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Lerakták a Zene Háza alapkövét az arborétum mellett

A sárvári Zene Háza ünnepélyes alapkőletételén Szélesi Attila iskolaigazgató, Szalai Péter tervező, Máhr 
Tivadar, Sárvár alpolgármestere, Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István, Sárvár polgármestere, 
dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Önkormányzat alelnöke és Joó Ákos, a kivitelező cég vezetője 
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A Zene Háza ünnepélyes alapkőle-
tételével újabb beruházás kezdődött 
Sárváron. Az új létesítmény egy 
koncertteremnek és kiállító terek-
nek ad otthont. A 189 millió forin-
tos pályázati támogatásból épülő 
kétszintes Zene Háza kitűnő kör-
nyezetben, a Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola udvarán, a városi 
arborétum mellett helyezkedik el. 

Az iskola udvarán álló melléképü-
leteket már elbontották, így látha-
tóvá vált a leendő épület közvetlen 
kapcsolata a botanikus kerttel. Az 
alapozási munkálatokat követően 
került sor az alapkőletételi ün-
nepségre, ahol a megjelenteknek a 
művészeti iskola tanárai és diákjai 
adtak műsort. Az új intézményt a 
város művészeti együttesei is igénybe 
vehetik és turisztikai attrakcióként 
a társművészetek és egy kávézó is 
helyet kap majd benne.

Folytatás a 3. oldalon

A Sárvári Tűzoltóság megala-
kulásának 145. évfordulóját ün-
nepli, amely alkalomból ünnepi 
állománygyűlésre, valamint a 
területi mentőcsoportok III. 
Vas megyei szakmai versenyére 
kerül sor június 23-án Sárváron, 
a Várparkban. 

A tűzoltóság jubileumi esemé-
nye 9.00 órakor veszi kezdetét. Az 
ünnepi beszédeket követően dí-
szoklevelek, elismerések átadására 
kerül sor. Az ünnepségre épülve, 
immáron harmadik alkalommal 
kerül megrendezésre a területi 
mentőcsoportok Vas megyei ver-

senye, amelynek szintén a sárvári 
Várpark ad otthont. A verseny 10.00 
órakor kezdődik, melyen nyolc 
mentőcsoport, mintegy százhúsz 
fővel vesz részt. 

A mentőcsoportok megmé-
rettetése mindig egy feltételezett 
káreseményre épül. Ez alkalommal 
a villámárvizek jelentik a feladatok 
teljesítésének fő forrását. A feltéte-
lezett versenyszituáció szerint „az 
esőzések következtében árhullámok 
indultak el a felszíni vízfolyásokon. 
A hegyekből lezúduló csapadék 
által indukált árhullám a lakott 
területeket is veszélyezteti. A megye 
területén mindeközben földrengés 

is kialakul, melynek következtében 
a Vas Megyei Védelmi Bizottság 
elnöke elrendeli a megyei és járási 
mentőcsoportok részleges aktiválá-
sát”. A kialakult helyzetben a men-
tőcsoportok különböző káresetek 
felszámolására, a verseny részeként 
kerülnek bevetésre. A megméret-
tetés során összesen nyolc kárhely-
színen kell bizonyítani tudásukat 
és szakértelmüket a csapatoknak. 

A versenyre kilátogatók az első 
kárhelyszínen az éjszakai árvíz 
elleni védekezés biztosításához 
vonalvilágítás kiépítését, míg má-
sodik helyszínen egy bajbajutott 
kiránduló rendelkezésükre álló esz-

közök segítségével való kimentését, 
a harmadik állomáson közlekedési 
baleset következtében sérült kieme-
lését, majd egészségügyi biztosítása 
során adódó feladatokat tekinthetik 
meg. Egy következő helyszínen biz-
tonsági alátámasztás kiépítésének, 
de tűzoltási feladatoknak, árvízi 
védekezés során a gát bordás meg-
támasztása kiépítésének is részesei 
lehetnek. A mentőcsoportok tagja-
inak egy akadálypályát is végig kell 
járniuk, amelyet szintén meg lehet 
tekinteni. A gyakorlati feladatok vé-
geztével a csapatoknak elméletben 
is bizonyítaniuk kell.

Folytatás a 7. oldalon

Földrengés, árvíz, tűzoltási bemutató a Várparkban
Sárvári Tűzoltóság 145. éves megalakulásának évfordulós ünnepsége és Mentőcsoport verseny Sárváron  
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A város pedagógusait köszöntötték
A Városházán több kategóri-
ában adott át Kondora István 
polgármester és Máhr Tivadar 
alpolgármester a képviselő-tes-
tület által adományozott díjakat 
a sárvári pedagógusnapon. 

Az ünnepségen a Sárvári Vár-
melléki Óvoda néptánc és népi 
gyermekjáték tehetséggondozó 
csoportja adott kedves műsort a 
megjelenteknek. Kondora István 
beszédében úgy fogalmazott, 
hogy a pedagógusi lét példa-
mutatás, nemcsak az iskolában, 
hanem egy egész életen át. Az 
önkormányzat pedagógusnapi 
ünnepségén Sárvár általános 
és középiskoláinak, valamint 
óvodáinak tanárait-nevelőit ju-
talmazták.

„Kanizsai Orsolya Érdemé-
rem” kitüntetésben részesült:

Kovácsné Szabó Nikoletta, 
a Sárvári Csicsergő Óvoda 
óvodapedagógusa fejlesztőpeda-
gógusként, munkaközösség-ve-
zetőként, munkavédelmi felelős-
ként nagy hivatástudattal, mély 
alázattal végzett, magas fokú, 
igényes munkája elismeréseként.

Pappné Horváth Ottília, 
a Sárvári Vármelléki Óvoda 
óvodapedagógusa nyugdíjba 
vonulása alkalmából, a Sárvári 

Vármelléki Óvoda drámajáték 
munkaközösség és tehetség-
gondozó csoport vezetőjeként 
tett önfeláldozó, lelkiismeretes, 

magas fokú szakmai tudással és 
igényességgel végzett négy évti-
zedes önzetlen tevékenységéért.

„Gárdonyi Géza Érdemérem” 
kitüntetést vehetett át:

Vörös Krisztina, a Sárvári 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
tanára a művészeti nevelés terü-
letén végzett kiemelkedő pedagó-
gia tevékenysége elismeréseként, 
a költészet napi műsorok össze-
állításáért, a „Versekre Hangolva” 
versíró pályázat szervezéséért, a 
műsor lebonyolításáért.

Németh István, a Sárvári 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 
tanára az intézményben három 
évtizede végzett tudatos és pre-
cíz pedagógiai-, közösségépítő 
munkája elismeréseként, mate-
matikatanulmányi versenyekre 
való eredményes felkészítéséért, 
példaértékű környezetvédelmi 
tevékenységéért. 

Hóbor Istvánné, a Sárvári Ná-
dasdy Tamás Általános Iskola 
tanára közel három évtizede el-
kötelezetten végzett eredményes 
pedagógiai munkája elismerése-
ként, együttműködésre ösztönző 
nevelési elveinek és közösségépítő 
tevékenységének jutalmaként.

Hidegh Lászlóné, a Szent 
László Katolikus Általános 
Iskola tanára lelkiismeretes kato-

likus tanári és megbízható, alapos 
igazgatóhelyettesi munkájáért, 
a munkatársait és az iskolave-
zetést egyaránt nagyban segítő 

tevékenységéért, és közösségi 
munkájáért.

