülete). Érdeklődni: 95/320-148, 95/326-011. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!
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EXIT CIRKUSZ 2018’

„KÉSZ CIRKUSZ!” 
SÁRVÁR  május 24-tõl május 27-ig 

a TESCO mellett
Idei mûsorunkban, sok újdonságot láthatnak.

Sztárvendégünk: RAFAELA HONDEN ÉS 
„HÓFEHÉR FARKASAI”

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
A premier napján a belépõ 

csak: 1.500 Ft/fõ a lelátóra!

Ne feledjék: EXIT – kijárat a mindennapokból! 
Elõadások idõpontjai: 

Csütörtök, péntek: 18.00 órakor 
Szombat: 15.00 és 18.00 órakor

Vasárnap: 11.00 órakor

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32
www.exitcirkusz.hu

Keress bennünket a Facebook-on: Exit Cirkusz!
Ismerd meg legfrissebb híreinket a társulatunk életérõl!

„Lájkold” és oszd meg az oldalunkat, 
így nyerhetsz 4 fõs családi belépõt!

Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny? 
Kihúzzuk a probléma gyökerét!

Keresse fel Dr. Pintér Gábor fogorvost 
a Hotel Bassianaban lévő rendelőjében, 

ahol szépészeti beavatkozásokkal, 
fogfehérítéssel, 

fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra 
a legszebb ékszere! 

Telefon: 06/ 30 /496-73-55
                               – Nincs több fogas kérdés!

Sárvár, Várkerület 29.

Negyedik alkalommal ren-
dezték meg a Sárvári Arboré-
tumban a sárvári szabadtéri 
rendezvényszezont megnyitó 
Nyitnikék Fesztivált. 

A programban a többi között 
volt mézkóstolás, gyermekfog-
lalkoztató, csoportos jóga, búza-
fűlé kóstolás, virágkötészet, reiki 
kezelések, Bach virágterápia, 
nyers ételek kóstolása, valamint 
szomatodráma foglalkozás is. 
A kétnapos rendezvényre a 
koronát Kepes András előadása 
tette fel. A népszerű televíziós 
személyiség, író, egyetemi ta-
nár „Boldogan élünk, míg meg 
nem halunk” címmel tartott 
vetítettképes, színes, mozgalmas, 
filmbetétekkel is megtűzdelt 
előadást.   

A fesztivál alcíme az volt: Lásd 
más szemmel a világot! A szem-
léletváltásra több alternatívát, 
példát is mutattak, kínáltak a 
programgazdák a két nap alatt 
a látogatóknak. Gosztola Anita 
szervező azt hangsúlyozta, hogy 

a világ sokszínűségét, lehetősége-
it, a választások esélyét szeretnék 
megmutatni az érdeklődőknek 
programjaikkal. A legfontosabb 
cél azonban az volt, hogy aki a 

két nap valamelyikén kilátoga-
tott a rendezvényre, az testileg 
és lelkileg feltöltődve térhessen 
haza a tavaszköszöntő fesztivál-
ról. A feltöltődéshez a Sárvári 
Arborétum impozáns szabadtéri 
környezete jelentette az alapot, 
valamint azok a rendezvények, 

amelyek a szokványostól eltérő 
utakat mutattak be életmódban, 
mozgásban, a lelki egészség 
helyreállításában szakemberek 
segítségével.  

– Egyfajta pozitív szemlélet az, 
amit szeretnénk átadni a vendé-
geknek. Nem a szokványos utakat 
járjuk, hanem olyan alternatívákat 
mutatunk be, amelyek szemlélet-
formálóak, nyitottá teszik az em-
bereket más utak kipróbálására 
is – fogalmazott Gosztola Anita. 

Utalt arra, hogy a gyógyszerek 
helyett érdemes különböző tech-
nikákat, akár lelki utakat elemző, 
akár mozgásos módszereket ki-
próbálni, mert ez is megteremt-
heti a testi, lelki egyensúlyt. – A 
minőségibb élet megéléséhez, a 
boldogsághoz szeretnénk hozzá-
tenni ezzel a programmal, amely 
az egészségünket, a jól létünket tá-
mogathatja mindennap. Hisszük, 
hogy a boldogság nem maga a cél, 
hanem maga az út – fogalmazott 
a szervező. 

A Sárvári Arborétumban ren-
dezett Nyitnikék Fesztivál a csa-
ládokat szólította meg, de baráti 
társaságok, fiatalok, felnőttek, 
szépkorúak is meglátogatták a 
programot. A jógafoglalkozások, 
kóstolások, vetélkedők korta-
lanul mindenki érdeklődésére 
számot tartottak és biztosítottak 
néhány órás stresszmentes, ter-
mészetközeli, valódi kikapcsoló-
dást, feltöltődést a szezonnyitás 
jegyében – éppúgy, ahogy a 
szervezők tervezték.  

Pogács Mónika

Új utakat nyit a Nyitnikék Fesztivál

Testileg és lelkileg is feltöltődhettek a fesztiválra kilátogatók (Fotó: PM)
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Folytatás az 1. oldalról
Eifert János képeinek elma-

radhatatlan díszítő elemei közé 
tartozik még a geometriai for-
mák arányos és harmonikus 
használata, a fény és árnyék, az 
árnyalatok számtalan variációs 
elemeinek művészi igényességű 
felhasználásával – fogalmazott 
megnyitójában Benkő Sándor.

