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A minisztert és a képviselőt köszöntötték

Sikeres volt a Nádasdy
Kulturális Központ
pünkösdi hétvégéje
Annak, hogy valami jó kezdeményezés, egyik fokmérője a közönség. A sárvári Nádasdy Kulturális
Központ munkatársai pedig ennek alapján méltán könyvelhették
el sikeresnek azt a tematikus
rendezvénysort, amelyet első alkalommal és hagyományteremtő
céllal rendeztek meg a pünkösdi
hosszú hétvégén.

Máhr Tivadar alpolgármester, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter, Kondora István polgármester és Ágh Péter
országgyűlési képviselő a várban tartott ünnepségen

Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrás minisztert,
Sárvár díszpolgárát kinevezése és Ágh Péter országgyűlési képviselőt újraválasztása
alkalmából köszöntötték
május 26-án a Nádasdy-vár
dísztermében.
A sárvári önkormányzat
által szervezett ünnepségre az
Észak-Vas megyei választóke-

rület 77 településének vezetői,
a sárvári egyházak, cégek és
intézmények vezetői is meghívást kaptak, hogy együtt
köszöntsék a Sárváron nevelkedett minisztert és a térség
országgyűlési képviselőjét.
A Tinódi gimnázium egykori
diákját, az Országos Onkológiai Intézetet majdnem 26
évig vezető Prof. Dr. Kásler
Miklós minisztert és a térségért

az elmúlt ciklusban nemcsak
országgyűlési képviselőként,
de a vasi fejlesztésekért felelős
miniszteri biztosként is munkálkodó Ágh Péter életútját a
rendezvény moderátoraként
Máhr Tivadar alpolgármester
méltatta. Majd gondolatait egy
Arany János idézettel zárta:
„Ember lenni mindég, minden
körülményben.”
Folytatás a 3. oldalon

Szombaton telt házas volt a programsor felütéseként kínált Szalóki
Ági koncert. A népszerű előadó
a szintén énekes Bodrogi Évával,
valamint egy régizene együttessel –
élén a lantművész Kónya Istvánnal,
és egy népzenei együttessel korábbi
évszázadok népi és úri zenéiből
összeállított műsort adott elő a
Nádasdy múzeum dísztermében.
Népszerű volt a közönség körében
a Karzat Színház népi játékaiból
a várudvaron kínált játszóház, az
interaktív programok, kézműves
foglalkozások és a Makám Együttes
gyermekkoncertje is.
Folytatás a 6. oldalon

Tartalomból:

Kerékpárút épül .......................
Készül a Sárkányvár ................
Ülésezett a testület ...................
Születés ünnepe .......................

Tisztelettel meghívjuk Önt és családját

a Nemzeti Összetartozás Emlékmű és Országzászló ünnepélyes avatására a Hild parkba.
Az ünnepség időpontja: 2018. június 4. (hétfő) 16.30 óra
Köszöntőt mond: Kondora István polgármester
Ünnepi beszéd: Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója
Közreműködik: Monostori Patrik, a Tinódi Gimnázium tanulója,
Pedagógus Női Kar Hallerné Horváth Márta vezényletével
Díszőrséget áll: Nádasdy Bandérium, Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület
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Az eső a rábasömjéni kerékpárút építését is hátráltatta
Több mint 265 millió forintból
bővülhet tovább Sárvár kerékpárút-hálózata. A kivitelezés
első szakasza már megkezdődött a Sárvár – Rábasömjén közötti kerékpárút kiépítésével. A
közlekedők nyár végéig lassabb
haladásra számíthatnak ezen az
útszakaszon.
A közelmúltban megkezdődött
a Sárvár központi belterülete és
Rábasömjén településrész közötti
kerékpáros útvonal 2-2 km-es
szakaszainak megépítése, amely
fokozott figyelmet igényel az arra
közlekedőktől.
A beruházás egy nagyobb
projekt része. A Vas Megyei
Önkormányzat, Sárvár Város
Önkormányzata, valamint a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
által létrehozott konzorcium
több mint 265 millió forintot
nyert kerékpárutak építésére a
Széchenyi 2020 program keretében. – A beruházás során Sárvár
városközpontját és agglomerációs településrészeit összekötő

kerékpárutak és nyomvonalak
épülnek, több mint 4500 méter
hosszban – tájékoztatott Máhr
Tivadar alpolgármester.

közötti kerékpárút fizikai kivitelezése is.
– Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára öröm, ami

Varga Károly önkormányzati képviselő és Máhr Tivadar alpolgármester a
rábasömjéni kerékpárút építésénél (Fotó: Kiss Norbert)

A rábasömjéni szakasz mellett,
hamarosan megkezdődik a Katalin utca és a Sársziget utca közötti kerékpárút és kerékpársáv,
a Szombathelyi utca és Ungvár
utca vége közötti kerékpáros
nyom, valamint egy másik projekt keretében a Sárvár – Gérce

most Sárváron történik a kerékpáros fejlesztésekkel kapcsolatban. Nagyon sok évet vártunk
rá, és úgy gondolom minden
városrész, amelyik érintett benne,
örömmel veszi ezeket a fejlesztéseket – mondta az alpolgármester,
hangot adva abbéli reményének,

hogy a beruházások megvalósulásával jelentős mértékben
javulnak Rábasömjén, Sári és
Kertváros településrészekben a
kerékpáros közlekedés feltételei.
A Sárvár és Rábasömjén közötti útvonalon 30-as sebességkorlátozó tábla hívja fel a figyelmet a
lassú haladásra. – A kerékpáros
útvonal építése miatti korlátozás a
rábasömjéni szakaszon várhatóan
nyár végéig tart, utána azonban
a korábbinál sokkal biztonságosabban lehet majd közlekedni a
két városrész között – erről Varga
Károly, Rábasömjén önkormányzati képviselője beszélt.
A képviselő hozzátette, az elmúlt hetekben rengeteg csapadék
hullott le térségünkben, és ez
hátráltatta a kerékpárút kiépítését
is. Reményei szerint a következő
hónapokban kevésbé lesz csapadékos az időjárás, megfelelő
körülmények esetén ugyanis a
kivitelezés akár már augusztus
végére elkészülhet. Varga Károly
a munkálatok idejére a közlekedők türelmét kérte.
sii

Egyedisége a sárvári fürdő legnagyobb értéke
A sárvári fürdő Sárkányvárának múlt évben készült el az
első üteme, az új építmény hamar a gyermekek kedvence lett.
A vár idén tavasszal egy második ütemben tovább bővült.
A beruházás június 10-i befejezési határideje után, az iskolaszünet kezdetére a gyermekek birtokba vehetik a Sárvári
Gyógy- és Wellnessfürdő új, családbarát attrakcióját. Vojtkó
Tibor ügyvezető a Sárkányvár
műszaki átadása előtti sajtóbejáráson a fürdő idei, első
negyedéves eredményeiről és a
szezon várakozásairól is beszélt.
Elmondta: A sárvári létesítmény
stabilan tartja előkelő helyét
és népszerűségét a látogatók
körében mind a hazai, mind a
nemzetközi szintéren.
– Magyarország legnagyobb
és legkedveltebb fürdői, Európa
ismert és szeretett létesítményei
közé tartozik a sárvári. Cél, hogy
a pozitív kép és a számok továbbra is megmaradjanak – pozíci-

onálta a komplexum jelenlegi
helyét az ügyvezető igazgató.
A statisztikák szerint éves
szinten csaknem 760 ezer látogatót fogad a sárvári fürdő. A
létesítmény az idei első negyedévben is hozta, sőt meghaladta
a várt számokat a jó időnek, a

meltet és egyedülálló módon
150 féle kezelést kínálnak a
gyógyászatban. Mindeközben
családbarát is a létesítmény és
nem csak kommunikációjában.
– Kisgyermekes családok,
középkorúak, idősek is jól érezhetik magukat nálunk. A sárvári