Barkovits Károlyné, a SzSz-
SzC Barabás György Műszaki 
Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája tanára példaértékű 
pedagógiai munkájáért, a diákok 

érettségi és szakmai vizsgákra 
való felkészítéséért és a felnőtt-
képzés szervezéséért kifejtett 
kimagasló tevékenységéért.

Jobb Szilvia, a SzSzSzC Bara-
bás György Műszaki Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája 
tanára határozott, következetes, 
gyermekközpontú gondolkodá-
sáért és magas színvonalon vég-
zett pedagógiai tevékenységéért, 
a diákok érettségi vizsgára való 
eredményes felkészítéséért.

Gacs Miklós, a SzSzSzC Ti-
nódi Sebestyén Gimnáziuma 
és Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskolája középiskolai 
tanára példamutató pedagógusi 
hivatástudattal végzett, kiváló 
oktató-nevelő, lelkiismeretes 
munkaközösség-vezető, eredmé-
nyes tehetséggondozó és szemé-
lyiségfejlesztő munkájáért.

Tóthné Zámbó Éva, a Koncz 
János Alapfokú Művészeti Is-
kola zongoratanára három évti-
zedes zongoratanári munkájáért, 
példamutató elhivatottsággal és 
odaadással végzett zenepedagó-
gusi tevékenységéért, a koncerte-
ken és zenei versenyeken nyújtott 
színvonalas zongorakísérői, kor-
repetitori és művészi munkájáért.

„Közszolgálati Érdemérem” 
kitüntetést vehetett át:

Béres Andrásné, a SzSz-
SzC Barabás György Műszaki 

Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája technikai dolgozója 
és Mórocz Józsefné, a SzSzSzC 
Tinódi Sebestyén Gimnáziuma 
és Idegenforgalmi, Vendéglátói 
Szakképző Iskolája kisegítő dol-
gozója.

„Sylvester János Érdemérem” 
kitüntetést adományozott az 
önkormányzat: 

Biró László Csabának, a 
Nádasdy Kulturális Központ-
ban működő Kézműves Kör 
vezetőjének a sárvári Kézműves 
Kör létrehozásáért, és önzetlen, 
lelkiismeretes szakkörvezetői 
munkájának elismeréseként, 
továbbá a Díszítőművészeti 
Szakkörben kifejtett két évti-
zedes kiemelkedő színvonalú 
tevékenységének jutalmaként.

Pedagógus Szolgálati Em-
lékérem díjazásban részesült: 

Buzásné Kovács Ágota, 
a SzSzSzC Barabás György 
Műszaki Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának   tanára, 
Csupor Mónika, a Sárvári Ná-
dasdy Tamás Általános Iskola 
tanítója, Dénesné Dolmány 
Ágnes, a Sárvári Nádasdy Ta-
más Általános Iskola tanára, 
Mihályfiné Frohmann Mária 
Katalin, a Sárvári Nádasdy 
Tamás Általános Iskola tanára, 
Révészné Kovács Ilona, a Sár-
vári Nádasdy Tamás Általános 
Iskola tanára. 

Az ünnepség további részében 
Barabás György Emlékérmek 
átadására került sor Soltiné Tóth 
Andrea, Grodvalt Ottó, Kovács 
Beáta és Simonné Keszei Anita 
részére.

Kondora István polgármester köszöntötte a város pedagógusait

Pedagógusnap alkalmából a Pesti Vigadóban tartott ünnepségen Dr. Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere és dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár adta át az oktatási-nevelési területen végzett kiemelkedő munkáért járó 
elismeréseket. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusa, Németh 
Ernőné Németh László-díjat vehetett át, amely a gyermekek harmonikus szemé-
lyiségformálásában huzamosan kiemelkedő munkát végzőknek adományozható
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BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Folytatás az 1. oldalról
– Az idén 50 éve városi rangját 

visszanyert településen számos új 
közösségi tér kerül kialakításra. 
Ezek sorába tartozik a nemrég 
átadott Hild park, a most épülő 
városi multifunkcionális csar-
nok és a különleges kulturális 
élménypontként létrejövő Zene 
Háza is – hangsúlyozta Ágh Péter, 
Sárvár országgyűlési képviselője a 
létesítmény alapkőletételén.

– A most épülő Zene Háza 
fontos eleme annak a folyamat-
nak, amelynek végén Sárváron 
– néhány év múlva – minden 
rendelkezésre áll ahhoz, hogy 
igazi polgári miliő vegye körül 
a várost – szólt Kondora István, 
Sárvár polgármestere.

– Ez az első megvalósuló 
beruházás, amely a Vas megyei 

Önkormányzat közel kétmilliárd 
forintos turisztikai célú fejlesz-
tési keretéből nyert támogatást 
– emelte ki dr. Kondora Bálint, 
a Vas Megyei Önkormányzat 
alelnöke.

Máhr Tivadar alpolgármester 
fúvószenészként is a szívügyé-
nek tekintette a Zene Házának 
a létrejöttét. A közösségi akarat 
tette végül lehetővé a hely ki-
alakítását. Jó pár évvel ezelőtt 

vetődött fel a gondolat, hogy 
szükség volna egy ilyen típusú 
épületre. Sok előkészítő mun-
kának és együttműködésnek 
köszönhető, hogy elérkezzünk 
a Zene Háza megvalósításáig – 
tette hozzá az alpolgármester.

A kétszáz fő befogadására 
alkalmas, fény- és hangtechni-
kával felszerelt terem alkalmas 
lesz élő koncertek tartására. 
Amit a Sárvári Koncertfúvós-
zenekar mellett a város többi 
együttese is igénybe vehet. 
Turisztikai attrakcióként pe-
dig kiállítótermek és kávé-
zó is helyet kap a különböző 
rendezvényeknek egész éven 
át teret biztosító épületben. 
A sárvári Zene Házát Szalai 
Péter tervezte, a kivitelezője a 
Sárvár-Ház Kft.

Lerakták a Zene Háza alapkövét az arborétum mellett

Ágh Péter, Észak-Vas megye or-
szággyűlési képviselője 2017-ben 
kezdeményezte, hogy Sárvár vá-
rossá avatásának 50. évfordulója 
alkalmából idén a Magyar Posta 
bélyeget adjon ki a településről. 
A város előtt tisztelgő bélyeg 
június 1-jén jelent meg. 

A Magyar Posta alkalmi bé-
lyeg-sorozatot indított tájak, vá-
rosok témában. A sorozat első 
három címletének egyike a város-
sá avatásának 50. évfordulóját ün-
neplő Sárvár. A bélyegsor Benedek 

Imre grafikusművész tervei szerint 
az ANY Biztonsági Nyomdában 
készült 150 000 példányban. A 
bélyegen a város jelképe, a Ná-

dasdy-vár látható. Az elsőnapi 
borítékon a Sárvári Gyógy- és 
Wellnessfürdő szabadtéri me-
dencéi szerepelnek, az alkalmi 
bélyegző alapjául a városcímer 
stilizált rajza szolgált. Ágh Péter 
elmondta: a várossá avatás 50. év-
fordulóját Sárvár számára több fej-
lesztés teszi emlékezetessé, hiszen 
átadhattuk a Hild parkot, épül a 
multifunkcionális sportcsarnok 
és kulturális központ, a Zene Háza 
alapkövét is lerakhattuk, emellett 
a város több pontján zajlanak 
beruházások. Mindezen túl szük-

ség van olyan kezde-
ményezésekre, melyek 
rávilágítanak, hogy a 
sárváriak büszkék a vá-
rosukra és olyan jóleső 
visszaigazolásokra is, 
amikor az ország mu-
tatja meg, hogy büszke 
Sárvárra. Számos fej-
lesztési támogatás már 
ezt üzente, azonban 
most a művészi kidol-
gozásában a Magyar 
Posta által kiadott bé-
lyeg megjelenése is ezt 
üzeni mindnyájunknak 
szimbolikusan. A sár-

vári önkormányzat az évfordulós 
programsorozat keretében később 
a városban is bemutatja az új 
bélyeget. 

