
A többség visszatérne 
Sárvárra wellnesselni
Kérdőíves kutatást végzett a Sár-
vár Tourist & TDM Nonprofit 
Kft. az elmúlt hónapokban a 
városba látogató vendégek köré-
ben. Az iroda munkatársai arra 
voltak kíváncsiak, hogy mely 
szolgáltatások a legnépszerűb-
bek a gyógyfürdős településen, 
jellemzően melyik korosztály 
tagjai látogatnak Sárvárra, ők 
honnan érkeznek, hol szállnak 
meg és mennyi időt töltenek 
kikapcsolódással. 

Haller Ferenc, a TDM ügy-
vezetője elmondta, hogy szinte 
kizárólag pozitív véleményekkel 
találkoztak a válaszok kiértékelé-
sekor. – Jól példázza a vendégek 
elégedettségét például az a tény, 
hogy a kérdőív kitöltőinek 58 
százaléka már nem először jár a 
fürdővárosban. Vagyis visszatérő 
vendégnek számít. Sőt, 25 száza-
lékuk már négy vagy ennél több 
alkalommal járt nálunk – mondta 
Haller Ferenc.

Folytatás a 3. oldalon

Sárvár a fúvószene és a mazsorett fellegvára 

A sárvári mazsorettek mögött a Sárvári Koncertfúvószenekar a vár színpadán
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A XI. Nemzetközi Fúvószene-
kari és Mazsorett Fesztivállal 
hivatalosan is kezdetét vette 
a fesztiválszezon Sárváron. A 
botforgatók showjára nyolc 
város mazsorettjei és fúvósai 
érkeztek szerte a Kárpát-me-
dencéből.

Három napon át, három hely-
színen várták műsorukkal az 
érdeklődőket a Sárvárra érkező 

mazsorettek. A fellépésekre a 
Nádasdy-várban, a Hild parkban 
és a Gyógy- és Wellnessfürdőben 
került sor. A programelemek kö-
zött szerepelt fúvós és mazsorett 
show, koncert és térzene is. 

A XI. Nemzetközi Fúvószene-
kari és Mazsorett Fesztivál leg-
látványosabb programjai közé 
tartozott a június 2-i felvonulás. 
A mazsorettek idén is vidám, 
színes ruhákban vonultak végig 

Sárvár utcáin. A menet élén 
a Sárvári Mazsorett Együttes 
csoportjai haladtak, majd be-
mutatkoztak Hajdúböszörmény, 
Kapuvár, Kiskőrös, Körmend, 
Pápa, Újfehértó és a szlovákiai 
Nemesócsa együttesei is.

A felvonulás útvonala idén 
eltért a megszokottól. A fellépők 
a Posta téren áthaladva, a megú-
jult Hild parkot is bejárták.

Folytatás az 5. oldalon
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Indul a Sárvári Sörexpressz!
A Sárvári Sörexpresszt és a XIX. Sárvári Fúvószenei Várfesztivált 

június 29–30-án és július 1-jén szervezik meg a sárvári fúvósok. 
Máhr Tivadar alpolgármester, a fúvós egyesület társadalmi el-
nöke elmondta, hogy szerették volna a hagyományos fúvószenei 
értékek mellett vendégcsalogató, látványos elemekkel bővíteni a 
rendezvényt, azért egészítették ki sörfesztivállal és könnyűzenei 
koncertekkel a programot. Idén a fellépők között lesz a Republic, 
Zoltán Erika, DJ Dominique és az Ismerős Arcok is. 

Részletes program a 11. oldalon

A jubileumi Nádasdy Történelmi Fesztivál 
A Nádasdy Történelmi Fesztivál július 13–15. között, immár tize-

dik alkalommal tárja szélesre a Sárvár szívében található, Európában 
is egyedülálló Nádasdy-vár kapuját. A jubileumi rendezvény, hűen 
eddigi hagyományaihoz, igazán tartalmas programot és számos 
meglepetést tartogat. Július 7-én a Nádasdy Halfogó Versennyel 
veszi kezdetét a program, július 9–10-én a Báthory Lakomára invi-
tálják a közönséget, hogy aztán kezdetét vegye a fesztiváli forgatag. 
A Nádasdy Ételmustrán az ország legnagyobb középkori lakomájára 
terítik meg az asztalt.  Részletes program 12-13. oldal

. . . 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 . . .



SÁRVÁRI         HÍRLAP2 www.sarvarvaros.hu
. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2018 | 05 | 31.

VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AGGLOMERÁCIÓS TELEPÜLÉSRÉSZEKET 
A VÁROSKÖZPONTHOZ KAPCSOLÓ 
KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK 
FEJLESZTÉSE SÁRVÁRON
TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00007

A Vas Megyei Önkormányzat, Sárvár Város Önkormányzata, 
valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt által létrehozott kon-
zorcium 265,84 millió forint összegű támogatásban részesült 
a Széchenyi 2020 program keretében. A projekt keretében 
Sárvár városközpontját és agglomerációs településrészeit 
összekötő kerékpárutak és nyomvonalak épülnek, több mint 
4,5 kilométer hosszban.

Megépül a Sárvár központi belterülete és Rábasömjén telepü-
lésrész közötti összefüggő, megszakítás nélküli kerékpáros 
útvonal, a Katalin utca és a Sársziget utca közötti kerékpárút 
és kerékpársáv valamint a Szombathelyi utca - Ungvár utca 
vége közötti kerékpáros nyom. A projekt keretében jelentősen 
javulnak a Sári és a Kertváros településrészekben a kerékpáros 
közlekedés feltételei.