Vojtkó Tibor ügyvezető az épülő Sárkányvárat mutatja

fürdő munkatársainak köszönhetően.
Vojtko Tibor hozzátette: A
fürdő komplex szolgáltatásai
miatt kedvelt. Saját szállodát,
kempinget, kalandparkot üze-

gyógyvíz nagyon jó, ezt is ki kell
használnunk. Kedvelt, barátságos, hangulatos fürdő a miénk
– fogalmazott Vojtko Tibor, aki
azt is kiemelte, hogy a vendégek hatvan százaléka magyar,

a külföldiek közül legtöbben
Csehországból, Ausztriából,
Szlovákiából és Németországból
érkeznek.
– Arra törekszünk, hogy a
fürdőnk egyedi legyen, érdemes
legyen ideutazni távolabbról is –
mondta az ügyvezető.
A rövidesen átadandó Sárkányvár is épp ezt az egyediséget
erősíti majd, hiszen ebben a
formában ilyen építmény nem
található sem a hazai, sem az
európai fürdőkben.
– Nagyon fogják szeretni a
gyermekek, ebben biztos vagyok
az interaktivitása, különleges
megoldásai miatt. A vakáció
kezdetére elkészül a Sárkányvár,
játékot hirdetünk, marketing
kampány segítségével ismertetjük majd meg a fürdő új attrakcióját – mondta még Vojtkó Tibor.
Az olyan új fejlesztések, mint
a Sárkányvár, további vonzerőt
és a látogatószám növekedését
jelenthetik a komplexum és
Sárvár számára.
Pogács Mónika
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A magyar emberek élete ne csak jó legyen, hanem szebb legyen
Kásler Miklós minisztert és Ágh Péter képviselőt köszöntötték Sárváron
Folytatás az 1. oldalról
választáson elért eredményért.
Kondora István polgármester is – Továbbra is vallom azt, hogy
köszöntőjében méltatta Ágh Péter közös bennünk: szeretjük ezt a
és Kásler Miklós életpályáit, ame- csodálatos vidéket. Mindannyian
lyeket összeköt, hogy mindket- büszkék vagyunk rá. Tegyünk
tőjüket támogató család segítette érte együtt, összefogással. Én
az útjukon, hogy mindkettőjük ennek a szövetségnek a sikeréért
életében fontos a felelősség- és a dolgozom a jövőben is!
kötelességtudat.
Ágh Péter aláhúzta azt is, hogy
Ágh Péter országgyűlési kép- büszkeség költözhet a szívünkbe,
viselő az ünnepségen elmondta, hiszen a Kormány tagjai között
hogy eddigi három parlamenti találjuk Sárvár díszpolgárát, aki
ciklusa közül az elmúlt négy év élete során már óriási tiszteletet
volt számára a legkedvesebb, és ennek a lelkesítő
erejével kezdhette meg a
negyediket.
– Nem csak azért mondom ezt, mert ebben az
időszakban született a kisfiam, hanem azért is, mert
komoly lépéseket tehettünk
abba az irányba, hogy a
kitűzött célt elérjük. Úgy
dolgoztunk azért, hogy
Magyarország jobban teljesítsen, hogy közben itt,
a számunkra legkedvesebb
térségben, Észak-Vas megyében is tudtunk jó és maradandó dolgokat alkotni.
Nálunk készült el az ország
egyik legnagyobb közlekedésfejlesztési munkája, az
M86-os út, és szinte minden településen tudtunk Kásler Miklós professzor a megyei közgyűlés
olyan valamit létrehozni, ajándékával, a megye címerében is szereplő
amely tanúja lehet annak, szerencsepatkóval
hogy Vas megye fejlődésére
szövetkeztünk. Mindez azonban érdemelt ki joggal mindenkitől.
nem szabad, hogy elbizakodottá, – Kásler professzor úr kinevezéönelégültté tegyen minket, hiszen sével tovább gyarapodott azon
tudjuk azt, hogy még megannyi Vas megyeiek száma, akik egy
feladat vár ránk. Ezért amikor a kabinetben igyekeztek dolgozni
választáson indultam nem egy a Hazájukért. A történelmi távújabb mandátumra, hanem a latokból ne felejtsük: Batthyány
munka folytatására jelentkeztem Lajos, Széll Kálmán, Huszár Ká– hangsúlyozta Ágh Péter, majd roly miniszterelnökök, Horváth
hozzátette, hogy nem csak akarni Boldizsár igazságügy miniszter,
lehet, de jó társakkal eredménye- Vass József vallás- és közoktaket is tudunk elérni Észak-Vas tásügyi miniszter is kötődtek
megye 77 települése érdekében. ehhez a térséghez, de a modern
Majd ismét köszönetet mondott korból is már számos nevet
a választópolgároknak, a csa- mondhatnánk. Ugyanakkor azt is
ládjának és az aktivistáknak a tudjuk, hogy a miniszteri munka

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2018. június 5-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

emberpróbáló feladat, ezért is
tekinthetjük szolgálatnak, úgy,
ahogy arra az elnevezés is utal.
Azt gondolom azonban, hogy
a mai ünnepség is bizonyítja

nemzetben, és hagyni kell ezeket
a szellemi és fizikai energiákat
működni – hangsúlyozta. Majd
Pázmány Pétert idézte, aki azt írta
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem-

Továbbra is vallom azt, hogy közös bennünk: szeretjük ezt a csodálatos vi
déket. Mindannyian büszkék vagyunk rá. Tegyünk érte együtt, összefogással
– mondta Ágh Péter

azt, hogy a sárváriak és a Vas
megyeiek sportnyelven szólva
drukkolnak és szorítanak Önnek.
Tesszük ezt azért, mert büszkék
vagyunk Kásler professzor úr
munkájára, magyarságszeretetére
és az egészségügy területén elért
eredményeire. Ezért engedjék
meg, hogy Miniszter úrnak a
kinevezéséhez gratuláljak és szolgálatához sok erőt, egészséget és a
Jóisten áldását kívánjam! – zárta
gondolatait Ágh Péter.
Prof. Dr. Kásler Miklós köszönetet mondott a méltató szavakért. – Egész életemben szolgáltam, elsősorban a betegeket,
most kiszélesedett a pálya, ám
a középpontjában továbbra is az
ember áll – mondta a miniszter,
akinek a hit, a gyógyítás és a
művészetek hármas egysége határozza meg az életét, az alappillére
pedig a család.
– Én miniszterként arra kaptam megbízást, hogy a magyar
emberek élete ne csak jó legyen,
hanem szebb legyen, emberhez
méltó legyen. Ennek nagyon sok
összetevője van, az egyik, hogy
maradjon meg ez a nemzet. Elképesztő energiákat érzek ebben a

nek, hogy „fogjunk össze, mert
egyébként nyakunk alá pökik az
német”. Ezt az összefogást, ezt
az egységtudatot, ezt a teljesen
világos világképet szeretném,
ha pedagógusaink közvetítenék,
diákjaink felismernék, és ebben a
szellemiségben a kereszténység és
a nemzet értékeinek megfelelően
élnék életüket. Ha nagyon röviden
kellene összefoglalni, hogy mi az
igazi cél, amit szeretnék elérni
az Önök segítségével mindnyájunkért, azt Rákóczi zászlajának
felirata fejezi ki a legméltóbban
„Cum Deo pro Patria…”
Kásler Miklós és Ágh Péter
Kondora Istvántól és Máhr Tivadartól emléktárgyat és Ernetz
Ignác plébános várostörténeti kötetét kapták, dr. Kondora Bálinttól,
a megyei közgyűlés alelnökétől
pedig a megye címerében is szereplő szerencsepatkót vehettek át.
Az ünnepségen közreműködött a Tinódi gimnázium kórusa
Pernecker Csilla karnagy vezetésével, Auer Nikolett, a Tinódi
gimnázium diákja és Horváth
Istvánné könyvtáros egy-egy
szavalattal.
Fonyó Roberta

BE FE KT ET ÉS I
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Sárvár az elmúlt évben is a tervezett szerint gazdálkodott
A Sárvár közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóval
kezdődött a májusi képviselő-testületi ülés. Ismét kiírásra
került a Virágos Sárvár környezetszépítő verseny, amelyben
külön nevezés nélkül minden
sárvári ingatlan részt vesz.