Új bélyeg Sárvár tiszteletére

Az idén 50 éve városi rangját visszanyert településen számos új közösségi tér 
kerül kialakításra – hangsúlyozta Ágh Péter

Pedagógusnapon egy gyémántdiplomás pedagógust is köszönthetett 
a polgármester

Gyémánt diplomát kapott Erdős Henrikné, aki hatvan éve 
végzett a Kőszegi Tanítóképző Főiskolán. Kondora István, 
Sárvár polgármestere adta át a diplomát és köszöntötte a 
jubiláló tanárnőt. Erdős Henrikné, Eta néni húsz évig a 
Sárvár-hegyközségi iskolában tanított, és a mai napig is ott 
él, a volt iskolaépület melletti lakásban. Otthonában közel 
ezer baba is vele van, hisz a tanárnő szenvedélyes gyűjtője 
a babafiguráknak.

Gyémántdiplomás köszöntése

Ágh Péter képviselő elsők között vásárolt a Sárvár 
jubileuma előtt tisztelgő bélyegből
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Június 8-án éjjeli heves vihar-
ban a szél ledöntötte a multi-
funkcionális csarnok építke-
zésének egyik toronydaruját. 
A tragédia néhány méteren 
múlott, ugyanis a daru gémje 
két lakóház közé zuhant. A 
szerkezet többtonnás beton 
ellensúlya a ház előtti járdába 
csapódott egy méter mélyen a 
földbe fúródva.

A hatalmas, harmincméteres 
daru Kóbor Zsolt háza mellé 
csapódott be pár méterrel. A 
munkából tért este haza, és a 
kezdődő vihar miatt áramtala-
nítottak. A család lefekvéshez 
készülődött úgy tizenegy óra 
felé, hallották az erősödő szélben 
a fák suhogását, majd a semmi-
ből egy „oltári” dörrenést ta-
pasztaltak. Azt hitték földrengés 

volt, majd csak lassan eszméltek 
a fal mellé esett fémszerkezet 
láttán. – Utólag visszagondolva, 
a feleségemmel már a felállítása 

után beszéltük, mennyire zavaró, 
hogy rálóg a házunkra ez a daru 
– mondta el Kóbor Zsolt.  

A szomszédok elmondása sze-
rint az építkezés biztonsági őre 
arról számolt be, látta, ahogy a 
szélrohamokban a daru megbil-
lent, aztán már el is dőlt a házsor 

irányába. Az alapozási munkák 
végeztével alig napokkal ko-
rábban telepítették a két eme-
lőszerkezetet a helyszínre. Ezek 

közül dőlt össze a lakóházakhoz 
közelebbi daru a széllökésektől.

A Nádasdy utca érintett szaka-
szát lezárták, a műszaki mentés 
során elszállították a darut. Az 
utcában szünetelt az áramszol-
gáltatás is a balesetben leszakadt 
villanyvezetékek miatt.    

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E

n
g.

 s
zá

m
: 

U
-0

0
0

5
4

5

Tengerparti nyaralás 
a Szlovén Adrián 
kirándulásokkal

2018. augusztus 22-26. /4 éjszaka. Félpanziós ellátással.
sárvári felszállással

Részvételi díj: 89.900 Ft/fő
Bővebb információról érdeklődjön irodánkban!

Április elején elkezdődött a 
Sárvári Sport- és Kulturális 
Központ kivitelezése. A Nádas-
dy és az Esze Tamás utcák által 
határolt területen, több mint 
5000 m2-en zajlik az építkezés. 
A kivitelezés a tervek szerint 18 
hónapig tart. 

Az egykori téglagyár terüle-
tén a ZÁÉV Zrt. végzi a Sárvári 
Sport- és Kulturális Központ ki-
vitelezését. Az építőipari vállalat 
a mélyalapozási, tartószerkezeti, 
építészeti, épületgépészeti és 
épületvillamossági munkálatok 
mellett a sporttechnológiai, mo-
zitechnikai és színháztechnoló-
giai szerelési feladatok ellátására 
is vállalkozott. 

A munka a tereprendezéssel, 
a földmunkákkal és az 5000 
m2 alapterületű épületegyüttes 
mélyalapozásával kezdődött. 
A sportcsarnok és a kiszolgáló 
helyiségek alapozása során 312 
darab egyenként 5,8 méter 
hosszúságú acélbetéttel megerő-
sített betoncölöpöt helyeztek el 
a talajban.

– A multifunkcionális sport-
csarnok a jelenlegi ciklus leg-
nagyobb és leglátványosabb 
beruházása – hangsúlyozta 
Kondora István polgármester 
az építkezés kapcsán. 

– A beruházás nettó 3,4 mil-
liárd forintba kerül, amelyhez 
2 milliárd 60 millió forintos 
támogatást biztosított az állam a 
Belügyminisztériumon keresz-
tül. A maradék részt, mintegy 

1,3 milliárd forintot pedig az 
önkormányzat teszi hozzá lekö-
tött tartalékából – tájékoztatott 
a polgármester, majd a mun-
katerületet bejárva leszögezte, 
a kivitelezésre 18 hónap áll 

rendelkezésre, a munkálatok 
időarányosan haladnak. 

Az építési területen két to-
ronydaru is felállításra került 
júniusban. Az emelőszerkeze-
tek jelentősen megkönnyítik 

és meggyorsítják az építkezők 
munkáját.

A beruházás részeként nem 
csak egy sportcsarnok, egy 
új közösségi tér jön létre. A 3 
szintes épületben szinte minden 
sportág teret kap, ezenfelül kul-
turális, szórakoztató rendezvé-
nyek, koncertek számára is biz-
tosítva lesz a technikai–műszaki 
háttér. A sárváriak régi vágya is 
teljesül, egy moziterem is helyet 
kap majd a multifunkcionális 
csarnokban.  

Kondora István hozzátette, 
az épület mellett egy közel 200 
beállásos parkoló is kialakításra 
kerül, amely reményei szerint 
hozzájárul a városközpont to-
vábbi tehermentesítéséhez. 

A városvezetés a környéken 
élőktől és közlekedőktől türel-
met kér a kivitelezés idejére. Az 
építési munkák nagyobb zajjal 
és teherforgalommal járnak, a 
későbbiekben viszont mindany-
nyiunk örömét szolgálja majd az 
elkészült Sárvári Sport- és Kultu-
rális Központ – hangsúlyozták.

sii

Mélyalapozási munkákkal kezdődött a sportcsarnok építése

Vihar döntötte le a darut

A multifunkcionális sportcsarnok a jelenlegi ciklus legnagyobb és leglátvá-
nyosabb beruházása – hangsúlyozta Kondora István polgármester

Kóbor Zsolt és kislánya az összedőlt fémszerkezettel, az ő lakásuk mellé 
csapódott be a toronydaru



SÁRVÁRI         HÍRLAP 5facebook.com/sarvari.televizio
. . . 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 . . .

Két díjjal is jutalmazták az idén 
50 éves Sárvár marketingmunká-
ját. Az elismerés újabb lendületet 
ad a sárvári TDM szervezet szá-
mára, amely felkészülten várja a 
nyári főszezont.