A fejlesztés fontos célja, hogy a biztonságos kerékpáros közle-
kedés feltételeit megteremtse Sárvár iparterületei irányában, 
elősegítve egyúttal a munkábajárás környezetterhelésének 
mérséklését. A fejlesztés nemcsak a munkahelyek biztonságos 
elérését, de a közügyek intézését, közszolgáltatások igénybevéte-
lét, iskolába járást, illetve kereskedelmi és egyéb szolgáltatások 
igénybevételét is segíti. Sárvár Város alapvető céljának tekinti a 
település gépjárműforgalmának fokozatos csökkenését, illetve a 
kerékpáros forgalom részarányának növelését, ezáltal hozzájárul 
a környezeti terhelések (zaj, rezgés, füst, por, káros anyag) és az 
energiafelhasználás csökkenéséhez, a lakosság életminőségének 
javulásához.

Az önkormányzat kampányt indít a kerékpáros közlekedés 
népszerűsítésére, amelynek célja annak tudatosítása, hogy a 
rövidtávú utazások esetén a leggyorsabb közlekedési eszköz 
sok esetben a kerékpár lehet. Ennek keretében a kerékpározást 
népszerűsítő rendezvényeket, tájékoztatókat szerveznek, főként 
a gyermekek, iskolások számára.

A projekt alapvető célkitűzése a térség fejlődési lehetőségeinek 
megteremtése, a lakosság életkörülményeinek javítása, a kerék-
páros közlekedés biztonságosabbá tétele, a kerékpározás, mint a 
munkába járás gyors és fenntartható módjának népszerűsítése, 
és város kerékpárút-hálózatának kiterjesztése.

A teljes egészében Európai Uniós támogatásból finanszírozott 
fejlesztés 2017. júliusa és 2019. augusztusa között valósul meg, 
265 842 000 Forint értékben.

Június 15-én Berkovics Gyulát köszöntötte 90. születésnapja alkalmából 
Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester. Az ünnepelt 
Sárváron született 1928. június 17-én. A miniszterelnöki emléklap mellett 
ajándékkosárral is kedveskedtek a városvezetők a Sársziget utcában élő 
Berkovics Gyulának

Szépkorú köszöntése

TISZTELT SÁRVÁRI 
POLGÁROK!

A Gazdasági, Városfejlesztési 
és Közbeszerzési Bizottság a 
2018. június 14-i ülésén a Sárvár 
belterület 111/9 helyrajzi számú 
közterület elnevezésére tett ja-
vaslatot. A Bizottság döntését az 

alábbiak szerint véleményezés 
céljából közzétesszük.

A javaslattal kapcsolatos 
véleményeket legkésőbb 2018. 
július 12-ig kérjük benyújtani 
írásban a Sárvári Közös Ön-
kormányzati Hivatal Hatósági 
Irodának (telefon: 95/523-134, 

95/523-132) címezve a 9600 
Sárvár, Várkerület u. 2. címre 
vagy a vargyai.vilmos@sarvar.
hu email címre.

A térképvázlatok 2018. július 
12-éig a Hivatal földszint 5. szá-
mú irodahelyiségében tekinthe-
tők meg ügyfélfogadási időben.

A Bizottság javasolja a Sárvár bel-
terület 111/9 helyrajzi számú köz-
területnek a „9600 Sárvár, Hunyadi 
udvar” közterületi elnevezését.

Sárvár Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének 

Gazdasági, Városfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottsága

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingat-
lanhasználó 2018. július 27-ÉN, PÉNTEKEN 10:00 órától 16:00 
óráig a Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelye-
zett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása 
nem áll fenn.

kommunális gyűjtés: 
hétfő vagy csütörtök

kommunális gyűjtés: 
kedd vagy péntek

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

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

Telefonos ügyfélszolgálat:
Kedd: 10:00–17:00, Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8:00–14:00
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Folytatás az 1. oldalról
A Sárvár Tourist & TDM Non-

profit Kft. által készített felmérés-
ből az is kiderült, hogy a legtöbben 
a gyógy- és wellness lehetőséget 
tartják a legvonzóbb attrakciónak 
a fürdővárosban. Amiből talán 
valamelyest következik is, hogy 
miért a gyógykezelést, a wellnesst 
és a strandolást nevezte meg a vá-
laszadók 81 százaléka az utazása 
elsődleges céljának.

A feltett kérdésekre kapott 
válaszok alapján az látszik, hogy 
a Sárvárra látogatók életkorát 
tekintve a középkorúak van-
nak többségben. A 31-40 éves 
korosztályba a válaszadók 34 
százaléka tartozik. De magas, 
24 százalék a 41-50 év közötti-
ek aránya, 27 százalék pedig a 
fiataloké.

– Ezek az adatok is nagyon jól 
mutatják, hogy Sárváron min-

den korosztály megtalálja magá-
nak a kikapcsolódási lehetőséget 
– fűzte hozzá az eredményekhez 
a TDM ügyvezetője.

Haller Ferenc örömtelinek 
tartja továbbá, hogy valamelyest 
növekedett a városban eltöltött 

éjszakák száma. A válaszok 
alapján már nem csak 1-2 napra 
jönnek a vendégek, 42 százalék 
3-4 napot is eltölt Sárváron. De 
22 százalékuk egy hétig vagy 
ennél hosszabb ideig is a fürdő-
városban tartózkodik. 

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Európai uniós támogatással, 
közel 300 millió forintból újul-
hat meg a Sárvári Gondozási 
és Gyermekjóléti Központ 
épülete. A teljes körű átala-
kítási munkálatok rövidesen 
befejeződnek, év végén ismét 
régi helyén fogadhatja az ellá-
tottakat a központ.

Az ellátottak ma még a Vár-
kerület utca 17/A szám alatti 
épületben intézhetik ügyeiket, 
hamarosan azonban visszaköl-
tözhet Nádasdy utcai székhelyére 
a Sárvári Gondozási és Gyer-
mekjóléti Központ. Sárvár Város 
Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program keretében 150 millió 
forintot nyert a gondozási köz-
pont korszerűsítésére, melyet 
további 148 millió forinttal 
egészített ki. A közel 300 millió 

forintos beruházásnak köszön-
hetően az épület bővítése és teljes 
rekonstrukciója is megvalósul.