A művész idén 75 éves, ebből 
az alkalomból az év során 75 
eseményt, kiállítást, előadást és 

bemutatót tart. A sárvári tárlat 
valódi születésnapi program 
volt, hisz Eifert János a napokban 
ünnepelte születésnapját. 

A kiállított képek mindegyiké-
ben ott lakozik a gondolat, a mon-
dandó, de jelen van bennük az 
alkotójuk egyénisége is – mondta 
Eifert János az öt évtizedre vissza-
tekintő munkásságáról. Alkotói 
tevékenysége mellett nagy hang-
súlyt fordít a fotográfia népsze-
rűsítésére, a fotózás tanítására is. 

– Eifert János azt is vallja, 
hogy a fényképezőgép csupán 
egy eszköz a képkészítéshez, a 
gondolatok megvalósításának 

eszköze, de a legfontosabb dolog 
az agyban dől el, a kép először ott 
készül el, majd megnyomjuk az 
exponáló gombot – idézte Benkő 
Sándor megnyitójában.

Művészi hitvallásában Eifert 
így fogalmaz: számomra játék 
a fotográfia. Nagyon komoly 
játék, és persze jelenti a világ 

megismerésének lehetőségét, 
találkozásokat, új feladatokat, 
és azt a szabadságot, hogy gon-
dolataimat saját képi nyelvemen 

közölhetem. – Sok feladatom 
van még, aminek az elvégzését 
mindig élvezni fogom, mert eny-
nyi idősen érzem magam igazán 
szabadnak – tette hozzá a sárvári 
kiállításnyitón.  

Eifert János világhírű fo-
tográfiái június 3-áig láthatóak a 
Galeria Arcis kiállító termeiben.

SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

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

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «

» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «

» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «

» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Ne koptassa a télit!

Nyári gumi akció 

9900 Ft/db-tól

Amennyiben ingatlant 
vásárolna vagy eladni szeretne,

keresse fel irodáinkat!

9600 Sárvár, Batthyány utca 40.
E-mail: sarvar@oh.hu    

www.sarvar.oh.hu

9500 Celldömölk, Kossuth utca 16.
E-mail: celldomolk@oh.hu  

www.celldomolk.oh.hu

Telefon: +36 70 628-6670

Az Otthon érték. Az ingatlan üzlet.

openhouse
Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítõ Hálózat

Eifert János visszapillantása öt évtizedre

Eifert Jánost 75. születésnapja alkalmából Benkő Sándor fotóriporter és 
Kondor János igazgatóhelyettes is köszöntötte

Eifert János tárlatvezetést tartott a galériában – Marcel Marceau-t ábrázoló 
ismert alkotásával
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Pünkösdi napok 
a Nádasdy-várban 

A pünkösdi hétvége alatt családoknak, kimozdulni 
vágyóknak kínálnak változatos programokat a Nádas-
dy-várban. 

Május 19-én 18 órától Szalóki Ági  „Gyere ki te gyöngyvi-
rág” – régi magyar népi és úri muzsika előadására várják 
az igényes autentikus zene kedvelőit a Nádasdy-vár dísz-
termébe. A koncert-
re jegyek korlátozott 
számban kaphatóak. 
Ezen a koncerten ke-
resztül, ahol egy kis 
időutazást tesznek 
a hallgatók a Kár-
pát-medencében, 
belehallgathatnak 
a magyar várak, várkastélyok, kisvárosok, kollégiumok, 
udvarházak és falvak változatos és gazdag zenei életébe. 
 
A pünkösdi napok alkalmából május 20-án, vasárnap 
18 órától szabadtéri koncertet ad a Makám Zenekar a 
várban. Repertoárjukkal az ifjabb nemzedékeket is sze-

retnék megszólítani, 
a magyar világze-
nénél pedig nincs 
jobb szórakozás. A 
Makám pünkösdi 
előadása, a Bogár-
bál vidám interaktív 
gyerek-családi mű-

sorának tematikája az állatvilág és az ember, különösen a 
gyermekek kapcsolata. 
 
Május 21-én, hétfőn 13 órától szabadtéri nyárköszöntő 
kézműves foglalkozást szerveznek a Nádasdy-várban. 
A pünkösd témája megjelenik az elkészítendő díszekben, 
színekben, játékokban. A kézműves foglalkozások után 17 
órától várják a gyerekeket, felnőtteket a Vaga Banda 
Csuhajdáré óriásbábos interaktív előadására a Nádas-
dy-vár udvarán.

Gyerekjuniális a várban
2018. június 3. (vasárnap)

Program:
13:00-19:00 Ládavasút és egyéb kipróbálható, ingyen 
használható játékok
14:00 Óperenciás Bábszínház: Ezeregyéjszaka leg-
szebb meséi – bábelőadás
15:30 Tündérkert daloló – interaktív előadás 
17:00 Vitézpróba a Nádasdy Ferenc Bandériummal
18:00 Apnoé Zenekar: Kincskereső kisködmön – 
mesés zenejáték

Egészséges (együttműködő) kommunikáció
Hétköznapi beszélgetéseink jelentősége és minősége áll a közép-
pontban az Egészségklub következő találkozóján. Május 31-én, 
csütörtökön 17 órától Wawrzsák Zsolt szupervizor tart előadást 
a sárvári könyvtárban. 

A téma az egészséges vagy megértő kommunikáció, mely világszer-
te segíti a családokat, munkahelyeket a jobb együttműködés terén.