Erhardt László gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes és
Fekete Géza sárvári rendőrkapitány volt jelent a Sárvár város
közbiztonságának helyzetéről
szóló beszámoló tárgyalásakor
a testületi ülésen. A Sárvári
Rendőrkapitányság illetékességi
területén a bűncselekmények
száma évek óta csökkenő tendenciát mutatott. Ugyanakkor
2017. évben 615 bűncselekmény
történt, amely az előző évhez
képest 4,4%-os növekedést jelent. Az emelkedés oka egy jól
behatárolható bűnözői kör által
elkövetett, elsősorban vagyon
elleni bűncselekményekből álló
sorozat, melyet eredményesen fel

is derítettek a rendőrök. Tavaly
a bűncselekmények 55,4%-át
követték el Sárváron. Az elvégzett munkának köszönhetően a

és nyilvános helyek közrendje,
közbiztonsága szilárd – olvasható a beszámolóban.
Jóváhagyta a testület az önkormányzati cégek mérlegbeszámolóit is, majd
az önkormányzat és az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
közbeszerzéseiről szóló
statisztikákat is. A fő
napirendi pont az önkormányzat 2017. évi
költségvetési maradványának és az egyes költségvetési előirányzatoknak az elfogadása volt,
vagyis a tavalyi év mérlegének a megvonása.
– A pénzügyi folyamatok azok az elmúlt évben
A korlátok között tartott pénzügyeknek kö is a tervezett szerint haszönhető, hogy időben elkezdhettük és be is ladtak előre. A legfontotudjuk fejezni a pályázati programjainkat – sabb a TOP pályázatainak az előkészítése volt.
mondta el Kondora István
Mivel világosan láttuk,
lakosság biztonságérzete stabil, a hogy mennyi pénzt nyertünk, és
közterületek, közösségi életterek mekkora összegeket kell önerő-

ként mozgósítanunk, ezért az
elmúlt évi költségvetés nagyon
szigorú keretek között folyt, és
ebben az évben is ez folytatjuk.
Nyolc-tíz program párhuzamosan indult el, a Hild parkot
és a csapadékcsatorna építését
már kifizettük, de zajlik a kerékpárutak építése, a gondozási
központ, a bölcsőde, a zene háza
és a sportcsarnok, illetve állami
beruházásként a főutca felújítása.
A korlátok között tartott pénzügyeknek köszönhető, hogy időben elkezdhettük és be is tudjuk
fejezni a pályázati programjainkat, és elmondhatom, hogy ez
nem minden önkormányzatnál
van így – mondta el Kondora
István polgármester.
Máhr Tivadar alpolgármester
végezetül bejelentette az ülésen,
hogy ismét kiírásra került a Virágos Sárvárért környezetszépítő
verseny, amelyben külön nevezés
nélkül minden sárvári ingatlan
részt vesz.
-fr-

Biztonságot és támogatást nyújt a város
Tavaszváró rendezvényt tartottak az idősek számára a Sárvári
Gondozási és Gyermekjóléti
Központban.
Az idősek által gyűjtött fa
használati, illetve dísztárgyak
kiállítása nyitotta meg az idei
tavaszváró rendezvényt. Az
egyhetes programsorozat folytatásában egészséges ételekkel
kínálták a megjelenteket, majd
közös bográcsozásra került sor
a várkerületi klub udvarán.

– Az idősek egy buszos kirándulás keretében Ikervárra
is ellátogattak, ahol tárlatvezetés mellett tekinthették meg
a vízerőművet – ismertette a
programokat Hámoriné Németh
Edit intézményvezető, aki arról
is beszámolt, hogy jól halad a
gondozási központ Nádasdy
utcai épületének felújítása.
Sárvár Város Önkormányzata
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében nyert
150 millió forintot a gondozási

központ korszerűsítésére, melyet
további 148 millió forinttal egészít

sítése, a késő őszi, téli hónapokban a központ már megújult,

Hámoriné Németh Edit intézményvezető fogadta a közös bográcsozásra
érkezőket
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

ki, így közel 300 millió forintos
beruházás valósulhat meg.
A tervek szerint szeptemberre
befejeződhet az épület korszerű-

korszerű környezetben várhatja
az ellátottakat a Nádasdy utca 26.
szám alatt.
sii
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Biztonságos, támogató környezetet nyújt Sárvár
Május második hete a Születés
Ünnepének jegyében telt Sárváron. Az egy héten át tartó
programsorozat szakmai és
pszichológiai előadásokkal,
kiállítással, mozgásfejlesztő
foglalkozásokkal várta az érdeklődőket.
A rendezvénysorozat a Születés fájának elültetésével kezdődött. Az arborétumban Dr.
Wächter Walter járási tisztifőorvos köszöntötte a családokat.
– A cél az volt, hogy fontos

országgyűlési képviselő az eseményen. – Arra szövetkeztünk
polgármester úrral, hogy a jövőben is egy olyan várost építsünk,
ahol érdemes gyermeket vállalni
– hangsúlyozta a képviselő.
Kondora István polgármester
hozzátette, az önkormányzat
célja, hogy a családoknak biztonságos és támogató környezetet biztosítson a gyermekneveléshez. – Erre számtalan apró
lehetőség van, ilyen például a
gyermekek után járó lakástámogatás vagy a beiskolázási

mennyiük neve felkerülhetett a
bükkfára. Régi szimbólumként a
kislányoknak almára, a kisfiúknak körtére írták fel a nevüket.
A faültetést követően szabadtéri
Ringató foglalkozás kezdődött
Gerbert Judit vezetésével.
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könyvtárban. A generációkat
bemutató kiállítás június 30-ig
látogatható, és jelenleg is nyitott.
A szervezők továbbra is várják a
családi fényképeket.
Csütörtökön Babamasszázs
bemutató foglalkozást tartottak

Az új kormány az önkormányzattal együttműködve arra törekszik, hogy
még erősebb szövetségese lehessen a családoknak – jelentette be Ágh Péter
országgyűlési képviselő az eseményen

Tartottak Ringató foglalkozást a gyermekkönyvtárban is

információkat adjunk át a gyermekvállalás témakörében – tájékoztatott a tisztifőorvos.
– Az új kormány az önkormányzattal együttműködve arra
törekszik, hogy még erősebb
szövetségese lehessen a családoknak – jelentette be Ágh Péter

segély, melyet éppen az elmúlt
hetekben emeltünk duplájára –
sorolta a polgármester.
Az arborétumban a 2017-ben
született gyermekek tiszteletére
egy szeldeltlevelű bükkfa került
elültetésre. Múlt évben 133
sárvári baba született, és vala-

A hétfőtől péntekig tartó
programok a folytatásban is tartalmas szabadidős elfoglaltságot
ígértek. A szervezők kedden
Pöttömke játékos mozgásfejlesztő babatornára, szerdán
szakmai előadásokra várták az
érdeklődőket, akik a gyógytorna
szerepéről, valamint a szülővé
válás pszichológiájáról is tájékozódhattak.
Szintén szerdán került sor a
Családi fotók régen és ma című
tárlat megnyitására a sárvári

a Nádasdy-vár könyvtárában,
majd játékos mozgásra várták
a 3 év alatti gyermekeket a Sárvári Csicsergő Óvoda műfüves
pályáján.
A Születés Ünnepe rendezvénysorozat Szeifridné Kis Olga
és Kovácsné Nemes Gyöngyi
előadásával zárult. A szülésznők
a város középiskolásai számára
tartottak felvilágosítást a Szülés
– Anyaság – Család témakörében.
sii

Pályázati lehetőségekről konzultált Sárvár
Sárvári delegáció utazott két
hete csehországi testvérvárosunkba, Uherské Hradištěbe
Máhr Tivadar alpolgármester
vezetésével. A közös uniós
pályázati lehetőségekről tárgyaltak.