Kondora István polgármester 
a helyszínen értékelte a kivite-
lezést. – Az építkezés jól halad, 
már állnak a falak, és a tető is 
felkerült az épületre – tájékoz-
tatott a polgármester, kiemelve, 
hogy ez megkönnyíti a hátralevő 
munkálatokat is, hiszen bármi-
lyen időjárási viszontagság kö-
zött folytatható a belső szerelés, 
a vakolás, a gépészeti munka.

A pályázat előírásainak megfe-
lelően az épülethez egy parkoló 
egységet is biztosítani kellett. Ez 
a szomszédos társasház udvarán 
került kialakításra. 

A polgármester hozzátette, 
Sárvár Város Önkormányzata 
kötelező feladatát képezi az 
étkeztetés, a házi segítségnyúj-
tás, a nappali ellátás, továbbá a 

családsegítés és a gyermekjóléti 
szolgáltatás biztosítása. Az épü-
let korábbi állapotában már nem 
felelt meg a követelményeknek, 
az ingatlan hosszú évtizedek óta 
felújításra szorult. A most zajló 
korszerűsítéssel, akadálymente-
sítéssel megvalósul a szociális 
alapszolgáltatások infrastruk-

turális fejlesztése városunkban, 
így a folytatásban az intézmény 
magasabb szinten lesz képes 
eleget tenni feladatainak. 

A rekonstrukció várhatóan 
idén ősszel fejeződik be, szep-
temberben már megújult környe-
zetben folyhat a szakmai munka.

sii

Az idei tanév végén is köszöntöt-
ték a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott tanulókat Sárváron.  
A Városháza nagytermében 
Kondora István polgármester 
és Máhr Tivadar alpolgármester 
adták át a diákoknak az elisme-
rő okleveleket.

Zsúfolásig telt az asztal okleve-
lekkel a Városháza nagytermében. 
Idén júniusban közel 160 tanuló 
vehetett át elismerő oklevelet a 
2017/2018-as tanévben mutatott 
kimagasló teljesítményéért.

Az eseményen megjelent di-
ákokat és vendégeket Kondora 
István polgármester köszöntötte. 
– Légy mindig kitűnő, de soha 

ne legyél feltűnő – tanácsolta a 
polgármester a fiataloknak, majd 
Máhr Tivadar alpolgármesterrel 
együtt átnyújtotta az elismerő 
okleveleket a tanulók számára. 

Sárvár Város Önkormányzata azo-
kat a diákokat jutalmazta, akik a 
2017/2018-as tanévben kimagasló 
eredményeket értek el valamilyen 
megyei vagy országos tanulmányi, 

művészeti, kulturális, illetve zenei 
versenyen. Az ünnepségen okleve-
let vehettek át a Sárvári Gárdonyi 
Géza Általános Iskola, a Nádasdy 
Tamás Általános Iskola, a Szent 
László Katolikus Általános Iskola, 
a Barabás György Műszaki Szak-
középiskola és a Tinódi Sebestyén 
Gimnázium eredményes tanulói, 
valamint a Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola tehetséges nö-
vendékei is.  

Kondora István polgármester 
búcsúzóul egy közös csoport-
képre invitálta a díjazottakat, 
majd a tanulmányaikhoz további 
sikereket, a beköszöntő nyári 
szünetre pedig jó pihenést kívánt 
a diákoknak. Czupor Szilvia

A többség visszatérne Sárvárra wellnesselni

Már tető alatt van a gondozási központ épülete

Köszöntötték a kiemelkedő teljesítményű diákokat

A közel 300 millió forintos beruházásnak köszönhetően a gondozási központ 
bővítése és teljes rekonstrukciója is megvalósul

Légy mindig kitűnő, de soha ne legyél feltűnő – tanácsolta a polgármester 
a fiataloknak
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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
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   
 

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

„Ez most komoly?” címmel  
tematikus zenei hétvége színhe-
lye volt  a sárvári Nádasdy-vár.  
A rendezvényt Máhr Tivadar, 
Sárvár alpolgármestere és Széle-
si Attila, a Koncz János Alapfo-
kú Művészeti Iskola igazgatója 
nyitotta meg. 

A Nádasdy Kulturális Központ 
munkatársai a komolyzene iránt 
rajongók mellett a műfajjal még 
csak ismerkedőknek is kínáltak 
programot a két nap alatt. A 
rendezvények közül több gyer-
mekeknek, családoknak szólt. 
A tehetséggondozás szintén 
szerepet kapott, hiszen a Koncz 
János Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei is bemutatkoztak 
egy-egy zenei produkcióval. 
Szabadtéri koncertet adtak a 
Sárvári Vonósok, a Savaria Réz-
fúvós Együttes, Kalmus Felícián 
csellóművész, zeneszerző és a 
Kőszegi Vonósok is a komoly-
zene sárvári hétvégéjén. 

A tematikus rendezvény 
egyik közreműködője, a Sárvári 

Vonósok művészeti együtte-
sének vezetője, Kovács Éva 
azért örült a várkoncertnek és 
minden más meghívásnak is, 

mert zenekarával a komolyzene 
megszerettetéséért is tudnak 
tenni, emellett a zeneirodalom 
könnyedebb műveinek meg-
szólaltatásával szórakoztatni 
is szeretnének. Kovács Éva 
elmondta: A Sárvári Vonósok 

már nagy energiákkal készül-
nek a város többi művészeti 
csoportjával a sárvári város-
jubileumi ünnepségek nagy-

szabású műsorára, mellette 
pedig már az új repertoár ösz-
szeállításán is dolgoznak, de a 
pihenésre is szánnak majd időt.  

– A klasszikus zene szinte 
hazatalált azzal, hogy a hang-
versenyeket a várban, annak sza-

badtéri színpadán, termeiben, 
vagy épp parkos, árnyas részén 
rendeztük – mondta el Molnár 
Andrea szervező. 