A sárvári könyvtár Egészségklubjának májusi előadására a be-
lépés díjtalan.

Barokk zene a Capella Savaria 
sárvári koncertjén
A Capella Savaria kamarazenekar sárvári koncertjén 
június 3-án, vasárnap 19 órától a 17. és 18. század 
fordulójának zenéjével kápráztatja el közönségét a 
Nádasdy-vár dísztermében. 
Idei előadásukon arra vállal-
koznak, hogy a barokk zene 
különleges hangzásvilágát 
hozzák közelebb. A koncertre 
a teljes árú belépőjegy 1000 Ft,  
a diákok, nyugdíjasok, illetve zenetanárok 500 Ft elle-
nében hallgathatják meg a koncertet.

Vöröskeresztes ruhaosztás
2018. május 28-án, hétfőn, 9:00 és 16:00 között ruhaosztást 

tart a Magyar Vöröskereszt Sárvári Járási Szervezete Sárváron, 
a Várkerület utca 17/A szám alatt.
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Ha minden ember lelkében egy dal van… 
2018. május 26. (szombat) 14:00, Nádasdy-vár, kamaraterem
A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műso-
rával kezdődik a sárvári Komolyzenei Hétvége.

Sárvári Vonósok a várkertben
2018. május 26. (szombat) 17:00, Nádasdy-vár, várkertben
Programnaptárunkban évek óta előkelő helyet foglal el a Sárvári 
Vonósok műsora.
Előadásukban jól is-
mert dallamok csen-
dülnek fel megszo-
kott igényességgel a 
Nádasdy-vár várkert 
színpadán.

Kalmus Felicián – a fiatalos klasszicizmus képviselője
2018. május 26. (szombat) 18:30, Nádasdy-vár, várkert
A tehetséges, fiatal csellista, zene-
szerző, producer, Kalmus Felicián a 
Komolyzenei Hétvégén bemutatja, 
hogyan lehet ötvözni a modern 
technika lehetőségeit a komolyzene 
világának örökérvényűségével. Csel-
ló és technika együtt a színpadon.

Még a slagból is zene szól! 
2018. május 27. (vasárnap) 17:00, Nádasdy-vár, várkert 
A Savaria Rézfúvós Együttes 
az őskortól a modern korig 
száguld a zenében. A gyere-
keknek és felnőtteknek is sok 
izgalmas felfedezést tartogat-
nak. A hangszerek miért pont 
olyanok, amilyenek? És valóban 
mindenből ki lehet csikarni a 
zenét?

Klasszikusok a várkertben
2018. május 27. (vasárnap) 19:00, Nádasdy-vár, várkert
A Komolyzenei Hétvége zárásaként többek közt Mozart, Vivaldi, 
Beethoven hangzik fel a 
sárvári vár kertjében. A 
Kőszegi Vonósok játéka 
zárja a hagyományte-
remtő céllal létrehozott 
rendezvényt, melynek 
célja, hogy bebizonyítsa, 
a zene a lelkünkben él.
 

A belépés díjtalan a koncertekre!

FORD

KUGA
5 940 000 Ft-tól*

Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* Az ajánlat érvényes Kuga Business Technology 1.5l EcoBoost 120 LE EUR6 2WD M6 modellre, alap színben, 2018.05.10-31-ig kötött vevőszerződés és 

2018.09.30-ig történő forgalomba helyezés esetén. A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,4/100 km, CO2 kibocsátás: 115-171 g/km

Komolyzenei Hétvége minden korosztálynak
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. május 18. és június 2. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

május 24-én és 31-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2018. május 14. 

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

Sárváron, 
a Berzsenyi u. 
3. sz. alatt épülő 
társasházban 
2 és 3 szobás 
lakások 
értékesítése 
elkezdődött.

Beruházó: TÁZÉP Társasházkezelő Kft.
    Érdeklődni: Hompok Istvánnál, 

a 06309376025-ös telefonszámon lehet.

Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00-14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 

Kupagyőztes lett a Sárvár FC 
A Sárvár FC 6–0-s győzelmet aratott a Halmosi Zoltán Vas 

Megyei Kupa döntőjében a Kiswire Szentgotthárd csapata 
ellen. Két gólt Koronczai, kettőt Rajos, egyet Csákvári szerzett, 
valamint egy öngól járult hozzá a sárvári kupagyőzelemhez. 
A Sárvár FC a megyei I. osztályú bajnokságban május 5-én a 
Rábapatyi KSK ellen 6–1-es győzelmet aratott, ezzel százgólos 
lett a bajnokságban. Lapzártánk után, május 13-án idegenben, 
az Egyházasrádóc SE ellen lépett pályára a Sárvár FC.

Sárvár 50 éves jubileuma al-
kalmából emléklappal mond 
köszönetet a város önkormány-
zata többek között az elmúlt 
évtizedek sporteseményeit 
szervező testnevelő tanárok-
nak, sportvezetőknek. 