Sárvár Facebook oldalát és a 
nemrég megújult Életreszóló.hu 
blogoldalt is díjazták az Orszá-
gos Városmarketing Díj 2018-as 
versenyén. A Magyar Marketing 
Szövetség mindkét kategóriában 
Városmarketing Gyémánt Díjjal is-
merte el a sárvári TDM munkáját.

– Mindkét aktivitás külső kom-
munikáció kategóriában jutott 
a legjobbak közé, ami egyebek 
mellett azért nagy elismerés, mert 
idén ebben a kategóriában érkezett 
a legtöbb nevezés, szám szerint 
23 – mutatott rá Haller Ferenc, a 
Sárvár Tourist & TDM Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója, aki Bu-
dapesten vehette át a díjakat.

– Felemelő érzés, hogy az idén 
50 éves Sárvár két városmarketing 
díjat is kapott. Nem is jöhettek 
volna jobb időpontban ezek az 

elismerések – mondta büszkén 
Haller Ferenc.

A TDM évről évre nagy figyel-
met fordít az online felületeken 
való megjelenésre. Az elismeréssel 

ismét megerősítést nyert, hogy a 
választott fő kommunikációs irány 
megfelelő. 

Az online térben végzett mun-
ka eredményességét a számok is 

igazolják. A szervezet legutóbbi 
online kampányát, az úgyneve-
zett „Párkereső” memóriajátékot, 
egy hónap alatt közel 30 ezerszer 
keresték fel. A TDM a főszezonra 

újabb akciót hirdet, az AP-kódos 
kampány során a turisták a sárvári 
szolgáltatások igénybe vételével fix 
nyereményeket és kedvezményeket 
tudnak majd igénybe venni. 

A látogatószám növelése céljából 
német nyelvterületen is marketing 
kampányt indított a TDM. A 
legfrissebb adatok szerint már 20 
milliós példányszámban tudott 
megjelenni Sárvár a német, az 
osztrák és a svájci piacon. A PR 
tevékenység a nyáron is folytató-
dik, augusztusban pedig egy study 
tour keretében látják vendégül az 
osztrák–német–svájci újságírókat 
Sárváron.

A TDM a közeljövőben egy új 
applikációt is bemutat, majd egy 
imázsfotózás keretében a megjele-
nését is felfrissíti. Egy újdonságot is 
kipróbálnak, mozgó fotókkal, ún. 
cinemagraphokkal töltik fel online 
felületeiket. A fejlesztésekre egy 
európai uniós projekt keretében 
kerül sor.

A sárvári TDM a főszezonban 
nem csak online megoldásain 
keresztül kíván kapcsolatba lépni a 
turistákkal. Június 18-án megnyitja 
kapuit az Infó-Viskó, Sárvár turisz-
tikai információs pontja, amely 
augusztus végéig várja a látogatókat, 
mindennap 10 és 20 óra között. sii

Minél több embert elérni, 
megismertetni a megye tu-
risztikai különlegességeivel, 
legyenek azok már széles kör-
ben kedvelt fesztiválok, ki-
rándulóhelyek, vagy amelyek 
bár kevésbé ismertek, szintén 
megérdemlik a turisták figyel-
mét. A többi között ezt tűzte ki 
céljául a Vas Megyei Turizmus 
Szövetség, amely egységes 
arculattal, új logóval, honlap-
pal mutatkozott be nemrég a 
nagyközönség előtt. 

A szövetség ernyőszervezet-
ként az induló turisztikai fősze-
zontól a korábbiakhoz képest 
még inkább segítő szerepet vállal 
a vasi desztinációk számára. 
Ennek része az arculatváltás, az 
egységes megjelenés. Dr. Kon-
dora Bálint, a szervezet elnöke 
azt mondta: a változtatást, az új 
arculat tartalmi, formai kialakí-
tását több egyeztetés, kistérségi 
szakmai diskurzus előzte meg a 
szövetség és az egyes vasi desz-
tinációk között. Legfontosabb 

új arculati elem a logó. A vasi 
szövetségé sokatmondó: egy 
úgynevezett pin jelre hasonlító 
forma az internetes térképeken 
célt találó grafikai formát idézi. 
A vasi turizmus számára fontos 

természeti és vizes értékek szí-
nekben jelennek meg az emblé-
mán, de harmóniáról is üzennek 
a grafikai megoldások. Ez az, 
amivel ha a megye vendégei, 

vagy a vasiak bárhol találkoznak, 
azt jelenti számukra, hogy itt tel-
jes körű információt kaphatnak 
turisztikai kérdésekben Vasról. 

–A szövetség honlapja szintén 
megújult – emelte ki a változá-

sok között dr. Kondora Bálint. 
Az online térben a visitvas.hu 
domain név alatt sok más infor-
máció mellett a vasi desztinációk 
programajánlatai érhetőek el. Ér-

demes a szövetséget a közösségi 
oldalakon is keresni, mert itt a 
megyei programokról hetente 
új videós tartalmakat közölnek. 
Ezek a már széles körben ismert 
ajánlatok mellett ugyancsak 
értékes, de a turisták által még 
felfedezésre váró eseményeket, 
túrahelyszíneket is kínálnak. A 
szervezet idén egy kvízjátékot is 
elindít, értékes nyereményekkel. 
A Vas Megyei Turizmus Szövet-
ség az online mellett az „offline” 
térben szintén aktív: Informá-
ciós standjaival az érdeklődők 
szabadtéri programokon is ta-
lálkozhatnak. Ezeket mindenütt 
könnyű lesz majd felfedezni, 
például az összesen hét vasi 
nagyfesztiválon. Látványos ar-
culati megjelenéssel hívják fel a 
fesztiválok centrumában a szer-
vezet munkatársai standjaikra a 
figyelmet, ahol fontos informá-
ciókat nyújtanak vasi turisztikai 
desztinációk, így a sárvári kíná-
latairól, a vasi turizmus értékeiről 
az érdeklődőknek.   

 Pogács Mónika

Újabb elismerésekben részesült a sárvári TDM

Sárvár marketingjét is segíti a Vas Megyei Turizmus Szövetség

Sárvár Facebook oldalát és a nemrég megújult Életreszóló.hu blogoldalt is 
díjazták – Haller Ferenc ügyvezető az oklevelekkel

A szövetség honlapja szintén megújult – emelte ki a változások között dr. 
Kondora Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke (Fotó: facebook.
com/visitvas) 
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A Tinódi Sebestyén Gimná-
zium és az Öregdiákok Baráti 
Köre ebben a tanévben is meg-
szervezte hagyományos érett-
ségi találkozóját. Harminckét 
osztályt vártak május 26-án 
az intézménybe. Az ünnepi 
közgyűlésen megjelenteket 
Professzor Dr. Kásler Miklós, 
az ÖDBK elnöke, a Tinódi 
gimnázium 50 éve érettségizett 
diákja, az emberi erőforrások 
minisztere köszöntötte.

Az ünnepi közgyűlésre a tor-
nacsarnokban került sor, amelyet 
van Waarden-Csete Ildikó, az 
ÖDBK titkára, 40 éve érettsé-
gizett öreg diák nyitott meg.  
Az elnökségi asztalnál foglalt he-
lyet többek között Professzor Dr. 
Kásler Miklós, az ÖDBK elnöke, 
a Tinódi gimnázium 50 éve érett-
ségizett diákja, az emberi erőfor-
rások minisztere , Kondora István 
polgármester, aki negyvenöt éves 
érettségi találkozójára érkezett az 
intézménybe és Dr. Póczik István, 
az ÖDBK örökös elnöke. 