A komolyzenei hétvégével és 
minden más programmal az a 
Nádasdy Kulturális Központ 
munkatársainak célja, hogy a 
várba betérők élményeket sze-
rezzenek, érezzék jól magukat 
a történelmi környezetben és 
lehetőleg térjenek vissza minél 
többször újabb programokat 
megtekintve vagy csak egysze-
rűen azért, mert jó időt tölteni a 
történelmi várfalak stresszmen-
tes közegében.

A tematikus zenei hétvége 
sikerén felbuzdulva a Nádasdy 
Kulturális Központ munkatársa-
inak elhatározása, hogy jövőre is 
rendeznek majd ilyen kulturális 
eseményt a várban, szintén a 
tehetséggondozás, a komolyze-
ne műfajának megszerettetése, 
népszerűsítése céljából újabb 
igényes hangversenyekkel, nívós 
koncertekkel. 

Pogács Mónika

A komolyzene sárvári hétvégéje

A Sárvári Vonósok a vár árnyas fái alatt zenéltek
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A Galeria Arcisban nyílt meg 
Hegyeshalmi László festőmű-
vész A fény útja című kiállítása. 
A tárlat ősbemutató, mivel a ki-
állított alkotások többsége most 
került először közönség elé.  
A kiállítást Dohnál Szonja mű-
vészettörténész nyitotta meg.

A Szombathelyi Tanárképző 
Főiskolán ugyan tanárokat 
képeztek, de a sárvári galéria 
történetében ez már a 10. al-
kalom, hogy egy ott végzett 
művész-tanár mutatkozhat 
be. Ez nagyrészt tanárunknak, 
Horváth János festőművésznek 
köszönhető – szólt Kondor Já-
nos, a galéria vezetője.

A Veszprémben élő Hegyes-
halmi László festő, grafikus a 
Szombathelyi Tanárképző Főis-
kola után a Magyar Képzőmű-
vészeti Főiskolát is elvégezte, 
mestere Bráda Tibor volt. A 
gesztusfestészet és a geomet-
riai absztrakció jegyeit viselő, 
azokat ötvöző képein kultur- és 
művészettörténeti elemeket 
használ fel. Nemcsak festészettel 
és grafikával foglalkozik, hanem 
alkalmazott grafikával, könyv- és 

plakáttervezéssel, látványterve-
zéssel és vizuális pedagógiával. 
Emellett, mint kurátor kortárs 
művészeti kiállításokat szervez 
és rendez.

Itt minden a színekről szól 
– mondta Dohnál Szonja mű-
vészettörténész megnyitójában. 
Ezek a színek nem a szemet, 
hanem a szívet szólítják meg. 
Ahogy a zenében a hangsorok, 
úgy Hegyeshalmi László művein 
a színek is különböző jelentés-

sel bírnak. A sárgák a napot, a 
vörösök az élet erejét jelzik, és 
ezek kompozíciója adja a gon-
dolatiság alapját – tette hozzá 
Dohnál Szonja.

A képek színösszhangja erő-
teljes, intenzív. Ha színeikkel 
örömöt fejeznek ki, a művek 
akkor is hordoznak valamiféle 
drámai feszültséget. A Sárváron 
kiállított művei többnyire az 
elmúlt három évben készültek. 
Néhány festmény kivételével 

itt láthatják első alkalommal a 
tárlatlátogatók. A képek szüle-
tésük közben, megváltoztatják 
az alkotójukat is.  – Kép mindig 
változik festés közben és vele 
együtt belül az én érzéseim 
is átalakulnak – mondta He-
gyeshalmi László festőművész. 
A művész képei általában a 
természetben készültek, ahol a 
napfény ural mindent.

Hegyeshalmi László életre kelt 
színfoltjai július elsejéig tekint-
hetőek meg a Galeria Arcisban.

*    *    *
A vár Folyosó Galériájában 

Pál völgyi M. Tamás kiállítása 
nyílt meg. A klasszikus grafit 
rajzeszköz a művész első kiállítá-
sán súlyos társadalmi-politikai, 
etikai, pszichikai, ökológiai 
problémákat vet fel. Olyanokat, 
amik mindig is léteztek, s olya-
nok, amik speciálisan 21. szá-
zadiak, mint például a környe-
zetszennyezés, ami akár az 
emberiség vesztét is okozhatja 
– fogalmazott megnyitóbeszé-
dében Dabóczi Dénes művészet-
történész. Pálvölgyi M. Tamás 
filozófikus rajzai július 8-ig lát-
hatóak naponta a sárvári várban.

Folytatás az 1. oldalról
A délután színvonalas show 

programmal folytatódott a Ná-
dasdy-várban. A gálán Kondora 
István polgármester köszöntöt-
te az érdeklődőket. A város első 
embere kiemelte, hogy Sárvár 
50 éve lett újkori város, az első 
Nemzetközi Fúvószenekari 
és Mazsorett Fesztivál pedig 
éppen 20 éve került megrende-
zésre a Nádasdy-vár udvarán. 
A polgármester előrevetítette, 
hogy a jubileumi év a nyári 
hónapokban is tartalmas prog-
ramokat ígér a helyi lakosok és 
a Sárvárra látogató vendégek 
számára.

A rendezvényen köszöntőt 
mondott Szabó Ferenc, a Ma-
gyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség elnöke is, aki felidézte 
az első sárvári fesztivál emlékét, 
melyen 20 évvel ezelőtt még kar-
nagyként vett részt. Az elnök úgy 

fogalmazott: „Sárvár a fúvószene 
és a mazsorett fellegvára”. 

Csikós Györgyné, a Sárvári 
Mazsorett Együttes nívódíjas 
művészeti vezetője, a fesztiválok 

szervezője örömmel fogadta Sza-
bó Ferenc szavait, és szívesen te-
kintett vissza az elmúlt két évtized 

munkájára. Az idei rendezvényt 
az utóbbi évek legsikeresebb ma-
zsorett fesztiváljaként értékelte.