 Máhr Tivadar alpolgármester 
a VII. Terem-tájfutó Bajnoksá-
gon adott át emléklapot Tóth 
János országos bajnok futónak, 
nyugalmazott testnevelő tanár-
nak, Eredicsné Mayer Évának, 
a Nádasdy iskola tanárnőjének 
és Gömbös Gyula nyugalma-
zott testnevelőnek, a Kinizsi SE 
Tájékozódási Futó Szakosztálya 

vezetőjének. A sportemberek az 
elmúlt évtizedekben sokat tettek 
a város sportéletéért, azért, hogy 
a fiatal generációkkal is meg-
szerettessék a sportolást. Máhr 
Tivadar alpolgármester szerint a 
város polgárainak jó közérzeté-
hez fontos a sport, az egészséges 
életmód, és ezen a téren is nagyot 
lépett előre a város az elmúlt 50 
évben, ma már számos sport-
verseny, sportesemény közül 
válogathatnak az itt élők és az 
ide látogatók. A megnyitó után 
kezdetét vette a terem-tájfutó 
bajnokság, amelybe nemcsak a 
gyerekek, de a családok is be-
kapcsolódtak.

Terem-tájfutás 
a NádasdybanHírek Hétkor közéleti magazinműsor:

Május 19., 26. és június 2.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Május 18. (péntek) 19.00 Vendég: Szélesi Attila, a Sárvári Kon-
certfúvószenekar karnagya
Május 25. (péntek) 19.00  Előzetes a Nádasdy Történelmi Fesz-
tiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 
19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Május 18. és június 1. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
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Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.
8500 Pápa, Juhar utca 13-15., 17. 

CareerTeam-HU@yfai.com • www.udvafedelzeten.hu

Csatlakozz csapatunkhoz!
Pápán üzemelő gyáregységünk jelenleg 36.000 m2-en működik és készít a kategóriájukban legjobb gépjármű-utastéri elemeket prémium 
kategóriás gépjárművekbe, mint Mercedes, BMW, Maserati, Porsche, Volvo. A sokrétű gyártási technológia magában foglalja a műanyag 
fröccsöntést, bőr és műbőr szabászatot, varrást, kárpitozást és a szerelést. Az elmúlt három évben dinamikusan bővítettük folyamatainkat és 
gyáregységeinket, így most jelenleg több mint 2400 fő feletti létszámmal látjuk el napi feladatainkat.

Jelenleg az alábbi munkakörökben keressük új kollégáinkat: 

• Mechatronikus mérnök karbantartó – 3 műszakos, diplomás mérnök pozíció

• Varrógépműszerész – szakmai végzettséggel rendelkező jelöltet keresünk varrógépműszerész pozícióba. Vállaljuk pályakezdő jelöltek átképzését 
   is, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével: 

 – fi nommechanikai műszerész
 – mechanikai műszerész
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Ingyenes zöldszámunk Hétköznapokon 09-15 óra között: 06 / 80 949 021
CareerTeam-HU@yfai.com

Próbáld ki Magad! 
Mozogj az egészségedért, sőt ha akarod versenyezz másokkal!

Gyere fussunk, kocogjunk együtt, görkorcsolyázzunk együtt!

A verseny kategóriái

Időpontja: 2018. május 27.
Rajt: 16 órakor a Posta térről. Verseny útvonala Sárvár város központjában!

Nevezni: www. sarvaritinodi.hu honlapon lehet. 
Helyszíni nevezés lehetséges a versenyközpontban 13.30-tól 15.00-ig, a versenykiírásban meghatározott létszám eléréséig.

Nevezési díj nincs! (Kivétel helyszíni nevezés esetén: felnőtteknek 1000 Ft)
Részletes versenykiírás a www. sarvaritinódi.hu honlapon. Facebook: Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár d

e
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n
:

FUT A SÁRVÁR 
GURUL A SÁRVÁR

Futó és görkorcsolya rendezvény minden kicsinek és nagynak

VI. 

(nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán 
– 2500 m! 
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével 
együtt futó családoknak. Nem verseny 
kategória, hanem teljesítmény kate-
gória. Minden célba érkezőnek a ver-
seny teljesítéséről emléklapot adunk.

2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 
2 X 2500 m! 
A felnőtt versenyzők mellett az idei évben 
külön versenyt hirdetünk az általános isko-
lás (felső tagozatos) és középiskolás diá-
koknak! A nyílt azaz felnőtt kategória mel-
lett díjazzuk a legjobb általános iskolás (fel-
ső tagozatos) és középiskolás versenyzőt!

(nem verseny)
3 000 m utcai görkorcsolyázás
A nagy közös „görizés”! 2 kör görkor-
csolyázás a kijelölt városi pályán – 
2 X 1500 m! Ajánljuk minden görkor-
csolyázást és gördeszkázást szerető 
sportbarátnak.

4 körös futóverseny a kijelölt városi 
futópályán – 4 X 2500 m!
Az első 3 helyezettet éremmel jutal-
mazzuk korcsoportonként (külön női 
és külön férfi). Abszolút kategóriában 
az első helyezettet (külön női és külön 
férfi) kupával jutalmazzuk.

Gyermek és Családi futás 5 km utcai futó verseny
Diák Kupa! 

3 km görkorcsolya próba 10 km utcai futóverseny

Sárvári  
Városgondnokság 
Nonprofit Kft.

Próbáld ki Magad! 
Mozogj az egészségedért, sőt ha akarod versenyezz másokkal!

Gyere fussunk, kocogjunk együtt, görkorcsolyázzunk együtt!

A verseny kategóriái

Időpontja: 2018. május 27.
Rajt: 16 órakor a Posta térről. Verseny útvonala Sárvár város központjában!

Nevezni: www. sarvaritinodi.hu honlapon lehet. 
Helyszíni nevezés lehetséges a versenyközpontban 13.30-tól 15.00-ig, a versenykiírásban meghatározott létszám eléréséig.