A Sárvári Önkormányzati Hivatalból dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző, dr. Bankits László
irodavezető, dr. Kulcsár László
pályázati referens, továbbá Haller Ferenc, a Sárvár TDM Kft.
ügyvezetője és Kampel Oszkár
bizottsági elnök voltak a tagjai
a delegációnak. – A téma a testvérvárosok számára nyíló közös

európai uniós pályázati lehetőségek áttekintése volt – mondta
el Máhr Tivadar alpolgármester,
aki hozzátette, hogy a cseh tele-

pülés német, lengyel, szlovák és
angol testvérvárosai is jelen voltak Sárvár mellett a találkozón.
– Egy példát is tudtunk vinni a

A sárvári delegáció a cseh vendéglátókkal

találkozóra, egy INTERREG-es
európai uniós pályázatban mi
már részt veszünk több más
európai várossal együtt. Ennek
keretében kerültek beszerzésre a
TDM elektromos kerékpárjai, és
most új városimázs fotók készítésére is tudtunk forrást szerezni.
– Ez a fajta együttműködés
már nem az ágazati pályázati lehetőségeket jelentené, hanem az
uniós források direkt igénybevételét – hangsúlyozta az alpolgármester, aki kiemelte még, hogy
egy rendkívül bonyolult pályázati
rendszerről van szó, ezért fontos
a tapasztalatcsere. A tárgyalások
folytatását őszre tervezik.
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Sikeres volt a Nádasdy Kulturális Központ pünkösdi hétvégéje
Folytatás az 1. oldalról
A Nádasdy Kulturális Központ
munkatársainak elhatározása,

a koncertekre. Ebből kiindulva
feltétlenül érdemes lesz megszerveznünk jövőre is a programot, ezt

A Makám Együttes gyermekkoncertje sokakat dalra fakasztott

hogy jövőre is lesz Sárváron pünkösdi várnapok azzal az újdonsággal, hogy akkor már nem
csak napközben, hanem estébe,
éjszakába nyúlóan is kínálnak
programokat, koncerteket.
– Csodálatos időnk volt az első
Nádasdy Pünkösdi Várnapokon,
végig kitartott velünk ez a jó idő,
sokan jöttek el a különböző gyermek- és családi rendezvényekre,

már látjuk a látogatószámból, az
érdeklődésből kiindulva – emelte
ki Molnár Andrea szervező.
Hozzátette: A közönség által
eddig megkedvelt napközbeni,
késő délutáni rendezvények mellett estébe nyúló programokban is
gondolkodnak már. Állandóságként a tervek szerint maradnak
a napközbeni családi várprogramok, játszóházak, kézműves fog-

lalkozások, valamint a kicsiknek és
nagyoknak szóló koncertek.
– Azonban jövőre meghosszabbítjuk a napot újabb koncertekkel.
Természetesen könnyűzeneiekkel,
mert a komolyzenének másik
tematikus hétvégéje lesz, ahogy
volt ez idén is. Helybéli zenekarok

nevet is a koncertkínálatba majd
– mondta el a jövőbeli elképzelésekről a szervező.
Kiemelte: Szeretnék, ha a sárváriak és a környékbeliek azt éreznék, nem kell messzire utazniuk
ahhoz, hogy nagyon nagyon jól
érezzék magukat itthon is.
A várbéli szabadtéri
programok ingyenesek
voltak.
– Szívügyünk, hogy ha
egy család bejön a várba,
a gyermekek korlátlanul
játszhassanak, amíg van
szufla a kicsikben, ezért
is igyekszünk ingyenes
programokat kínálni számukra. A lényeg, hogy
nagyon jól érezzék magukat nálunk és gyakran
térjenek vissza a vár falai
A Karzat Színház népi játékokból kínált a vár közé máskor is – fogaludvaron játszóházat
mazott Molnár Andrea,
a Nádasdy Kulturális
közreműködésére számítunk, de Központ munkatársa.
mindig hozunk egy-egy nagyobb
Pogács Mónika

Sárvár kulturális városimázsának részei a fúvósok
Pünkösdvasárnap a sárvári Szent László-templomban
adott hangversenyt a Sárvári
Koncertfúvószenekar.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
az ezúttal is telt házas koncerten
a művészeti együttes repertoárjának legjobb darabjait adta
elő. A hangversenyt Szélesi
Attila, a Magyar Fúvószenei
és Mazsorett Szövetség Nívódíjával kitüntetett karmester,
az együttes művészeti vezetője
dirigálta. A fúvószene kedvelői

különleges csemegét kaphattak
Sárvár koncertfúvós zenekarától. A kulturális városimázshoz
szorosan hozzátartozó művészeti együttes hangversenyén
felcsendültek mások mellett
Balázs Árpád, Steven Reineke,
Andrew Lloyd Webber, Leonard
Bernstein, Ennio Morricone,
Máté Péter és a Queen együttes
szerzeményei is.
Szélesi Attila karnagy hangsúlyozta: tudatos volt részükről,
hogy most autentikus 20. századi
koncertfúvós zenét és olyan

musical átiratokat szólaltattak
meg, amelyek szépen hangzanak
fúvózenekarok prezentációjában is. A pünkösdi időszaknak
köszönhetően csaknem teljes
volt a zenekar létszáma a hangversenyen, az együttesben játszó diákok, egyetemi hallgatók

nészek mind a próbákon, mind
az előadásokon. Ez a Sárvári
Koncertfúvószenekarnak teljes
mértékben sikerült pünkösdi
hangversenyén is.
Aki szívesen meghallgatná
a művészeti együttest, a június
29-e és július 1-je között meg-

SzilVintage Látványműhely & Vintage Paint
Celldömölk, Dr. Géﬁn Lajos tér 7.
(a művelődési központ mögött)
Vintage Paint festékek valamennyi
színárnyalata, bútorviaszok (wax), lakkok
A bútorok, lakberendezési tárgyak festésére kifejlesztett
termék használatával könnyedén elérhetjük azt a matt,
krétahatású felületet, amely a régi idők bútoraira jellemző.
Egyedi ajándék- és lakberendezési tárgyak, porcelánok
Fürdőcsodák, szappanok • Selyemvirágok, kaspók, kosarak
Fatáblák, ajtódíszek, ajándékkártyák
Bútorfestő workshopokra jelentkezni
a facebook.com/szilvintage oldalon lehet vagy
a 06 70 360 3586-os telefonszámon!
„A lehetetlent azonnal megvalósítjuk, a csodákra várni kell!”

A pünkösdi időszaknak köszönhetően csaknem teljes volt a zenekar létszáma

haza tudtak utazni az előadás
kedvéért. Szélesi Attila karnagy
elárulta: egy koncert sikerének
az akusztikai hangzás is egyik
titka és hogy ehhez jól tudjanak
alkalmazkodni az előadók, ze-

tartandó Sárvári Sörexpressz
és Fúvószenei Várfesztiválon
megteheti, ahol a sárvári fúvósok
szervezők, közreműködők is
lesznek majd.
PM
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Egy csupa szív könyv Lili kutyáról
A Vakvagány lányként ismert
Horváth Nikoletta író-blogger
volt a Sylvester Könyvbarátok
Klubjának vendége a sárvári
könyvtárban. Niki az Öröm
ABC után most második kötetét
és annak főszereplőjét hozta
magával a bemutatóra. Hűséges
társáról, Lili kutyáról, a vele való
különleges kapcsolatról szól a
Kutyaszív szeretet című könyv.
A lehető legszorosabb kontaktus köti össze Nikit vezetőkutyájával, Lilivel. Nikoletta egy
nagyon ritka betegség miatt 13
éves korában elvesztette látását,
és azóta is rendszeres kezelésekre jár. A Vakvagány szerző
könyvében Liliről, vakvezető
labrador kutyájáról, bensőséges
kapcsolatukról ír. A megismerkedés pillanatairól, a kiképzésről, a

mindennapokról. – Volt látóként
nem tudtam elképzelni, hogy egy
fehér botra bízzam a tájékozódásomat. Így a szüleimtől kértem
egy kutyust – válaszolt a Lilivel
történt ismerkedés előzményeiről