Kásler Miklós, az emberi erő-
források minisztere pontosan 
ötven évvel ezelőtt, iskolájától 
búcsúzó diákként ugyanitt kö-
szönte meg az érettségizők nevé-
ben a családok, a pedagógusok 
támogatását, példamutatását, az 

értékközpontú oktatást és a pél-
dás nevelést, ami felkészítette az 
akkori fiatalokat az életre. Kásler 
Miklós kiemelte, hogy egy egész 
életre szóló útravalót ad neki, 
ahogy a mai napon itt Sárváron 

fogadták, köszöntötték a Nádas-
dy-várban és a gimnáziumban is.

Kondora István polgármester a 
város nevében köszöntötte a talál-
kozó résztvevőit, de egykori diák-
ként megosztotta személyes em-
lékeit is a jelenlévőkkel. – A mai 

alkalom egyrészt alkalmas arra, 
hogy nosztalgiázzunk, öröm-
mel számoljunk be egymásnak 
arról, hogy mi történt velünk az 
eltelt években, mennyi unokánk 
született. Másrészt a mai rendez-

vényünk Sárvár újkori várossá 
avatásának 50 éves jubileumi 
évének része, amikor is számos 
programmal várjuk a helyieket 
és a hozzánk látogatókat, ezért 
mindenkit arra biztatok, hogy 
ismerje meg Sárvárt, hiszen Sár-
váron lenni jó, sárvárinak lenni 
jó – mondta a polgármester. 

A Tinódi gimnázium nevében 
Némethné Rádl Krisztina igazga-
tóhelyettes szólt az intézményről, 
az elért eredményekről. Kiemelte, 
hogy a 2017/2018-as tanévben 
a Medvegy Antal-díjat Binder 
Natália, a Tinódi gimnázium 12. 
B osztályának kiváló tanulmányi 
eredményű tanulója vehette át.  
Az Öreg Diákok Baráti Köré-
nek díjában részesültek Bokor 
Barbara és Gróf Annamária, 12 
A osztályos diákok, valamint  
Bernáth Evelin és Cseh Kornél, 
12 B osztályos tanulók.

Az ünnepség zárásaként az 
ötven éve érettségizett diákok a 
Tinódi gimnázium kitűzőjét ve-
hették át az intézmény diákjaitól. 

-fr-

Gimnáziumi érettségi találkozók több száz résztvevővel

Kásler Miklós, az  emberi erőforrások minisztere pontosan ötven évvel ez-
előtt, iskolájától búcsúzó diákként ugyanitt köszönte meg az értékközpontú 
oktatást és a példás nevelést

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.

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
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A jövőben egy új, korszerű 
mellkaskompressziós készülék 
segíti a sárvári mentők munká-
ját. A Sárvári Mentőállomás a 
megyében másodikként kap-
hatta meg az 5 millió forint 
értékű eszközt.

A LUCAS mellkasi komp-
ressziós rendszer a kézzel vég-
zett mellkasi kompresszióval 
kapcsolatos problémák kikü-
szöbölésére szolgáló hordoz-
ható eszköz. A készülék külső 
szívkompresszió végzésére 
szolgál olyan betegek esetében, 

akinél hirtelen szívmegállás 
lépett fel. 

– Az 5 millió forint értékű 
eszköz folyamatos és megbízható 
mellkasi összenyomást végez, 
emellett legnagyobb előnye az, 
hogy használatával egy fő fel-

szabadul a mentőegységből, így 
végezheti a többi életfontosságú 
beavatkozást – mutatott rá Szabó 
Zoltán mentőtiszt, a Sárvári Men-
tőállomás vezetője. Az eszköz to-
vábbi előnye, hogy szállítás közben 
is képes végezni az újraélesztéshez 
szükséges mellkasnyomást.

A megyében ezúttal egy ilyen 
eszköz kihelyezésére volt le-
hetőség. A magas esetszámok, 
valamint egy a közelmúltban 
lebonyolított sikeres szakmai 
továbbképzés indokolta, hogy a 
Sárvári Mentőállomás kapja meg 
a készüléket. 

Szabó Zoltán az új eszköz 
bemutatásakor kiemelte, a men-
tőállomás eszköz- és járműpark-
ja modern, nem marad el a nyu-
gat-európai színvonaltól sem.

Nemcsak a mentőállomás, a 
város is bővelkedik újraélesztő 
készülékekben. Legutóbb Rá-
basömjénben került átadásra egy 
félautomata defibrillátor. A söm-
jéni városrészben ez a második, 
Sárváron pedig összességében 
már a 17. újraélesztő készülék. 
Az új eszközök rendszerbeállí-
tása a sikeres közterületi újra-
élesztések számának növelését 
szolgálják.

sii

Újabb alkotással gyarapodott 
a város ötvenéves jubileuma 
alkalmából átadott Hild park. 
Sárvár új közösségi terén került 
felállításra a Nemzeti Összetar-
tozás Emlékműve és az Ország-
zászló. Az avatásra a nemzeti 
emléknapon került sor.

– A közös emlékezetnek he-
lyekre és szimbólumokra van 
szüksége, Sárváron mostantól itt 
lesz a trianoni tragédia meghala-
dásának a helyszíne és jelképe – 
emelte ki köszöntőjében Kondora 
István polgármester.

A nyolc méter magas emlék-
művet a sárvári születésű Gaál 
Tamás, Munkácsy-díjas szobrász-
művész készítette. Az emlékmű 
koncepciója szerint szimbolikája 
két, anyagában is elkülönülő 
szoborrészre komponált. A zász-
lórudat tartó rozsdamentes acél-
szerkezet a koronát idézi. Benne 

került elhelyezésre az öt részre 
vágott nemzet, kenyér formájá-
ban, amely mészkőből faragott. 

Az Országgyűlés 2010-ben 
döntött a Nemzeti Összetartozás 
Napjáról, mely nem Trianon tra-

gikus élményére, hanem a nemzet 
összetartozásának lélekemelő va-
lóságára utal. Ünnepi beszédében 

Takács Zoltán, a Nádasdy Kulturá-
lis Központ igazgatója a történelmi 
körülményeket elemezte.

– A magyarság régóta, talán a 
mohácsi vésztől kezdve kutatja, 
hogy miként és miért szűnt meg  
történelmi nemzetünk. Trianont 
előítéletek és érzelmek hozták 
létre – hangsúlyozta ünnepi 
beszédében. A magyarság közel 
száz éve történt tragédiájával kap-
csolatban pedig úgy fogalmazott 
Takács Zoltán, hogy azt ne csak 
elítéljük, hanem értsük is meg.

Az ünnepségen közreműkö-
dött Monostori Patrik, a Tinódi 
gimnázium tanulója és a Peda-
gógus Női Kar Hallerné Horváth 
Márta vezényletével. Az Ország-
zászló avatásán a Nádasdy Ferenc 
Bandérium és a Sárvári Hagyo-
mányőrző és Íjász Egyesület állt 
díszőrséget.

A Hild parkban felállított em-
lékmű területe a közeli jövőben 
még tovább szépül és díszkivi-
lágítást is kap majd az új sárvári 
országzászló.

Felavatták a Nemzeti Összetartozás Emlékművét

Korszerű eszköz segíti a sárvári mentők munkáját

Ünnepi beszédében Takács Zoltán, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója 
a történelmi körülményeket elemezte

A LUCAS mellkasi kompressziós rendszert Szabó Zoltán, a Sárvári Mentőál-
lomás vezetője mutatta be

Folytatás az 1. oldalról
Az érdeklődők a rendez-

vények alkalmával testközel-
ből nyerhetnek betekintést a 
tűzoltók és a mentőcsopor-
tok káreseteknél jelentkező 
feladataiba, de szemtanúi 
lehetnek annak az összetar-
tásnak és a pontos, precíz 
kárfelszámolásnak, ami tűz-
oltói hivatást jellemzi. 