Nevezési díj nincs! (Kivétel helyszíni nevezés esetén: felnőtteknek 1000 Ft)
Részletes versenykiírás a www. sarvaritinódi.hu honlapon. Facebook: Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár d

e
si
g
n
:

FUT A SÁRVÁR 
GURUL A SÁRVÁR

Futó és görkorcsolya rendezvény minden kicsinek és nagynak

VI. 

(nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán 
– 2500 m! 
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével 
együtt futó családoknak. Nem verseny 
kategória, hanem teljesítmény kate-
gória. Minden célba érkezőnek a ver-
seny teljesítéséről emléklapot adunk.

2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 
2 X 2500 m! 
A felnőtt versenyzők mellett az idei évben 
külön versenyt hirdetünk az általános isko-
lás (felső tagozatos) és középiskolás diá-
koknak! A nyílt azaz felnőtt kategória mel-
lett díjazzuk a legjobb általános iskolás (fel-
ső tagozatos) és középiskolás versenyzőt!

(nem verseny)
3 000 m utcai görkorcsolyázás
A nagy közös „görizés”! 2 kör görkor-
csolyázás a kijelölt városi pályán – 
2 X 1500 m! Ajánljuk minden görkor-
csolyázást és gördeszkázást szerető 
sportbarátnak.

4 körös futóverseny a kijelölt városi 
futópályán – 4 X 2500 m!
Az első 3 helyezettet éremmel jutal-
mazzuk korcsoportonként (külön női 
és külön férfi). Abszolút kategóriában 
az első helyezettet (külön női és külön 
férfi) kupával jutalmazzuk.

Gyermek és Családi futás 5 km utcai futó verseny
Diák Kupa! 

3 km görkorcsolya próba 10 km utcai futóverseny

Sárvári  
Városgondnokság 
Nonprofit Kft.

Próbáld ki Magad! 
Mozogj az egészségedért, sőt ha akarod versenyezz másokkal!

Gyere fussunk, kocogjunk együtt, görkorcsolyázzunk együtt!

A verseny kategóriái

Időpontja: 2018. május 27.
Rajt: 16 órakor a Posta térről. Verseny útvonala Sárvár város központjában!

Nevezni: www. sarvaritinodi.hu honlapon lehet. 
Helyszíni nevezés lehetséges a versenyközpontban 13.30-tól 15.00-ig, a versenykiírásban meghatározott létszám eléréséig.

Nevezési díj nincs! (Kivétel helyszíni nevezés esetén: felnőtteknek 1000 Ft)
Részletes versenykiírás a www. sarvaritinódi.hu honlapon. Facebook: Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár d

e
si
g
n
:

FUT A SÁRVÁR 
GURUL A SÁRVÁR

Futó és görkorcsolya rendezvény minden kicsinek és nagynak

VI. 

(nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán 
– 2500 m! 
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével 
együtt futó családoknak. Nem verseny 
kategória, hanem teljesítmény kate-
gória. Minden célba érkezőnek a ver-
seny teljesítéséről emléklapot adunk.

2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 
2 X 2500 m! 
A felnőtt versenyzők mellett az idei évben 
külön versenyt hirdetünk az általános isko-
lás (felső tagozatos) és középiskolás diá-
koknak! A nyílt azaz felnőtt kategória mel-
lett díjazzuk a legjobb általános iskolás (fel-
ső tagozatos) és középiskolás versenyzőt!

(nem verseny)
3 000 m utcai görkorcsolyázás
A nagy közös „görizés”! 2 kör görkor-
csolyázás a kijelölt városi pályán – 
2 X 1500 m! Ajánljuk minden görkor-
csolyázást és gördeszkázást szerető 
sportbarátnak.

4 körös futóverseny a kijelölt városi 
futópályán – 4 X 2500 m!
Az első 3 helyezettet éremmel jutal-
mazzuk korcsoportonként (külön női 
és külön férfi). Abszolút kategóriában 
az első helyezettet (külön női és külön 
férfi) kupával jutalmazzuk.

Gyermek és Családi futás 5 km utcai futó verseny
Diák Kupa! 

3 km görkorcsolya próba 10 km utcai futóverseny

Sárvári  
Városgondnokság 
Nonprofit Kft.

Próbáld ki Magad! 
Mozogj az egészségedért, sőt ha akarod versenyezz másokkal!

Gyere fussunk, kocogjunk együtt, görkorcsolyázzunk együtt!

A verseny kategóriái

Időpontja: 2018. május 27.
Rajt: 16 órakor a Posta térről. Verseny útvonala Sárvár város központjában!

Nevezni: www. sarvaritinodi.hu honlapon lehet. 
Helyszíni nevezés lehetséges a versenyközpontban 13.30-tól 15.00-ig, a versenykiírásban meghatározott létszám eléréséig.

Nevezési díj nincs! (Kivétel helyszíni nevezés esetén: felnőtteknek 1000 Ft)
Részletes versenykiírás a www. sarvaritinódi.hu honlapon. Facebook: Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár d

e
si
g
n
:

FUT A SÁRVÁR 
GURUL A SÁRVÁR

Futó és görkorcsolya rendezvény minden kicsinek és nagynak

VI. 

(nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán 
– 2500 m! 
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével 
együtt futó családoknak. Nem verseny 
kategória, hanem teljesítmény kate-
gória. Minden célba érkezőnek a ver-
seny teljesítéséről emléklapot adunk.