Horváth Enikőnek, a beszélgetőtársnak Niki, a fiatal írólány.
– Nagyon szeretek játszani a
szavakkal, és a kutyaszív szeretet,
a csupa szív szeretetből jött. Én és
Lili is megszólalunk benne, kicsit

A Vakvagány írólányt, Horváth Nikolettát és a hűséges Lili kutyát, az új könyv
főszereplőjét barátai is köszöntötték a sárvári könyvtárban

Olvasó detektívek vetélkedtek
Detektív diákok jártak a sárvári
könyvtárban. Ugyanis megtartották a közel tíz éve zajló
tudásfejlesztő játéksorozat idei
eredményhirdetését. A többfordulós versenyen Sárvárról
és a környező településekről
összesen 18 csapat indult.
A felnövekvő nemzedék olvasási kultúrájának fejlesztése,
az örömszerző olvasás előtérbe

állítása a célja a Detektívsarok
programsorozatnak – mondta
Bődi Piroska könyvtárvezető. Az
olvasni való mellett az induló csapatok sok mindent megtanulhattak a detektívmunkáról. A tanéven
átívelő játékban már a vetélkedő
célját is úgy kellett kinyomozni
a gyerekeknek, akiket néha igazi
nyomozók is meglátogatnak.
A többfordulós, közel fél éven
át tartó verseny egy-egy forduló-

jában a tudás és a logika segítette
a csapatokat. Tavaly karácsonykor például elveszett ajándékok
után nyomoztak, majd híres emberek neveit kellett kitalálniuk.
A célba ért tizenhárom csapat
ajándékcsomagjában a könyvek
mellett nyomozóeszközöket is
elhelyeztek.
Az eredményhirdetésen mindenki kapott jutalmat, a legtöbb
ajándékot a legjobb diákdetektí-

párbeszédes formában. Fejezetenként ő is „ugató” szóhoz jut. A
kiképző iskolában Lili kutya volt
a legnagyobb zsivány. Azonban
már tíz éve kísér, ez a hosszú idő
nagy ritkaság. Felkészültem, hogy
egyszer majd elfárad, és nem tud
segíteni. Lili munkakutya, de ő
ezt nem másért, csak szeretetért
teszi – fogalmazott különleges
kötelékükről Horváth Nikoletta.
A jelenlévők – akik közül sokan Niki barátai, követői – a
„lányőrző ebbel” való együttélés
pillanatain keresztül még közelebb kerülhettek a nehézségek
ellenére is életvidám Vakvagányhoz, Horváth Nikolettához.
A kötetből Bődi Piroska könyvtárvezető olvasott idézeteket. A
megható rendezvényt a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer támogatta.

vek kapták. A 3. a MI-PI csapata
lett, a 2. az Ölbői Tappancsos
Detektívek, míg a győztesek a
sárvári Gárdonyi iskola diákjai,
Wolfer Dániel, Németh Annabella, Bödei Benedek alkotta
Szimatok csapata lett.
A sárvári diák-detektív programot a Szülőföld Kiadó és a
Vas Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer segítette
megvalósulni.

Koncz János
Képzőművészet

Koncz János
Képzőművészet

S Á R VÁ R

S Á R VÁ R

Alapfokú
Művészeti Iskola

Alapfokú
Művészeti Iskola

Beiratkozáshoz szükséges:

t 31.

Beir

– oktatási azonosító (diákigazolvány)
– a gyermek és a szülő személyes megjelenése

enése

ÚJ TANULÓK BEIRATKOZÁSA

rajzolás ∙ festés ∙ grafikai technikák
A 2018-2019-ES
agyagozás
∙ kreatív tervezésTANÉVRE
∙ anyagok és
eszközök
megismerése
∙ közösség
IDŐPONT:
2018.
JÚNIUS 11-12.
13 és 17 ÓRA KÖZÖTT

Zeneművészet

Beiratkozás helye: Sárvár, Várkerület 31.
Elérhetőség:
Telefon: 95-320-117
www.zeneiskolasarvar.hu
email: igazgato@zeneiskolasarvar.hu

Néptánc

–o
–a

ÚJ TANULÓK BEIRATKOZÁSA

rajzolás ∙ festés ∙ grafikai technikák
A 2018-2019-ES
agyagozás
∙ kreatív tervezésTANÉVRE
∙ anyagok és
eszközök
megismerése
∙ közösség
IDŐPONT:
2018.
JÚNIUS 11-12.
13 és 17 ÓRA KÖZÖTT

Színjáték
drámapedagógiai módszerek ∙ színpadi
szereplés ∙ mozgás ∙ zene ∙ tánc ∙ díszlet- és
jelmezkészítés ∙ közösségbe tartozás

Választható hangszerek
zongora ∙ hegedű ∙ gordonka ∙ furulya
fuvola ∙ klarinét ∙ szaxofon ∙ trombita
kürt ∙ harsona ∙ tenorkürt ∙ baritonkürt
tuba ∙ ütőhangszerek

néptánckultúra ∙ népzene ∙ mozgás ∙ néptánc
örömforrás ∙ kikapcsolódás ∙közösség ∙ élmény

Beir

Elérh
Telefo
www.
email
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Szent László
A Szent László PlPlébánia
● Júniusi péntekeken 18.45-kor Jézus Szíve litániát imádkozunk. Június
1-e elsőpéntek: engeszteljük Jézus Szívét szentgyónással és szentáldozással.
A házhoz kötött időseket, betegeket
szívesen erősítjük a szentségekkel.
„Beteg valaki közületek? Hívassa el az
egyház papjait…” (Jak 5,14)
● Június 3-án, Úrnapján a 10 órai
szentmisével kapcsolatban az úrnapi
körmenet Eucharisztikus tanúságtétele. Az idei elsőáldozók gyűjtsék a
virágszirmokat!

BÉRES ISTVÁN

HORPADÁS ÉS
JÉGKÁRJAVÍTÁS
Fényezés nélküli technológiával

E-mail: pistiberes@gmail.com
Tel.: 00 36 30 374 6462
Cím: 9343 Beled, Ifjúság u. 5.

...a jövő kapuja...

● Úrnapjától a nyár folyamán
a 8.30-as szentmisék (paphiány és
helyettesítési nehézségek miatt) szünetelnek! Az előeste 19, vasárnap 7,
10 és 19 órai szentmisékkel szenteljük
meg az Úr napját nyári rend szerint.
„Vasárnapi mise nélkül mi, keresztények nem élhetünk!”
● Június 9-én, szombaton tanév
végi szentgyónás a diákoknak: 8.30–
10.00 óráig. Másnap iskolatársaikkal
közösen járuljanak szentáldozáshoz!
● Előrejelzés: június 23-án, szombaton 10 órakor a szombathelyi
székesegyházban Jubiláns Házasok
Találkozója. A részvételi szándékot
június 8-ig jelezzék a plébánián.

www.sarvarvaros.hu
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Szent Miklós

Szent Miklós
Plébánia

● Június 3-án, vasárnap Krisztus
Szent Testének és Vérének főünnepén
a 10 órás nagymisén tartjuk a hagyományos szép úrnapi körmenetet.
● Június 8-án, pénteken 16.30
órától lesz a diákok tanév végi szentgyónása.
● Az ünnepélyes hittanos tanévzárót
Te Deumot a Sári templomban június
10-én, Évközi 10. vasárnap a 10 órakor
kezdődő nagymise keretében tartjuk.
● Templomunk legnagyobb kincse
a minden este bemutatott szentmise
18.30 órakor. Akik tehetik, rendszeresen találkozzanak Jézussal a
templomban.
● Plébániánk honlapján www.
sarvarsari.hu figyelemmel kísérheti
plébániánk nagy családjának életét
és friss híreit.
● Június 8-án, pénteken Jézus
Szent Szívének főünnepe, 13-án Páduai Szent Antal ünnepe lesz.
● Június 9-én, szombaton 18.30
órakor gitáros szentmisét tartunk.