Ezúttal az időjárás is kegyes 
volt az együttesekhez, akik 

ragyogó napsütésben léphet-
tek színpadra a Nádasdy-vár 
udvarán. A show látványos 

és szórakoztató volt, a lányok 
könnyedén forgatták botjaikat, 
miközben a szalon- és társastánc 
műfajából is beemeltek egy-egy 
motívumot bemutatójukba. A 
háttérben a fúvós hangszereken 
közkedvelt mai és retro slágerek 
is felcsendültek. A rendezvény 
méltó nyitánya volt a 2018. évi 
fesztiválszezonnak.

A sárvári mazsorettek a feszti-
vál után nem pihenhettek, sűrű 
a programjuk a nyári időszakra. 
Június 10-én a Kapuvári Or-
szágos Mazsorett Fesztiválon 
szerepeltek, majd június 16-án 
ismét Sárváron léptek fel, szí-
nesítve partnerzenekaruk, a 
Kanona Band, 20 éves jubileumi 
műsorát. A folytatásban edzőtá-
bor, több nyáresti fellépés, majd 
augusztusban egy horvátországi 
nemzetközi összművészeti fesz-
tivál is vár a sárvári együttesre.

sii

Sárvár a fúvószene és a mazsorett fellegvára

Nyári kiállítások a Nádasdy-várban

A fellépők a Posta téren áthaladva, a megújult Hild parkot is bejárták

Dohnál Szonja művészettörténész nyitotta meg Hegyeshalmi László fes-
tőművész kiállítását
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Juniális keretében tartottak 
gyermeknapot a sárvári várban 
a Nádasdy Kulturális Központ 
szervezői. 

Népszerű volt a vitézi próba, 
a tündérkerti daloló, a zenés 
meseszínház és szívesen vették 
birtokba a gyermekek a láda-
vasutat, a markológépet, a vizes 
játékokat és a pedálos gokartot 
is. A Nádasdy-vár udvara szinte 
mesevárrá alakult. Ez nem csak 
a sok gyermeknapi látványosság-
nak volt köszönhető, hanem H. 
Szabó Andrea mesemondónak, 
aki Tündérkerti dalolójához 
saját maga készítette bábokat is 

hozott, velük épített színes mese-
világot az óriásplédjére letelepe-
dő gyermekek köré. Vitézképző 
is szerepelt a programok között, 
amelyet a Nádasdy Bandérium 
tagjai tartottak. Illés Szilárd 
hagyományőrző a vitézképzőről 
elmondta: próbálják a gyer-
mekeknek adott feladatokkal 
a Nádasdyak korát megidézni. 
Játékos vitézképzőikkel az isme-
retterjesztés mellett nem titkolt 
céljuk az utánpótlás toborzása az 
egyesületükbe, bár a kiskorúak 
még csak hadapród szerepet 
vállalhatnak. A juniális kereté-
ben tartott gyermeknap ismét 
jól sikerült rendezvénye volt a 

Nádasdy Kulturális Központnak. 
A látogatottság, a résztvevők 
nagy száma és jókedve igazolta: 
a szervezők jól döntöttek, hogy 

gyermeknapi programjaikat 
május vége helyett június első 
vasárnapjára időzítették. 

PM

Mesevárrá alakult a Nádasdy Kulturális Központ

Sárvár is csatlakozott az Ünnepi 
Könyvhéthez. A Nádasdy Kul-
turális Központban a Kincsem 
című nagy sikerű film és regény 
szerzőjét, a hétszeres Zsoldos 
Péter-díjas scifi, fantasy és thril-
ler írót, Szélesi Sándort hívták 
meg előadást tartani. 

Nem egyszerű író-olvasó ta-
lálkozót szerveztek az eddig 
közel 30 regényt jegyző írónak. 
Takács Zoltán igazgató házigaz-
daként Kincsem koráról tartott 
előadást a vár dísztermében. 
Aztán Szélesi Sándor szerző 
mutatta be művét, amelyet idén 
Aranykönyv-díjra jelöltek. A re-
gényíróval való beszélgetés a vár 
bástyájában folytatódott, ahol a 
rendezvény résztvevőit meg is 

vendégelték az ünnepi hangulat 
szellemében. Az üstben gulyás 
rotyogott és fröccsöt is lehetett 
készíteni. Kincsem szellemét to-
vább idézte az eseményre hívott 
derék hátasló, Dzseni jelenléte is.

A sárvári könyvünnep Kin-
csemről szólt, a világot meg-
hódító magyar ló a történelmi 
viharokban hozta el számunkra 
azt a nyugati figyelmet, amit 
olyan nehezen kaptunk meg.  

A sors vagy talán maga a vég-
zet rendezte úgy, hogy 1874 
tavaszán egy tápiószentmártoni 
istállóban, Blaskovich Ernő bir-
tokán megszülethetett egy sárga 
csikó. Kincsem élete nagyon 
jól dokumentált, ami segítette 
Szélesi Sándor munkáját. – Bele-
navigáltam magam a történetbe, 
és ahol mégsem volt biztos a 
korabeli leírás, ott a fantázia 
segített továbblendülni – avatott 
be a részletekbe Kincsem írója.

A sárvári könyvünnep is hir-
dette az olvasás, a kultúra fon-
tosságát mindennapjainkban. 
Akik pedig kedvet kaptak, hogy 
kézbe vegyék Kincsem törté-
netét, azoknak annyit elárult 
Szélesi Sándor, hogy már készül 
a regény folytatása.

Könyvünnep Kincsemmel

A Ljubljanai Nemzeti Galéri-
ában lépett fel a Sárvári Peda-
gógus Női Kar. Telt ház előtt, 
vastapsot kapva adtak hangver-
senyt szlovén társkórusukkal 
közösen. 