2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 
2 X 2500 m! 
A felnőtt versenyzők mellett az idei évben 
külön versenyt hirdetünk az általános isko-
lás (felső tagozatos) és középiskolás diá-
koknak! A nyílt azaz felnőtt kategória mel-
lett díjazzuk a legjobb általános iskolás (fel-
ső tagozatos) és középiskolás versenyzőt!

(nem verseny)
3 000 m utcai görkorcsolyázás
A nagy közös „görizés”! 2 kör görkor-
csolyázás a kijelölt városi pályán – 
2 X 1500 m! Ajánljuk minden görkor-
csolyázást és gördeszkázást szerető 
sportbarátnak.

4 körös futóverseny a kijelölt városi 
futópályán – 4 X 2500 m!
Az első 3 helyezettet éremmel jutal-
mazzuk korcsoportonként (külön női 
és külön férfi). Abszolút kategóriában 
az első helyezettet (külön női és külön 
férfi) kupával jutalmazzuk.

Gyermek és Családi futás 5 km utcai futó verseny
Diák Kupa! 

3 km görkorcsolya próba 10 km utcai futóverseny

Sárvári  
Városgondnokság 
Nonprofit Kft.

Próbáld ki Magad! 
Mozogj az egészségedért, sőt ha akarod versenyezz másokkal!

Gyere fussunk, kocogjunk együtt, görkorcsolyázzunk együtt!

A verseny kategóriái

Időpontja: 2018. május 27.
Rajt: 16 órakor a Posta térről. Verseny útvonala Sárvár város központjában!

Nevezni: www. sarvaritinodi.hu honlapon lehet. 
Helyszíni nevezés lehetséges a versenyközpontban 13.30-tól 15.00-ig, a versenykiírásban meghatározott létszám eléréséig.

Nevezési díj nincs! (Kivétel helyszíni nevezés esetén: felnőtteknek 1000 Ft)
Részletes versenykiírás a www. sarvaritinódi.hu honlapon. Facebook: Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár d

e
si
g
n
:

FUT A SÁRVÁR 
GURUL A SÁRVÁR

Futó és görkorcsolya rendezvény minden kicsinek és nagynak

VI. 

(nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán 
– 2500 m! 
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével 
együtt futó családoknak. Nem verseny 
kategória, hanem teljesítmény kate-
gória. Minden célba érkezőnek a ver-
seny teljesítéséről emléklapot adunk.

2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 
2 X 2500 m! 
A felnőtt versenyzők mellett az idei évben 
külön versenyt hirdetünk az általános isko-
lás (felső tagozatos) és középiskolás diá-
koknak! A nyílt azaz felnőtt kategória mel-
lett díjazzuk a legjobb általános iskolás (fel-
ső tagozatos) és középiskolás versenyzőt!

(nem verseny)
3 000 m utcai görkorcsolyázás
A nagy közös „görizés”! 2 kör görkor-
csolyázás a kijelölt városi pályán – 
2 X 1500 m! Ajánljuk minden görkor-
csolyázást és gördeszkázást szerető 
sportbarátnak.

4 körös futóverseny a kijelölt városi 
futópályán – 4 X 2500 m!
Az első 3 helyezettet éremmel jutal-
mazzuk korcsoportonként (külön női 
és külön férfi). Abszolút kategóriában 
az első helyezettet (külön női és külön 
férfi) kupával jutalmazzuk.

Gyermek és Családi futás 5 km utcai futó verseny
Diák Kupa! 

3 km görkorcsolya próba 10 km utcai futóverseny

Sárvári  
Városgondnokság 
Nonprofit Kft.

Próbáld ki Magad! 
Mozogj az egészségedért, sőt ha akarod versenyezz másokkal!

Gyere fussunk, kocogjunk együtt, görkorcsolyázzunk együtt!

A verseny kategóriái

Időpontja: 2018. május 27.
Rajt: 16 órakor a Posta térről. Verseny útvonala Sárvár város központjában!

Nevezni: www. sarvaritinodi.hu honlapon lehet. 
Helyszíni nevezés lehetséges a versenyközpontban 13.30-tól 15.00-ig, a versenykiírásban meghatározott létszám eléréséig.

Nevezési díj nincs! (Kivétel helyszíni nevezés esetén: felnőtteknek 1000 Ft)
Részletes versenykiírás a www. sarvaritinódi.hu honlapon. Facebook: Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár d

e
si
g
n
:

FUT A SÁRVÁR 
GURUL A SÁRVÁR

Futó és görkorcsolya rendezvény minden kicsinek és nagynak

VI. 

(nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán 
– 2500 m! 
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével 
együtt futó családoknak. Nem verseny 
kategória, hanem teljesítmény kate-
gória. Minden célba érkezőnek a ver-
seny teljesítéséről emléklapot adunk.

2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 
2 X 2500 m! 
A felnőtt versenyzők mellett az idei évben 
külön versenyt hirdetünk az általános isko-
lás (felső tagozatos) és középiskolás diá-
koknak! A nyílt azaz felnőtt kategória mel-
lett díjazzuk a legjobb általános iskolás (fel-
ső tagozatos) és középiskolás versenyzőt!

(nem verseny)
3 000 m utcai görkorcsolyázás
A nagy közös „görizés”! 2 kör görkor-
csolyázás a kijelölt városi pályán – 
2 X 1500 m! Ajánljuk minden görkor-
csolyázást és gördeszkázást szerető 
sportbarátnak.