Evangélikus
Egyházközség

● Pék szakmai bemutató: Június
8-án délután a parókia árkádsorán és
kemencéje körül iskolai csoportoknak kóstolóval egybekötött szakmai
bemutatót szerveznek a hagyományos
pék munkáról.
● Hittan tanévzárók: Június 10én, vasárnap Sárváron 9:30 órától,
Rábapatyon pedig 11 órától tartjuk
tanévzáró istentiszteleteinket és a
bizonyítványosztást.
● Nőegylet: Június 12-én, kedden
18 órától tartja nőegyleti csoportunk
az évadzáró alkalmát.
● Lelkészválasztás: Június 17-én,
vasárnap a 9:30 órai istentisztelethez
kapcsolódóan a sárvári templomban
lelkészválasztó közgyűlést tartunk. A
nyugdíj korhatárt elérve, 21 évi sárvári szolgálat után Gyarmati István
lelkészt – reménység szerint – Pethő
Attila és Pethő-Udvardi Andrea fogja
követni.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermek-istentiszteletet tartunk.
● Szerdánként 17:30-ra a Dalárda
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● Gyülekezetünk honlapcíme:
reformatussarvar.hu
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Jubilált a Sárvári Kortárs Keresztény Kórus
Az ötéves Sárvári Kortárs Keresztény Kórus adott hangversenyt az evangélikus templomban Sárvár újkori várossá
avatásának 50. évfordulója tiszteletére. A jubileumi koncerten
széles repertoárjukat mutatták
be a kórus tagjai.

A hangversenyen közreműködött Dörnyei Roland zongorán,
Gálné Tipsits Violetta fuvolán
és Kovács Johanna furulyán. –
Sárvár az Európai Reformáció
városa és fontos helyszíne volt
a Reformáció 500 rendezvénysorozatának. A település aktív
evangélikus közössége nagyban
kivette részét a programok szervezésében. Ezek közé tartozik a
megalakulásának évfordulóját
ünneplő Kortárs Keresztény

Kórus, amely köszönetet érdemel önzetlen munkájáért
– tolmácsolta a koncerten az

– 2013-ban állt össze az a kis
közösség, aminek a tagjait a hit és
a szeretet formálja együtt éneklő

A kórus tagjait a hit és a szeretet formálja együtt éneklő csoporttá

önkormányzat jókívánságait
Sütő Károly aljegyző.

csoporttá. A sárvári evangélikus
templomban teszünk rendsze-

resen szolgálatot, ám a környező
településeken is fellépünk. Emellett részt veszünk a város nyári
programsorozatában és az adventi műsorain is. Repertoárunk
népdalokból, megzenésített versekből és egyházi énekekből épül
fel. Szeretnénk többet próbálni,
de a munkahelyi elfoglaltságok
miatt, csak hetente egyszer tudunk gyakorolni. Akad köztünk
tanár, banki dolgozó és további
sokféle hivatású ember, ám ez itt
semmit nem jelent, mert szeretünk énekelni. A mostani jubileumi koncertet a kórus tagjainak
legkedvesebb dalaiból állítottuk
össze. Közös gondolatunk, hogy a
zene a lelkünket táplálja, szeretetet áraszt, és aki énekel, az imádja
a Fenn-valót – szólt az együttesről
Vörös Krisztina kórusvezető.

Egy szigetre utazhatunk lélekben és hangulatban
Morzsák Britanniából címmel
nyílt meg a sárvári vár Folyosó
Galériájában Ináncsy Géza
Tamás fotókiállítása. A tárlat
hat év skóciai élményeiből
válogatott felvételeket. A kiállítást Pajor András fotóművész
nyitotta meg.
A Folyosó Galériában ezúttal
egy szigetre utazhatunk lélekben
és hangulatban Ináncsy Géza
Tamás felvételei által. Elsőre
ez a sziget Nagy-Britannia, ám
másodjára kiderül: ez a sziget,
ez a darab a világból, a kiállító
fotós saját szigete. Egy általa
létrehozott, berendezett és emlékeiből táplálkozó világ – mondta
megnyitójában Pajor András
fotóművész.

A kiállítás széles témákat felölelő válogatás. A képeken gyakran
megjelenik a víz. Folyó, partvonal, vagy más egyéb formában. Ez
is tudatossá teszi a sziget-létet. A
földit és a belső szigetet is.
A képek egy része fekete-fehér, más fotók megszínezve,
kiemelnek egy-egy részletet.
Néhol mintha a közösségi oldalra feltöltött fotók köszönnének
vissza. A maguk túlzó, harsány
színvilágával. Ezzel kapcsolatban
Pajor András úgy fogalmazott,
hogy a fényképezőművészet
határai sokkal tágabbak, mint a
kiállító-helyiségek.
Ináncsy Géza édesapjától tanulta a fotografálás tudományát,
majd skóciai tartózkodása alatt
fotósiskolába is járt. A kiállított

képek nem turistáknak készültek. A tárlaton látható fotók az
alkotójuk által észrevett pillanatokat örökítették meg. Ináncsy

Géza britanniai morzsái június
10-ig naponta 10 és 18 óra között tekinthetőek meg a Nádasdy-várban.

openhouse
Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítõ Hálózat

Az Otthon érték. Az ingatlan üzlet.

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

Pajor András fotóművész nyitotta meg Ináncsy Géza Tamás fotókiállítását
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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.

parkinnsarvar.hu

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

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:
– finommechanikai műszerész
– mechanikai műszerész
– háztartási kisgépszerelő
• Szerszámkészítő – szakmai végzettséggel rendelkező jelöltet keresünk, tapasztalattal
• Betanított munkás – 3 műszakos munkarendben, kárpitozási feladatok ellátására
Amiért érdemes minket választani:

– Határozatlan idejű szerződés
– Kiemelkedő alapbér, ami további munkafolyamatok betanulásával fejleszthető
– Csoportos bónusz (max. az alapbér 50%-a)
– Jelenléti bónusz
– 70%-os éjszakai műszakpótlék
– Vidékről a tömegközlekedés költségeinek 100%-os támogatása, céges különjáratok.

Csatlakozz hozzánk, ha szeretnél hosszú távon elhelyezkedni és stabil munkahelyen tiszta, rendezett és szervezett munkafolyamatokon dolgozni,
mindezt jó munkahelyi légkörben.

Regisztrálhatsz telefonon és kérhetsz felvételi tesztre időpontot!
Látogass el honlapunkra, vagy érdeklődj elérhetőségeink bármelyikén munkaidőben, kollégáink készséggel állnak rendelkezésedre.