Az ünnepség és a ver-
seny kísérő programjaiban 

lehetőség lesz az érdeklődő 
gyermekeknek a tűzoltói 
hivatás  eg yes  részeinek 
kipróbálására és a tűzoltó 
gépjárművek megtekinté-
sére. A Területi Tűzmeg-
előzési Bizottság preventív 
tájékoztatókat szervez, va-
lamint látványos tűzoltási 
bemutatóra is sor kerül. 
Az esemény az érdeklődők 
számára ingyenesen megte-
kinthető lesz.

Földrengés, árvíz, tűzoltási 
bemutató a Várparkban
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A Szent László

● Nyári miserend vasár- és ünnep-
nap: előeste (szombaton) 19.00, vasár-
nap 7.00, 10.00 és 19.00 óra. A vakáció 
három hónapjában a 8.30-as szentmise 
szünetel. Mi, katolikus keresztények 
nem élhetünk vasárnapi mise nélkül! 
Hétköznapokon 7 és 19 órakor isteni 
olvasmányok és Eucharisztia.

● A júniusi vasárnapi misék végén a 
2. osztályosok jelentkezése a jövő tanévi 
elsőáldozásra, a 7. osztályosok jelentke-
zése a következő bérmálásra.

● Június 16-án, szombaton 10 órakor 
a szombathelyi székesegyházban jubi-
láns papok miséje, kanonoki beiktatás 
a káptalanba és a Brenner János Ima-
szövetség közös miséje.

● Június 23-án, szombaton 10 
órakor rendezik meg a szombathelyi 
székesegyházban a Jubiláns Házaspárok 
Találkozóját. 

● Június 27-én, szerdán védőszen-
tünk, Szent László király ünnepén egész 
napos szentségimádás 10-19 óráig. Az 
őszi bérmálkozók és szüleik első nyári 
találkozója Szent László napján lesz a 
10 órai szentmisén.

● Június 29-én, pénteken Szent Péter 
és Szent Pál apostolok főünnepe, katolikus 
keresztény önazonosságunk napja: katoli-
kus vagyok, katolikus maradok, az apos-
tolok szent hitétől soha el nem szakadok!

Szent Miklós
 
● Június 27-én, szerdán 18.30 órakor 

a szentmisén Szent László király köz-
benjárásával imádkozunk hazánkért és 
városunkért.

● Június 29-én, pénteken Péter és Pál 
apostolok ünnepe. Ünnepi szentmise a 
Sári templomban este 18.30 órakor.

● Már jó előre jelzem, hogy: Július 
1-jén, vasárnap a Világegyház javára 
gyűjtünk „Péter fillér” címen. Július 
1-jén, vasárnap a családnak is megfelelő 
időpontban kezdődő szentmisén jelent-
kezzenek a jövő esztendőben elsőáldo-
záshoz és bérmáláshoz járuló diákok 
szüleikkel. A 3. és 8. osztályt kezdők.

● Július 6-án, pénteken lesz a Sári 
templom legnagyobb ünnepe az évi 
Szentségimádás napja. Délelőtt 10 óra-
kor ünnepi szentségkitételi szentmise 
szentbeszéddel, 12, 14.30 és 17 órakor a 
Rózsafüzér Társulat vezetésével szent-
olvasót imádkozunk. Ünnepi szentóra 
15 órakor lesz. Az ünnepélyes szentsé-
geltételi szentmise 18.30 órakor kezdő-
dik. Várom a szentségimádásra buzgó 
Híveimet és a Sáriból elszármazottakat!  
Venite adoremus!=Jöjjetek imádjuk!

A Sárvári Evangélik

● Lelkészválasztás: Június 17-én, 
vasárnap a 9.30 órai istentisztelet-
hez kapcsolódóan a sárvári temp-
lomban lelkészválasztó közgyűlést 
tartunk. A nyugdíjkorhatárt elérve, 
21 évi sárvári szolgálat után Gyar-
mati István lelkészt – reménység 
szerint – Pethő Attila és Pethő-Ud-
vardi Andrea fogja követni. 

● Hittudományi Egyetem: Június 
22-én, pénteken délután lesz Bu-
dapesten a Hittudományi Egyetem 
tanévzáró ünnepélye. Ezen az alkal-
mon köszöntik a jubiláló lelkészek 
között az 1978-ban végzetteket is. 

● GAS szószék csere: Június 24-
én, a vasárnapi istentiszteleti szol-
gálatokat a Gusztáv Adolf egyházi 

segélyszervezet javára való gyűjtés 
jegyében, szószék cserével végzik a 
lelkészek. Megyei beosztás szerint: 
Sárvár és Rábapaty–Kissomlyóval és 
Gércével kerül párba.

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

● Szerdánként 17.30-ra a Da-
lárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Szent László 
Plébánia

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 utcai 
belvárosi, zöldövezeti 
sorházban utolsó 
82 m2-es lakás eladó. 

CSOK igénybe vehető.
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A város idén is folytatta a má-
jusfaliget körültáncolásának 
hagyományát. Az önkormány-
zat, az intézmények és a civil 
szervezetek képviselői idén 
50 jubileumi fát emeltek ki a 
várpark földjéből. 

Május 31-én Kondora István 
polgármester és Takács Zoltán 
Bálint, a Nádasdy Kulturális 
Központ igazgatójának ve-
zénylete mellett kezdődhetett 
meg a májusfák kitáncolása. 
A hagyományoknak megfe-
lelően a polgármester közös 

éneklésre és táncra invitálta a 
résztvevőket, majd hozzáfog-
tak a májusfák kidöntéséhez. 
Kondora István polgármester 
a májusfa-kitáncolást követően 
rögtön megragadta az alkalmat, 
hogy meghívja a civileket a jövő 
évi májusfaállításra. A szerve-
zők nem szeretnék felülmúlni 
az idei számokat, a biztonságot 
szem előtt tartva visszatérnek 
az előző évek gyakorlatához, 
így 2019 májusában várhatóan 
ismét 30-35 fa ékesíti majd a 
Nádasdy-vár parkját.

sii

Kitáncolták a májusfákat
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www.kemenesvulkanpark.hu/programok

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2018.06.23 SZOMBAT
KEMENES VULKÁNPARK

CELLDÖMÖLK

 
16:00 TÉR-KÉPZŐ buszmegálló birtokba vétele
     -építész előadásokkal
19:00 ADATVADÁSZOK című dokumentumfilm
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SZOMBATHELY
2018. június 24 – 30.
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JAZZ FESZTIVÁL ÉS IMPROVIZÁCIÓS TÁBOR

19.

Dresch Quartet – The Coquette Jazz Band – Kéknyúl
Tóth Vera & Budapest Jazz Orchestra – Take Monk

Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák – The Enrico Crivellaro Band (I) 
Joe Louis Walker (USA)WindSingers – Ferenc Snétberger-Markus Stockhausen 

LANDSCAPES (D) – Ferenc Nemeth Trio featuring  Eli Degibri and Joe Sanders (USA)

Snétberger Ferenc

Tóth Vera

Joe Louis Walker

Blues Nap

Lamantin Jazz Fesztivál - Sárvár 92 x 134:Layout 1  2018.05.27.  22:58  Page 1

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
Best modell

Best modell

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

 
Kék

Metál

Kék

Piros

Metálfény

Metálfény

Metálfény

Metálfény

3 750 000 Ft

4 250000 Ft

4 460 000 Ft

4 921 000 Ft

6 025 000 Ft

5 025 000 Ft

5 410 000 Ft

9 862 000 Ft

751 000 Ft

651 000 Ft

461000 Ft

971 000 Ft

1 026 000 Ft

826 000 Ft

811 000 Ft

2 512 000 Ft

2 999 000 Ft

3 599 000 Ft

3 999 000 Ft

3 950 000 Ft

4 999 000 Ft

4 199 000 Ft

4 599 000 Ft

7 350 000 Ft

MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁRSZÍN

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, 2018. 06. 30-ig történő megrendelés 
esetén, illetve a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. További feltételekről 
érdeklődjön márkakereskedésünkben.