4 körös futóverseny a kijelölt városi 
futópályán – 4 X 2500 m!
Az első 3 helyezettet éremmel jutal-
mazzuk korcsoportonként (külön női 
és külön férfi). Abszolút kategóriában 
az első helyezettet (külön női és külön 
férfi) kupával jutalmazzuk.

Gyermek és Családi futás 5 km utcai futó verseny
Diák Kupa! 

3 km görkorcsolya próba 10 km utcai futóverseny

Sárvári  
Városgondnokság 
Nonprofit Kft.

Próbáld ki Magad! 
Mozogj az egészségedért, sőt ha akarod versenyezz másokkal!

Gyere fussunk, kocogjunk együtt, görkorcsolyázzunk együtt!

A verseny kategóriái

Időpontja: 2018. május 27.
Rajt: 16 órakor a Posta térről. Verseny útvonala Sárvár város központjában!

Nevezni: www. sarvaritinodi.hu honlapon lehet. 
Helyszíni nevezés lehetséges a versenyközpontban 13.30-tól 15.00-ig, a versenykiírásban meghatározott létszám eléréséig.

Nevezési díj nincs! (Kivétel helyszíni nevezés esetén: felnőtteknek 1000 Ft)
Részletes versenykiírás a www. sarvaritinódi.hu honlapon. Facebook: Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár d

e
si
g
n
:

FUT A SÁRVÁR 
GURUL A SÁRVÁR

Futó és görkorcsolya rendezvény minden kicsinek és nagynak

VI. 

(nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán 
– 2500 m! 
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével 
együtt futó családoknak. Nem verseny 
kategória, hanem teljesítmény kate-
gória. Minden célba érkezőnek a ver-
seny teljesítéséről emléklapot adunk.

2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 
2 X 2500 m! 
A felnőtt versenyzők mellett az idei évben 
külön versenyt hirdetünk az általános isko-
lás (felső tagozatos) és középiskolás diá-
koknak! A nyílt azaz felnőtt kategória mel-
lett díjazzuk a legjobb általános iskolás (fel-
ső tagozatos) és középiskolás versenyzőt!

(nem verseny)
3 000 m utcai görkorcsolyázás
A nagy közös „görizés”! 2 kör görkor-
csolyázás a kijelölt városi pályán – 
2 X 1500 m! Ajánljuk minden görkor-
csolyázást és gördeszkázást szerető 
sportbarátnak.

4 körös futóverseny a kijelölt városi 
futópályán – 4 X 2500 m!
Az első 3 helyezettet éremmel jutal-
mazzuk korcsoportonként (külön női 
és külön férfi). Abszolút kategóriában 
az első helyezettet (külön női és külön 
férfi) kupával jutalmazzuk.

Gyermek és Családi futás 5 km utcai futó verseny
Diák Kupa! 

3 km görkorcsolya próba 10 km utcai futóverseny

Sárvári  
Városgondnokság 
Nonprofit Kft.

Próbáld ki Magad! 
Mozogj az egészségedért, sőt ha akarod versenyezz másokkal!

Gyere fussunk, kocogjunk együtt, görkorcsolyázzunk együtt!

A verseny kategóriái

Időpontja: 2018. május 27.
Rajt: 16 órakor a Posta térről. Verseny útvonala Sárvár város központjában!

Nevezni: www. sarvaritinodi.hu honlapon lehet. 
Helyszíni nevezés lehetséges a versenyközpontban 13.30-tól 15.00-ig, a versenykiírásban meghatározott létszám eléréséig.

Nevezési díj nincs! (Kivétel helyszíni nevezés esetén: felnőtteknek 1000 Ft)
Részletes versenykiírás a www. sarvaritinódi.hu honlapon. Facebook: Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár d

e
si
g
n
:

FUT A SÁRVÁR 
GURUL A SÁRVÁR

Futó és görkorcsolya rendezvény minden kicsinek és nagynak

VI. 

(nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán 
– 2500 m! 
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével 
együtt futó családoknak. Nem verseny 
kategória, hanem teljesítmény kate-
gória. Minden célba érkezőnek a ver-
seny teljesítéséről emléklapot adunk.

2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 
2 X 2500 m! 
A felnőtt versenyzők mellett az idei évben 
külön versenyt hirdetünk az általános isko-
lás (felső tagozatos) és középiskolás diá-
koknak! A nyílt azaz felnőtt kategória mel-
lett díjazzuk a legjobb általános iskolás (fel-
ső tagozatos) és középiskolás versenyzőt!

(nem verseny)
3 000 m utcai görkorcsolyázás
A nagy közös „görizés”! 2 kör görkor-
csolyázás a kijelölt városi pályán – 
2 X 1500 m! Ajánljuk minden görkor-
csolyázást és gördeszkázást szerető 
sportbarátnak.

4 körös futóverseny a kijelölt városi 
futópályán – 4 X 2500 m!
Az első 3 helyezettet éremmel jutal-
mazzuk korcsoportonként (külön női 
és külön férfi). Abszolút kategóriában 
az első helyezettet (külön női és külön 
férfi) kupával jutalmazzuk.

Gyermek és Családi futás 5 km utcai futó verseny
Diák Kupa! 

3 km görkorcsolya próba 10 km utcai futóverseny

Sárvári  
Városgondnokság 
Nonprofit Kft.

Próbáld ki Magad! 
Mozogj az egészségedért, sőt ha akarod versenyezz másokkal!

Gyere fussunk, kocogjunk együtt, görkorcsolyázzunk együtt!