Ingyenes zöldszámunk Hétköznapokon 09-15 óra között: 06 / 80 949 021
CareerTeam-HU@yfai.com
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Családi Zöldhajtás

– kerékpáros vetélkedő

Barokk
hangverseny

2018. június 3-án, vasárnap 15 órától városi kerékpáros
családi programot szervez a Sárvári Kerékpáregylet.
Gyülekező és indulópont: Téglagyári-tó parkolója
Program: a város területén szervezett kerékpáros vetélkedő
Korhű viseletben fellépnek
a Koncz János Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei és tanárai

Barokk
2018.
június 5-én
hangverseny
18 órakor
Korhű viseletben fellépnek
a Koncz János Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei és tanárai

2018. június 5-én
18 órakor

a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében
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INGYEN
CSALÁDI TV-CSOMAG,
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!
VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!
A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja
az első hónaptól, a TV havi díja a hetedik hónaptól fizetendő.
Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával.
Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828
Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes. A hat havi
díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást is tartalmazó Tripla csomagba
foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart tévékészülék csak Tripla
csomagok mellé vásárolható meg a készlet erejéig. A díjmentesség a tévékészülékre
nem vonatkozik.
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Első „nosztalgia” mérkőzés

A Rábasömjéni TC labdarúgócsapatának kezdeményezésére első alkalommal került
sor a sömjéni búcsú napján a
„Nosztalgia csapat – Jelen csapata” labdarúgó-mérkőzésre
– mondta el Vincze Gyula a
Rábasömjéni TC elnöke.
A régi játékosok 2 csapatra
való játékossal jelentek meg,
hogy megvívják a „rutinosok
és a – szilajok” csatáját egymás
között. A mérkőzés nagyszerű

hangulatban, remek egyéni
teljesítményekkel, a régi csapat
játékosainak ötletes megoldásaival, szoros küzdelemben 4:1es „Jelen csapata” győzelemmel
zárult. A kiszáradt játékosok a
meccs után egy nagyszerű hangulatú vacsora keretén belül
ecsetelték a múlt eseményeit
és a meccs tapasztalatait. A
játékosok és a csapatok vezetői
megállapodtak, hogy folytatás
következik az augusztusi falunapon.
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Országos döntő 8. helyezés

A Vas Megyei Diákolimpiát
a Tinódi gimnázium csapata
nyerte az amatőr kategóriában, így bejutott az országos
döntőbe.
Az amatőr kézilabda diákolimpia országos döntőjét Balatonfüreden rendezték. A 16 fiúcsapat négy négyes csoportban
kezdte meg a küzdelmeket. A
csoportban a másodikak lettek
a tinódisok, ezzel bejutottak az
országos döntőn a legjobb 8-ba.
A Székesfehérvár ellen győz-

tek, a Szolnokkal egy izgalmas
meccsen döntetlent játszottak,
a Békéscsaba csapatától kikaptak. Összességében a nyolcadik
helyen végeztünk, ami nagyon
szép eredmény.
A csapat tagjai a fotón: állnak:
Bokor László, Góczán Péter,
Szakál Erik, Tóth Patrik, Németh
Nátán. Középső sor: Horváth
Dominik, Garray Barnabás,
Sebesi Patrik, Szabó Mátyás.
Guggolnak: Hegyi Balázs, Pungor Bendegúz. Csapat edzője:
Kovácsné Kertész Csilla

ITT KELL LENNED,

HOGY ELHIDD.
Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi
a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

KISBALATON – BIVALYREZERVÁ
BIVALYREZERVÁTUM

MTU_nyari_kampany_KISBALATON_Press_185x135.indd 1

24/05/18 13:02
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2018. június 1. és 16. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Június 2., 9. és 16. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Június 1. (péntek) 19.00 Kásler Miklós miniszter és Ágh Péter
országgyűlési képviselő köszöntése a várban
Június 8. (péntek) 19.00 Előzetes a Nádasdy Történelmi Fesztiválról
Június 15. (péntek) 19.00 Összefoglaló a mazsorett fesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Június 1. és 15. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

SÁRVÁRI
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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

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 28.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

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

– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.

Bőrgyógyászat Sárváron!
Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos
Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és gyermekbőrgyógyászat
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

2018. JANUÁR‐FEB

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

2018. JÚNIUS

Tel.: (+36) 30 4912 043

január 31.
szerda
2018. JANUÁR‐FEB

január
JÚNIUS 13. Ügyfélszolgálati
szerda
BIO iroda Sárvár, Szatmár utca
45.31.
február
7.

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu

2018. JÚNIUS
JÚNIUS 13.

szerda

JÚNIUS 6.

szerda

Telefon:
95/200-240, 99/505-380február
február14.
7.
SZELEKTÍV
ugyfelszolgalat@stkh.hu • honlap: www.stkh.hu
JÚNIUS e-mail:
6.
szerda
ÜVEG ügyfélszolgálat
2. KÖRZET
Személyes
nyitvatartása:
február 14.
február 21.

Kedd: 10.00–17.00, csütörtök: 8.00–14.00
JÚNIUS 27.
szerda
BIO
Telefonos
ügyfélszolgálat: február
február 21.
28.
Kedd: 10:00–17:00,
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00
BIO
SZELEKTÍV
JÚNIUS 20.
szerda
SZELEKTÍV 2018.ÜVEG
JÚNIUS
1. KÖRZET

ÜVEG 2. KÖRZET
JÚNIUS 13.

JÚNIUS 27.

szerda

BIO

Nyári intenzív tanfolyamok
indulnakJÚNIUS
június
20.18-án ésszerda
július 2-án, hétfőn 9 és 17 órakor

JÚNIUS 6.

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

www.ritmo.hu

ÜVEG 1. KÖRZET

ÜVEG 2. KÖRZET

SZELEKTÍV

február 28.
ÜVEG 1. KÖRZET

szerda
szerda

BIO
SZELEKTÍV
ÜVEG 2. KÖRZET

ÜVEG
1.27.
KÖRZET szerda
JÚNIUS
BIO
kommunális gyűjtés:
hétfő vagy csütörtök SZELEKTÍV

ÜVEG 1. KÖRZET

JÚNIUS 20.

szerda

ÜVEG 1. KÖRZET

szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda
szerda

kommunális
gyűjtés:
ÜVEG 1. KÖRZET
ÜVEG
2. KÖRZET
hétfő
vagy
csütörtök
ÜVEG 2. KÖRZET

JÚNIUS 29.
kommunális gyűjtés:
kedd vagy péntek
ÉPÍTÉSI‐BONTÁSI HULLADÉK
(TÖRMELÉK) MINDEN HÓNAP
UTOLSÓ PÉNTEK

JÚNIUS 29.

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lako
Az építési-bontási
hulladékot
(törmeléket) a lakossági inkommunális
gyűjtés:
ingatlanhasználó 2018. Június 29-ÉN PÉNTEK
ÜVEG 2. KÖRZET
gatlanhasználó 2018.
június
kedd vagy
péntek 29-ÉN, PÉNTEKEN 10:00 órától
29.
10:00
órától
16:00 óráigután)
a JÚNIUS
KeményHULLADÉK
István u. 1. sz
16:00 óráiggyűjtés:
a Kemény István u. 1. szám előttÉPÍTÉSI‐BONTÁSI
(Lafuma
kommunális
előtt
(Lafuma
után)
elhelyezett
konténerekhez
m
(TÖRMELÉK)
MINDEN
HÓNA
elhelyezett
konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/házhétfő
vagy csütörtök
UTOLSÓ
PÉNTEK
elszállíthatja,amennyiben
és ott 1 m3/háztartás/év mennyiség
tartás/év mennyiségben díjmentesen elhelyezheti,
ÉPÍTÉSI‐BONTÁSI
díjmentesen
elhelyezheti,
amennyiben
tartozásaHU
ne
tartozása nem áll fenn. kommunális gyűjtés:
(TÖRMELÉK)
MINDEN
ÜVEG 1. KÖRZET
fenn.
Az
építési-bontási
hulladék
hétfő vagy csütörtök
UTOLSÓ PÉNTE
kommunális gyűjtés:
ingatlanhasználó 2018. Jún

kedd vagy
péntek
Ügyfélszolgálati
iroda Sárvár,
Szatmár utca 45. 95/200‐240

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...