Az énekkarok harminc éve 
ápolnak szakmai barátságot 
egymással. A Moski Zbor LEK 
szlovén férfikar 1988. május 
elsején találkozott először Sárvá-
ron a pedagógus kórussal, azóta 
intenzív a kapcsolat közöttük. 
Egyik évben Magyarországon, a 

következőben Szlovéniában kon-
certeznek közösen, illetve szer-
veznek egymás számára szaba-
didős programokat is. A mostani 
ljubljanai közös hangversenynek 
a kórusbarátság jubileuma mel-
lett apropót adott, hogy a férfi-
kart negyven éve alapították.  
A két évfordulót együtt, impo-
záns környezetben ünnepelték 
jó hangulatú hangversenyen.  
A sárváriak magyar népdal-
feldolgozásból, mások mellett 
Kodály Zoltán és Bárdos Lajos 
műveiből és egyházi dalokból ál-

lították össze műsorukat. Sárvár 
nevében Kondora István polgár-
mester különleges, szép oklevelet 
küldött a barátság-jubileumra a 
művészeti közösségeknek.  

– Nagyon hosszú idő ez,  ami 
alatt  hihetetlenül intenzív ma-
radt a kapcsolatunk, sok közös 
kórusélményünk van a fellépé-
sekről és a számos kirándulásról, 
amelyet egymás országában 
tettünk a három évtized alatt- 
mondta beszámolója végén 
Hallerné Horváth Márta, a Pe-
dagógus Női Kar vezetője. 

Harmincéves kórusbarátságot ápolnak

H. Szabó Andrea mesemondó műsora népszerű volt a gyerekek körében

Szélesi Sándor író és mögötte Dzseni

Hallerné Horváth Márta büszke a 
harmincéves kórusbarátságra
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parkinnsarvar.hu

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

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

Minden vásárlónknak!

Az ingyenes látásellenőrzés 2018.         tart előzetes bejelentkezés 
alapján, az optika kapacitásának határáig. Részletek az üzletben.

Minden vásárlónknak!

Az ingyenes látásellenőrzés 2018.         tart előzetes bejelentkezés 
alapján, az optika kapacitásának határáig. Részletek az üzletben.

SOMOS OPTIKA

Ingyenes látásellenőrzés előzetes bejelentkezés alapján, 
az optika kapacitásának határáig. Részletek az üzletben.

Minden vásárlónknak!Minden vásárlónknak!

Sárvár, Rákóczi u. 5.
Bejelentkezés: 95/326-999

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.
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A Szent László 

● Június 29-én Szent Péter és Szent 
Pál apostolok főünnepe, katolikus keresz-
tény önazonosságunk napja: katolikus 
vagyok, katolikus maradok, az apostolok 
szent hitétől soha el nem szakadok!

● Július 6.: elsőpéntek, engeszteljük 
Jézus Szívét gyónással és áldozással!

● Július 11.: Szent Benedek apát, 
Európa fővédőszentjének ünnepe.

● Nyári miserend: négy szentmisével 
várjuk a híveket és gyermekeiket: előeste 
(szombat) 19.00, vasárnap 7.00, 10.00 
és 19.00 órakor. (A 8.30-as szentmise 
július és augusztus hónapokban szüne-
tel!) A vasárnapi mise csúcs és forrás. 
– Rábasömjénben júliusi vasárnapokon 
8.30-kor kezdődik a szentmise.

● A leendő 3. és 8. osztályosok közül 
még néhány hittanos gyermeknek nem 
került fel a neve a jövő évi elsőáldozók, 
illetve bérmálkozók névsorába. Ők 
vasárnapi szentmisékkel kapcsolatban 
pótolják!

● A nagytemplom egész nap nyitva, 
adorálás (szentséglátogatás) lehetősége 
biztosítva.

Szent Miklós

● Július 1-jén, a vasárnapi szentmi-
séken „Péter fillér” címén a világegyház 
javára és a Szentatya karitatív tevékenysé-
gének megsegítésére gyűjtjük és küldjük 
a perselyt.

● Július 1-jén, a vasárnapi szentmisék 
valamelyikén jelentkezzenek szüleikkel 
együtt, a jövő tanévben elsőáldozáshoz és 
bérmáláshoz járuló 3. és 8. osztályt kezdő 
gyerekek. Szentmisék: szombat 18.30, 
vasárnap 8 és 10 óra. A bérmálkozóknak 
és szüleiknek hirdetni is szeretnék.

● Július 6-án, pénteken a Sári templom 
egész napos szentségimádási napja lesz.10 
órakor szentségkitételi ünnepi szentmise. 
15 órakor ünnepi szentóra, 18.30 órakor 
ünnepi szentségeltételi szentmise, melyet 
Zakó Jenő plébános Úr tart.

● Július 11-én, szerdán Európa fővé-
dőszentjére Szent Benedekre emlékezünk 
a 18.30 órás szentmisén

● A plébánia részletes programjai, 
miseszándékok és a szertartásokról 
készült fotóalbumok a plébánia inter-
netes honlapján megtekinthetők: www.
sarvarsari.hu

A Sárvári Evang

● Testvérgyülekezeti látogatás: Június 
29. és július 5. között gyülekezetünk 42 
fős csoportja, egy külön busszal Brassóba 
látogat.

● Nádasdy Történelmi Fesztivál: 
Július 15-én, a vasárnapi istentiszteleten, 
a Bandérium tisztelgésével várjuk a 
gyülekezetet templomunkba, az elődök 
iránti hálaadásra.

● Szélrózsa Ifjúsági Találkozó: Bükön 
kerül megrendezésre a 12. evangélikus 
országos ifjúsági találkozó, július 25–29. 
között. A program igei üzenete: Péter 
apostol szavai alapján: „A te szavadra 
mégis kivetem a hálókat.” Lk 5,5

Naponként előadások, fórumbeszélgeté-
sek, családi programok, koncertek, gyüleke-
zeti bemutatkozások várják az érdeklődőket. 
Minden fontos információ online elérhető: 
szelrozsatalalkozo.hu felületen.