A verseny kategóriái

Időpontja: 2018. május 27.
Rajt: 16 órakor a Posta térről. Verseny útvonala Sárvár város központjában!

Nevezni: www. sarvaritinodi.hu honlapon lehet. 
Helyszíni nevezés lehetséges a versenyközpontban 13.30-tól 15.00-ig, a versenykiírásban meghatározott létszám eléréséig.

Nevezési díj nincs! (Kivétel helyszíni nevezés esetén: felnőtteknek 1000 Ft)
Részletes versenykiírás a www. sarvaritinódi.hu honlapon. Facebook: Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár d
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Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)

Tel.: 06 30/974–6655
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Most minden valódi köves 
ezüst és arany ékszer   

-10% kedvezménnyel 
lehet a Tiéd!

Nézz körül 
web-shopunkban is:

www.ekszerszalon.com

Legyél Te is nó́ies és trendi!
Dobd fel a ruhatárad drágaköves 

ékszereinkkel!

Szeretettel várunk 
a Zoë Ékszerüzletben
sok-sok újdonsággal!

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

A szemüvege 
eltörött, elveszett, 

azonnal kellene 
pótolni?

Szemüvegkészítés
AKÁR EGY ÓRÁN BELÜL

30% 
kedvezménnyel! 

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 34/2.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVA

BOROK: /db
Varga Édes 0,75 l   700 Ft    933 Ft/l + üveg 100 Ft
Varga Kékfrankos 0,75 l 700 Ft 933 Ft/l + üveg 100 Ft 
Varga Zweigelt 1,5 l 970 Ft  646 Ft/l + üveg 130 Ft
Juhász rozé 0,75 l  1150 Ft/db  1533 Ft/l
Bikatory rozé 0,75 l  360 Ft   480 Ft/l + üveg 50 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l  990 Ft  495 Ft/l

KÁVÉK: /db
Wiener Extra 1 kg  1920 Ft 1920 Ft/kg
Wiener Extra 250 g  510 Ft 2040 Ft/kg
Eduscho Dupla 1 kg  1920 Ft 1920 Ft/kg
Eduscho Dupla 250 g  510 Ft 2040 Ft/kg
Tchibo Family 250 g  560 Ft 2240 Ft/kg
Douwe Egberts 
   Omnia 250 g 830 Ft    3320 Ft/kg
 

ÁSVÁNYVIZEK: /db
Naturaqua  1,5l 110 Ft 73 Ft/l
Aro Mizse 2 l          85 Ft 42.5 Ft/l
Szentkirályi 1,5l 110 Ft 73 Ft/l

ENEGIAITALOK: /db
Hell többféle 250 ml  180 Ft     720 Ft/l
Red bull 250 ml         390 Ft 1560 Ft/l
Bomba többféle 250 ml 180 Ft   720 Ft/l
Burn többféle 250 ml 200 Ft  800 Ft/l

ÜDÍTŐK: /db
Pepsi 2,25 l         350 Ft  156 Ft/l
Fusetea 1,5 l               360 Ft 240 Ft/l
Cappy ice fruit 1.5 l    360 Ft    240 Ft/l
Coca Cola 1,25 l         289 Ft 231 Ft/l
Coca Cola 1,75 l         355 Ft 202 Ft/l
Márka 2l több ízben  200 Ft 100 Ft/l

SÖRÖK: /db
Soproni 0,5l 206 Ft  412 Ft/l
Dreher Pale Ale 0,5l  240 Ft 480 Ft/l
Arany Fácán 0,5l 175 Ft  350 Ft/l
Steffl  0,5l  194 Ft  388 Ft/l
Gösser citromos 0,5l 229 Ft 458 Ft/l
Gösser PET citromos 0,5l 239 Ft  478 Ft/l 
Soproni 
   citromos 0,5l 199 Ft  398 Ft/l
Soproni 
   Óvatos Duhaj IPA 245 Ft  490 Ft/l
Heineken 0,5l  268 Ft   536 Ft/l
Edelweiss 0,5l 450 Ft 900 Ft/l
Strongbow 
   cider 0,33l 289 Ft  875 Ft/l
Riesenbrau 0,5l  157 Ft    314 Ft/l
Löwenbrau 0,5l    197 Ft  394 Ft/l
Rákóczi 0,5l     157 Ft  314 Ft/l
Staropramen 0,5l   255 Ft  510 Ft/l
Kőbányai 0,5l      189 Ft   378 Ft/l
Dreher 0,5l     238 Ft  476 Ft/l
HB 0,5l        199 Ft  398 Ft/l
Dock 0,5l        156 Ft  302 Ft/l 
Stella Artois 0,5l 275 Ft 550 Ft/l
Becks 0,5l 235 Ft 470 Ft/l
Staropramen 
    barna 0,5l 255 Ft 510 Ft/l   
 

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

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

GASZTROKALANDOR A TINÓDIBAN:
SPÁRGA és EPER napok, avagy a TAVASZ ízei…

2018. MÁJUS 18–27-IG

GYERMEKNAP!    
2018. május 27-én
hozza el gyermekét, 
(16 éves korig)
aki a saját ebédjét vagy
vacsoráját FÉLÁRON kapja
+ meglepetés ajándékot is adunk!

Kóstolja meg új  limonádé  költeményeinket!
A MIXER gyümölcspürék 50-100% gyümölcsöt 

tartalmaznak! Hm.. fi ncsi! 