AKCIÓS AJÁNLATOK AZ 
OPEL SZOMBATHELYTŐL!
2+2 év garanciával!

 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

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.

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
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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
 – 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

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.
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A Sárvári Oratórikus Kórus 
újabb, egész estés jubileumi 
koncertre készül. 2018. június 
24-én a Tinódi Gimnázium 
tornacsarnokában 18 órai kez-
dettel kerül megrendezésre az 
Önök kérték című előadásuk. 
Mivel az együttes idén lett 5 
éves, ezért a hagyományos kon-
certkereteket kibővítve, még 
több érdekességgel készülnek 
az előadásra.

Az Önök kérték nemcsak 
címe, hanem felépítése is 
az előadásnak. A koncert 
elhangzó dalait a kórus éle-
tében fontos szerepet játszó 
személyek kívánságai alapján 
állították össze, egy-egy rövid 
riport videó levetítése után 
szólal majd meg a kért műsor-
szám. Vidámság, táncbetétek, 
színes színpadi játékok tar-
kítják a közel két és fél órás 
előadást, amelybe szünetet is 
beiktatnak. 

Mivel a születésnap nem 
képzelhető el sütemény nélkül, 
a SOK cukrásza megalkotta 

a SOK süteményét, egy zenei 
motívumokban bővelkedő 
muffint, ezt fogják a szünet-
ben feltálalni a közönségnek.
Még egy ajándékkal készül 
az estére a SOK: dr. 
Szalai Ferencné, a kó-
rus karnagya Sárvár 
újkori várossá avatásá-
nak 50. évfordulójára 
Lovász Adrienn versére 
egy dalt írt, amelynek 
címe: Sárvár ölén. En-
nek a négy szólóénekre, 
többszólamú kórusra, 
zenekarra írt műnek 
az ősbemutatója lesz 
az előadás utolsó zene-
száma.

Az előadáson a közel 
100 szereplő között 
közreműködik a zon-
gorista Dörnyei Roland, 
a Kanona Band fúvó-
sai, a Sárvári Vonósok 
zenészei, a Sitkei Ci-
terazenekar tagjai, az 
ütős szekcióban Vajda 
András és dr. Wachter 

Walter, valamint Csizmadia Éva 
fuvolán, a SOK szólóénekesei, 
tánckara és az oratórikus kórus 
gyerekkórusa. Az énekkart ve-
zényli dr. Szalai Ferencné. 

Az ünnepi koncert nem ér 
véget az előadással, mert a Pos-
ta téren 21 órától nyilvános, 
ingyenes utcabált szerveznek. 
Takács Ferenc DJ retro-partyt 

varázsol a szökőkutak 
tövébe.

A koncert szlogen-
jéül az egyik elhangzó 
filmzene, az Egyiptom 
hercege betétdalát vá-
lasztották: „Mert Ő küld 
száz csodát,/ Csak ben-
ne bízz! Reményünk 
híd, /De bizton áll! /
Megélhet száz csodát, /
Ki hinni bír! Merj hinni 
hát, És láss csodát!” Jú-
nius 24-én a közönség 
megérezheti azt a cso-
dát, amelyben a kórus 
közössége él, a szoros 
összetartozás és a zene 
szeretete miatt. 

A koncertre a belé-
pés támogatói jeggyel 
lehetséges, amelyet a 
Lilaudvar Kávéházban 
lehet átvenni.

Útra kel a Republic, Zoltán Erika, DJ Do-
minique, az Ismerős Arcok, a 4 fúvószenekar, 
és még sokan mások. A fedélzet megrakva 
belga, német, cseh, és hazai kézműves sörökkel, 
borokkal, pálinkával, finom ételekkel, a 
gyerekeknek játszóházzal. 

A Sárvári Fúvószenei Fesztivál idén tizen-
kilencedik alkalommal kerül megrendezésre 
2018. június 29. és július 1. között a fúvós 
szakma, a Sárvárra látogató vendégek és váro-
sunk lakóinak örömére. 

A fesztiválon résztvevő fúvószenekarok: 
Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
Szombathely Város Koncert Fúvószenekara
Sárvári Koncertfúvószenekar
Látványos felvonulás lesz 2018. június 30-

án 16 órától, az Óriásbábokkal és a sárvári 
Sihu-val, amely „Sörexpressz” is lesz egyben, 
hisz az idei fesztivál egyik fontos élményeleme a 
sörfesztivál és a sörbemutatók. Az eddigi évek-
hez hasonlóan fúvós gálaműsorát kiegészítik 
majd péntektől vasárnapig népszerű hazai 
könnyűzenei együttesek fellépései. A sörfesz-
tivált Kondora István polgármester, és Máhr 
Tivadar alpolgármester sörcsapolással nyitja 
meg 2018. június 29-én 19.45 kor.

A 2018-ban zajló fesztivál a hagyományos 
fúvós zenei értékek bemutatása mellett nagy hang-
súlyt fektet a vendégcsalogató, látványos elemekre. 

Program:
Június 29. péntek:
14.00-22.00 Folk Bazár (kézműves vásár)
17.00-18.00 Happy Hour (1-et fizet 2-t kap 

sörakció)
18.00 BSW

19.45 Sörfesztivál megnyitó
20.00 REPUBLIC
22.15 Sörivó verseny
22.30 KATAPULT DJ.
00.15 Paul Jr.
03.00 Zárás

Június 30. szombat:
12.00-22.00 Folk Bazár (kézműves vásár)
16.00-19.30 Felvonulás, majd zenekarok 

gálaműsora
20.00 ZOLTÁN ERIKA
22.30 Sörivó verseny
22.45 DJ DOMINIQUE – Retro Party
00.45 Dj Shepherd
03.00 Zárás

Július 1. vasárnap
12.00-22.00 Folk Bazár (kézműves vásár)
17.00-18.00 Happy Hour (1-et fizet 2-t kap 

sörakció)
18.00 Shabby Blues Band
20.00 ISMERŐS ARCOK
23.00 Zárás
Vidámpark, Sörexpressz, kézműves vásár, 

nemzetközi konyha, kézműves és import 
sörök...

Részletes program: http://sarvarfuvos.
com/sorexpressz/

Sárvári Sörexpressz és XIX. Sárvári Fúvószenei Várfesztivál 
Sárvár, Sárvár állomás! A Sörexpressz a Nádasdy-várba menetrend szerint indul!

Az 5 éves Sárvári Oratórikus Kórus koncertje
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. június 15. és 30. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!

Tájékoztatás: +36-30/444-71-24
www.ritmo.hu

Nyári intenzív tanfolyamok 
indulnak július 2-án és 16-án, 

hétfőn 9 és 17 órakor.

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

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

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

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! 

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 20 Ft
Soproni Kékfrankos termelői bor 2 l  990 Ft  495 Ft/l

KÁVÉK: /db
Wiener Extra 1 kg  2050 Ft 2050 Ft/kg
Wiener Extra 250 g  510 Ft 2040 Ft/kg
Eduscho Dupla 1 kg  2050 Ft 2050 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          90 Ft 45 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   
 

A Sárvár FC utolsó bajnoki 
mérkőzését a Répcelak SE ellen 
játszotta hazai pályán, és 4:0-s 
győzelmet aratott. A megyei I. 
osztályú bajnokságban veretlen 
Sárvár FC a mérkőzést követő-
en vehette át a bajnokcsapatnak 
járó aranyérmeket.