● Zenei tábor: Őrimagyarósdon, 
augusztus 5–12. között kerül megrende-
zésre a Vasi Evangélikus Egyházmegye 
zenei tábora. Gyülekezeteink számára 
az alapfokú kántorképzést nyújtja ez a 
nyári program.

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

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent Miklós
Plébánia

Szent László 
Plébánia

TÁMOGASSA ÖN IS a sérült útszéli 
kereszt helyreállítását!

Az 1903-ban Fekete János és Boros Julianna által épített, 
„Isten dicsőségére” felirattal ellátott útszéli keresztet többen 
Hergovics-keresztként ismerik. Sárvár város által helyi védett-
ség alatt áll a 115 éves épített emlék. A tavaly nyár végi vihar 
ledöntötte a felső részét. A kereszt és a corpus darabjaira tört, 
amit több mellette elhaladó autós, gyalogos és kerékpáros is 
jelzett. Városunk egy helytörténeti és egyházi emléke tönkre-
ment. A helyreállítás érdekében többen cselekvésbe kezdtünk. 
A kezdeményezés anyagi és erkölcsi támogatást is élvez Sár-
várVáros Önkormányzata és a Szent László Plébánia részéről. 
A tervezés elindult, az adományok gyűjtését szervezzük. A 
hozzájárulásokat a Városszépítő Egyesület OTP-számlájára 
lehet eljuttatni: 11747037-20006417 „A kereszt az erőset 
szelídíti, a gyengét erősíti.”
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A rábasömjéni városrész nyug-
díjasklubjának tagjai és hoz-
zátartozóik egy nagyszerű 
napot töltöttek kirándulással. 
A busznyi csoport célállomása 
Pannonhalma és Győr volt. 

A Pannonhalmi Apátság falai 
között idegenvezető kíséretében 
tekinthették meg az ezeréves fa-
lak gyönyörű festményeit, az ab-
lakokba mestermunkával elké-
szített ikonokat és Pannonhalma 
történetét. Pannonhalmát egy 
remek ebéd után hagyta maga 
mögött a kirándulók csoportja, 
hogy tovább indulva Győr ne-

vezetességeivel ismerkedhessen 
meg. A belvárostól az Arénán 
keresztül, egészen az Audi gyá-
rig idegenvezető kíséretében 
hallhattak Győr történelméről. 
A buszos városnézés után a 
Duna-parton lévő templomok 
és sétálóutca érdekes történe-
teit hallgatta a mintegy 50 fős 
társaság. Az esti hazaérkezésig 
a buszon mindenki az eltelt nap 
élményeit, a saját szemszögéből 
elevenítette fel, és zárta ezt a 
remekbe sikerült napot.

Némethné Cseh Margit 
klubvezető, Sárvár–

Rábasömjéni Nyugdíjas Klub

Wimmer Rolandot – megtartva 
a sárvári Szent Miklós Plébánia 
plébánosi megbizatásában 
– augusztus 1-jei hatállyal ki-
nevezte a sárvári Szent László 
Plébánia vezetőjévé, valamint 
a helyi katolikus oktatási köz-
pont iskolalelkészévé, püspöki 
biztosává Dr. Székely János, a 
Szombathelyi Egyházmegye 
megyéspüspöke.

Wimmer Roland segítségére 
Bokor Zoltán, eddigi római ösz-
töndíjas érkezik a sárvári Szent 
László Plébániára, plébános 
helyettesi minőségben. Orbán 
István kanonok urat – köszö-
netnyilvánítás mellett – felvette a 
megyéspüspök az egyházmegye 
nyugdíjasai közé, de továbbra is 
a sárvári Szent László Plébánián 
fog élni, kisegítést vállalni.

Stankovics Beáta dobogón 
végzett a gödöllői Grassalko-
vich Kastélyban tartott Nemzet 
Szépe verseny döntőjében. 

Bea tavaly megnyerte a Miss 
World Hungary döntőjében 
a Miss Bikini 2017 versenyt. 
Azért vállalta a versenyt, mert a 
Nemzet Szépe különleges szép-
ségverseny, a természetes szép-
ségre koncentrálnak, kizáró ok 
a plasztikai műtét, a tetoválás, a 
piercing. Stankovics Bea a Nem-
zet Szépe verseny döntőjében 
dobogós, második udvarhölgyi 
helyezést ért el. Azonban a Nem-
zet Szépe 2018-as versenye még 
nem ért véget, mert interneten 
keresztül keresik az idei közön-
ségdíjast, aki majd a győztessel 
együtt utazhat Indonéziába, Ba-

lira, hogy megmérettesse magát 
a Nemzetek Szépe világdöntőjén. 

Naponta egyszer lehet szavazni 
egy készülékről Stankovics Beára 
a www.nemzetszepe.hu oldalon 
egészen augusztus végéig.

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

Régi-új plébános 
a Szent László Plébánián

Wimmer Roland tavaly ünnepelte pappá szentelésének 25 éves évfordulóját

Kirándultak a sömjéniek

A remek hangulatú kiránduláson mintegy 50 fő vett részt

Sárvári lány lehet a Nemzet Szépe 
verseny közönségdíjasa
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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

• Fröccsöntő gépkezelő operátor – 3 műszakos, hasonló területen szerzett tapasztalat előny

• Betanított munkás – 3 műszakos munkarendben, kárpitozási feladatok ellátására 

• Betanított munkás – részmunkaidőben, hétvégén, kétszer 12 órás műszakban

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
 – Ajándékkártya béren kívüli juttatásként
 – 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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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!

Zenekompót – stílusok találkozása
Július 3-a és 8-a között, esténként 20 órától fesztiválhangulat 
költözik a várfalak mögé. 