HÍRLAP

Bronzérmesek a sárvári női kézilabdázók
Bronzérmet szerzett az NB II.
észak-nyugati csoportjában a
Sárvári Kinizsi SE női kézilabdacsapata. A legeredményesebb vasi csapatként izgalmas
szezonon vannak túl a sárvári
kézis lányok. A bajnokság
zárása után sor került a megérdemelt éremátadóra is.
Nyolc év után sikerült ismét
dobogóra állnunk – mondta
Csonka László, a Sárvári Kinizsi
Kézilabda Szakosztályának vezetője a bajnoki éremátadón. Az
elmúlt évben a tabellán alulról
lett harmadik a csapat és a kiírás
miatt folytathatta a küzdelmeket
az NB II-ben. Most elölről lett a
csapat a harmadik.
Farkas Ágnes, volt sokszoros
válogatott játékos, a megyei
szövetség elnökeként gratulált

az NB II legeredményesebb vasi
csapatának. Az érmeket Kondora István polgármester és Máhr
Tivadar alpolgármesterrel közösen adták át a csapat tagjainak.
– A női kézilabda a város egyik
kiemelt sportága, nemcsak eredményes, hanem a korosztályos
csapatokat is ideszámítva egy
nagy család – fogalmazott az
éremátadón Kondora István.
Hozzátette, hogy a jövő év végére
elkészülő új multifunkcionális
csarnokban mindenki fontos
lesz, de a női kézilabda továbbra
is kiemelt figyelmet kap majd ott.
A csapat dobogós helyezését
nagyban segítette Jenőfi Katalin,
aki nemzetközi karrierje után
tért vissza Sárvárra. – Nagyon
boldog vagyok, hogy segíteni
tudtam a csapatot a sikerhez –
mondta Katalin, aki kilencven

góllal segítette éremhez a sárvári
kéziseket.
A sárvári játékosok kitartása
és a jó igazolások hozták meg a

Tizenkilenc megye és Budapest győztese vehetett részt a
háromnapos békéscsabai döntőben az I. korcsoportban. A
Nádasdy a C csoportba került,
ahol Balatonfüred, Marcali,
Kecskemét és Nyíradony csapataival játszottak, és csoportjuk
élén végeztek. Másnap a D
csoport másodikjával, a tolnai
csapattal találkoztak a negyeddöntőben, magabiztos, 3–0-s

győzelemmel jutottak a torna
legjobb négy csapata közé. Az
elődöntőben a budapesti Gloriett sportiskola együttesével kellett összecsapniuk – ezen a mérkőzésen szenvedték el egyetlen
vereségüket. A harmadik helyről döntő mérkőzésen a korábbi
csoporttárs, a Nyíradony volt
a Nardai Csaba vezette csapat
ellenfele. A Nádasdy kisdiákjai
megérdemelten nyertek 5–3-ra,
és bronzérmet hozhattak haza.
Csapattagok: Varga Erik, Nagy
Ádám, Papp Márk, Varga Nimród, Grádvohl Kristóf, Szabó
Bálint, Széll László, Takács Kolos, Bíró Ádám, Horváth Noel.

kiegyensúlyozottabban, majd tavasszal kisebb hullámvölgyekkel
hoztuk a mérkőzéseket. Azonban
nem a szerencse, hanem a csa-

A bronzérmes csapat, a szövetség, a város és az egyesület vezetőivel

sárvári kézilabdázók idei sikeres
szereplését. – Az őszi szezonban

Nádasdys siker a diákolimpián
Bronzérmet hozott a Labdarúgó Diákolimpia I. korcsoportos
országos döntőjéről a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános Iskola csapata.

A sikerhez nagyban hozzájárult
Varga Erik teljesítménye, aki az

patjáték adta az eredményeket
– vélekedett Rozmán Gergő edző.

országos döntő legjobb kapusa
címet érdemelte ki.

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

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)

Tel.: 06 30/974–6655

Óvja szemét
a kék fénytôl!

Az akció 2018. június 1-június 30-ig tart.
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ESKÜVŐRE KÉSZÜLSZ?
Válaszd karikagyűrűben is
a hozzád illőt!
2018-as új modellek várnak,

33%

MOST -10% kedvezmény
a munkadíj árából
és AJÁNDÉK egyedi
GYŰRŰPÁRNA!

kedvezménnyel

Hoya BlueControl
szemüveglencsék

(Részletek az üzletben.)

A kiegészítőkre se
legyen gondotok!
A násznép minden
tagjának van egy-egy
elegáns ékszerünk!

Minden ARANY és
EZÜST ékszer MOST
-20% kedvezménnyel,
beszámítás esetén.

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.
Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

Hogy a nagy napon
mindenki elegáns legyen...

www.ekszerszalon.com

Részletek az üzletekben.

Laktanya u. 2.

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00
SÖRÖK:
Soproni 0,5l
Dreher Pale Ale 0,5l
Arany Fácán 0,5l
Stefﬂ 0,5l
Gösser citromos 0,5l
Gösser PET citromos 0,5l
Soproni
citromos 0,5l
Soproni
Óvatos Duhaj IPA
Heineken 0,5l
Edelweiss 0,5l
Strongbow
cider 0,33l
Riesenbrau 0,5l
Löwenbrau 0,5l
Rákóczi 0,5l
Staropramen 0,5l
Kőbányai 0,5l
Dreher 0,5l
HB 0,5l
Dock 0,5l
Stella Artois 0,5l
Becks 0,5l
Staropramen
barna 0,5l

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

/db
206 Ft
240 Ft
175 Ft
194 Ft
229 Ft
239 Ft

412 Ft/l
480 Ft/l
350 Ft/l
388 Ft/l
458 Ft/l
478 Ft/l

199 Ft 398 Ft/l
245 Ft 490 Ft/l
268 Ft 536 Ft/l
450 Ft 900 Ft/l
289 Ft
157 Ft
197 Ft
157 Ft
255 Ft
189 Ft
238 Ft
199 Ft
156 Ft
275 Ft
235 Ft

875 Ft/l
314 Ft/l
394 Ft/l
314 Ft/l
510 Ft/l
378 Ft/l
476 Ft/l
398 Ft/l
302 Ft/l
550 Ft/l
470 Ft/l

255 Ft 510 Ft/l

Tinódi u. 34/2.
Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Szombat: 7:00-14:00
Vasárnap ZÁRVA

ÁSVÁNYVIZEK:
Naturaqua 1,5l
Aro Mizse 2 l
Szentkirályi 1,5l

/db
110 Ft
73 Ft/l
85 Ft 42.5 Ft/l
110 Ft
73 Ft/l

ENEGIAITALOK:
Hell többféle 250 ml
Red bull 250 ml
Bomba többféle 250 ml
Burn többféle 250 ml

/db
180 Ft 720 Ft/l
390 Ft 1560 Ft/l
180 Ft 720 Ft/l
200 Ft 800 Ft/l

ÜDÍTŐK:
Pepsi 2,25 l
Fusetea 1,5 l
Cappy ice fruit 1.5 l
Coca Cola 1,25 l
Coca Cola 1,75 l
Márka 2l több ízben

/db
350 Ft
360 Ft
360 Ft
289 Ft
355 Ft
200 Ft

156 Ft/l
240 Ft/l
240 Ft/l
231 Ft/l
202 Ft/l
100 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

BOROK:
/db
Varga Édes 0,75 l
700 Ft
Varga Kékfrankos 0,75 l
700 Ft
Varga Zweigelt 1,5 l
970 Ft
Juhász rozé 0,75 l
1150 Ft/db
Bikatory rozé 0,75 l
360 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l
990 Ft

933 Ft/l + üveg 100 Ft
933 Ft/l + üveg 100 Ft
646 Ft/l + üveg 130 Ft
1533 Ft/l
480 Ft/l + üveg 50 Ft
495 Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!

VÁLoGaSS KEdVEdRE KöZEL
50 féLE pIZZÁNKbóL!
pizzáinkat már tejfölös-mustáros,
és spenótos alappal is kérheted!
KöZKÍVÁNaTRa GYRoS TÁL KaphaTó
joGhuRToS, VaGY cSÍpőS öNTETTEL!
pIZZÁK 1050 ft-tól,
GYRoS TÁL, illetve SaLÁTÁK 1250 ft,
hambuRGEREINK 990 ft-ért kaphatóak.
hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig
vasárnap: 15:00-től 22:00-ig
INGYENES KISZÁLLÍTÁS éS doboZ
SÁRVÁRoN bELÜL!
06 95 32 38 32
+36 30 8 876 876
szanchopizza.hu

szanchopizza