Dobány Lajos, a Vas Megyei 
Labdarúgó Szövetség elnöke 
és Kondora István, Sárvár pol-

gármestere adta át a csapatnak 
az aranyérmeket és a kupát. 
Aztán az is eldőlt, hogy a csapat 
a REAC-ot kapta ellenfélül az 
NB III-ba való feljutást ered-
ményező osztályozón. A páros 
csata első mérkőzését szomba-
ton rendezték a fővárosban, a 
végeredmény 0:0 lett. A vissza-
vágó június16-án 17 órakor lesz 
városunkban. Minden szurkolót 
várnak!

Aranyérmes focisták
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Június 16., 23. és 30.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Június 15., 22. és 29. (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 15. és 29. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Testületi ülés
Június 28. (csütörtök) 16.00/élő
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
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Egy héten át zajlottak Sárvár 
Város Sportnapjai, ennek kere-
tében szervezték meg a Sárvári 
Nemzetközi Óvoda Játékokat, 
május végén pedig elrajtolt a 
„Fut a Sárvár, gurul a Sárvár” 
Futó- és Görkorcsolya Fesztivál.

A Sárvári Csicsergő Óvoda 
szervezte meg a Tinódi gimnázium 
sportcsarnokában a Sárvári Nem-
zetközi Óvoda Játékokat, amelyen 
öt csapat versengett. A rendezvény 
fővédnöke dr. Hegedüs Csaba, 
olimpiai bajnok birkózó, Sárvár 
dísz polgára volt, de számos más hí-
res válogatott sportoló, olimpikon 
is részt vett az óvoda játékokon. 
A leggyorsabb kategória győztese 
a Sárvári Csicsergő Óvoda I-es 
csapata lett. A legbátrabb címet 
Sonntagberg, a legügyesebbnek 

járó elismerést a Csicsergő III-as 
csapata kapta. A legkitartóbbat 
illető oklevélben Uherské Hradiště 
ovis küldöttsége, a legedzettebbnek 
járó elismerésben a Csicsergő II-es 
csoportja részesült.

*    *    *
Sárvár Város Sportnapjait április 
utolsó hetében rendezték meg a 
„Mozdulj Sárvár!” egészséges 

életmódot népszerűsítő prog-
ramsorozat keretében. Idén 
úszás, 12-24 órás futás, Nordic 
Walking és petanque nyitotta a 
rendezvényeket.

A Peace Run a világ legnagyobb 
váltófutása. A békét jelképező 
fáklyát egy nemzetközi futócsapat 
viszi országról országra, amelyhez 
bárki csatlakozhat. Sárvárra a 
sportnap keretében érkezett meg 
a békeláng, amelynek célja, hogy 
fejlessze az egyének, a közösségek 
és a nemzetek közötti békét és ba-
rátságot. A Szent László Katolikus 
Általános Iskola tanulói és peda-
gógusai a város határában várták, 
és köszöntötték a futókat, majd 
együtt futottak a fáklyavivőkkel 
a Hild parkba. A Hild parkból 
indultak a Sárvári Kerékpáregy-

lethez csatlakozók is egy kerékpár-
túrára, és több helyszínen zajlottak 
sportrendezvények. A Sárvári 
Sportnapok keretében idén is több 
százan sportoltak együtt, a szer-
vezők azonban bíznak abban, 
hogy jövőre újabb sportolni vágyó 
sárváriakat sikerül megnyerni a 
sárvári sport ügyének.

*    *    *

Közel félezer résztvevője volt 
az idén hatodik alkalommal 
megrendezett „Fut a Sárvár, 
gurul a Sárvár” szabadidős 
sportfesztiválnak. A futók Sár-
vár belvárosán és a Nádasdy-vár 
körül róhatták köreiket, majd 
a Posta térre érkeztek vissza a 
versenyzők a befutóhoz.

– Az egészséges életmód meg-
szerettetése, minél több embert 
mozgásra csábítani, az utcai 
futó- és görkorcsolya versenyek 
hangulatát és a sportszerű ver-
senyzés közös örömét megélni 

jött létre a futóesemény Sárvár 
szívében – mondta a megnyitón 
Haraszti Zsolt főszervező.

Négy kategóriában indulhattak 
a futók és a görkorcsolyázók. A 
2,5 kilométeres távra a gyerme-
kek, családok, nordic walkin-
gosok jelentkezését várták. Az 
öt kilométeres távon a felnőtt 
kategória mellett külön versenyt 
hirdettek a felső tagozatos általá-
nos iskolások és középiskolások 
számára. A 10 km-es távon a 
felnőttek versenyét rendezték. 
Három kilométeren a görkor-
csolyások versengtek egymással. 

HHíívvvjjj mmmmmmmmmmmmmmmmmmmooooooooooosstt:: +++++3333333366666666666666----222222222222222222222000000000////44222244--333555--5533 •• wwwwwwww..ppiirooss-ppoonnt.huuu

Sárvár | Celldömölk
Egyéni nyelvoktatás rugalmas idôbeosztásban!
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Használd ki a nyarat,
gyere akár intenzíven!
Betervezett nyaralás nem akadály!

Nyelvvizsgára, érettségire,
külföldi munkára felkészítés!

TINIK   SZÜLEI
FIGYELEM!

A Hild parkban a városvezetés tagjai és lelkes közönség fogadta a békefutókat

A Családok éve jegyében a gyerekek és szüleik együtt versenyeztek az óvoda 
játékokon

Sportos volt az idei tavasz is Sárváron

Megtöltötték a sportolók a Posta teret
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ESKÜVŐRE KÉSZÜLSZ?

www.ekszerszalon.com

Válaszd karikagyűrűben is 
a hozzád illőt!

2018-as új modellek várnak, 
MOST -10% kedvezmény 

a munkadíj árából 
és AJÁNDÉK egyedi 

GYŰRŰPÁRNA! 
(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.
Hogy a nagy napon 

mindenki elegáns legyen...

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

Tel.: 06 30/974–6655
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Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234
Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00, Tel.: 320-475

„10 x fizet egyszer ingyen”
Gyűjtse a bónokat, megéri!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Hamarosan megújuló étlapunkról válogasson 
ínyére - kedvére!

34. éve 
az Önök szolgálatában!

A nagy sikerre való tekintettel 
mindenkit várunk 

július 7-én  (szombaton) 19 órától
   egy fergeteges szülinapi buliba 

a Vendéglő előtti útszakaszon, 
ahol retro ételekkel is készülünk.

  Ezt követően a várva várt 
RETRO DISCO kifulladásig! 

(Brecska Attila)

20.30-tól 
sztárvendég 

ZALATNAI CINI

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

BÁTHORY LAKOMA 2018
Július 9–10-én (H-K)
ismét időutazás 
a vár bástyájában! 
Középkori ételek, 
korhű jelmezek, műsorok! 
Foglalja le helyét, le ne 
maradjon róla! 
Jegy kizárólag elővételben kapható: 6900 Ft

RÉSZLETEK: www.tinodihotel.hu

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

gyümölcsöt tartalmaznak! Hm.. fi ncsi!  �

Június végétől minden nap élőzene a 
kerthelyiségben! Zenél: Csuta

Ügyes, lelkes, megbízható pizzafutárt 
felveszünk! Jármű van!