Étel-ital, jó zene és kellemes 
környezet – ennyi kell, hogy 
azoknak is beleférjen egy 
szelet nyaralós hangulat 
a hétköznapi estéibe, akik 
még várnak a szabadság-
ra. Könnyűzenei dömping 
dübörög július első hetében a Nádasdy-várban. Esténként 20 órától 
szabadtéri koncertek követik egymást. Népzene, pop, disco, rock, 
country és latin – minden belefér. Részletek a sarvarvar.hu weboldalon.

Leszállás Párizsban
2018. július 18. (szerda) 
20:00 Nádasdy-vár 
  
A Boieng – Leszállás Párizsban 
az utóbbi évek legnagyobb 
sikernek örvendő színházi 
darabja. Az előadás Sárváron 
július 18-án 20 órától tekint-
hető meg a Nádasdy-vár szabadtéri színpadán. A Kalocsai Színház 
darabjára jegyek elővételben kaphatóak a Nádasdy-vár irodájában.  A 
két felvonásos vígjátékot Marc Camoletti darabja alapján Korcsmáros 
György, Jászai-díjas rendező vitte színpadra.
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A Nádasdy Történelmi Fesztivál  
július 13–15. között, immár ti-
zedik alkalommal tárja szélesre 
a Sárvár szívében található, 
Európában is  egyedülálló Ná-
dasdy-vár kapuját, és egy több, 
mint 400 éves interaktív időu-
tazásra invitálja a vendégeket.

 
Július 9-én és 10-én a Báthory 

Lakomán igazi középkori kéz-
zel-lábbal evős gasztronómiai 
kalandba csöppenhet, aki nem 
ódzkodik a vár bástyájának mé-
lyére merészkedni. 

A múltidézés mellett a Nádas-
dy Történelmi Fesztivál mindig 
is külön hangsúlyt fektetett a 
minőségi zenei kínálatra. Az 
idei évben két színpadon húz-
zák majd a talpalávalót olyan 
előadók, mint a Honeybeast, a 
Margaret Island, a Hősök, Újvári 
Timi és a Hot Stuff, a Folk on 45, 
a ZságbaMacska, és még sokan 
mások.

Nádasdy Ferenc, a híres Fekete 
Bég szobrának ünnepi megko-
szorúzásával és emléktáblájának 
felavatásával veszi kezdetét a 
programok sora július 13-án, 

melyek mellett folyamatosan 
működő kézműves vásár, bor-
bazár, gyerekfoglalkoztatók, 
és hagyományőrzői táborok 

jelentik a garanciát a minden 
korosztály számára tartalmas 
szórakozásra. Este fáklyás fel-
vonuláson mutatkozik be a több 
száz hagyományőrző és ezzel 
visszavonhatatlanul beköszönt a 
XVII. század a vasi fürdővárosba.

Másnap, július 14-én, szom-
baton a hivatalos megnyitó ke-

retében 50 éves „útjára indul” 
egy időkapszula, amelyben a 
város minden lakója elhelyez-
heti üzenetét a jövő generációi 

számára. Az esemény szorosan 
kapcsolódik ahhoz, hogy idén 
ünnepeli Sárvár újbóli várossá 
avatásának 50.  évforduló-
ját. Az időkapszula különle-
gessége, hogy az interneten 
kapcsolódik hozzá egy oldal, 
így 2068-as felbontásáig itt is 
nyomon lehet követni majd a 

hozzá kapcsolódó emlékeket 
és üzeneteket.

Ezen a napon az esemény 
vendégei valódi történelmi re-
kord részesévé válhatnak, mivel 
az ország legnagyobb középkori 
lakomáját rendezik meg a szer-
vezők, több száz hagyományőrző  
bevonásával.

Ostromjátékok, solymászbe-
mutató, hosszasan lehet sorolni 
a programokat és a vitézi trakták 
szereplőivel is lépten-nyomon 
összefuthat az ember a több 
ezres forgatagban. Ahogy a 
mozgalmas szombati nap a 
végéhez közeledik és már fárad 
a vár népe, a várárokban hatal-
mas máglyának tüze nyaldossa 
majd az éjféli égboltot, hiszen 
Boszorkányégetéssel zárul majd 
az éjszaka.

A rendezvény zárónapi prog-
ramkínálata is igazán egyedi 
és tartalmas. Vasárnap olyan 
programelemeket találunk, mint 
az Élősakk, vagy a Kincskereső 
játék, huszárbemutató és újabb 
várostrom is várja az érdeklődő-
ket és természetesen zene és mu-
latság minden mennyiségben. 

Jubilál a Nádasdy Történelmi Fesztivál 

Díjazták a borászt és a diákíjászt is

A sajtótájékoztatón Máhr Tivadar alpolgármester kiemelte, hogy idén is 
tartalmas kikapcsolódást ígér a fesztivál, amelyhez az önkormányzat is 
igyekszik minden támogatást megadni

A X. Nádasdy Történelmi Fesz-
tivál sajtótájékoztatóján mutat-
ták be az ötödik alkalommal 
megrendezett Nádasdy Bor-
verseny győztesét, akinek tétele 
megkapta a „Nádasdy Fesztivál 
Bora 2018” címet. 

A mustrára az egykori Ná-
dasdy uradalom területének 
mai bortermelői nevezhettek, 
de határon túli pincészetek is 

jelentkeztek. 47 pincészettől 
151 minta érkezett a versenyre, 
amelyek közül a Szent György 
Pincészet Syrah 2011-es évjáratú 
bora nyerte el idén a fesztiválbo-
ra címet. Kiss István, a pincészet 
tulajdonosa a díj átvételekor azt 
mondta, hogy nagyon megtiszte-
lő számukra az elismerés.

 – A bort négy évig érleltük 
fahordóban, aztán lepalackoz-
tuk, elfektettük az üvegeket, 

így érett tovább a nedű.  Mikor 
selymes lett a borocska, akkor 
forgalomba hoztuk – árulta el 
Kiss István a győztes 
Syrah készítésének 
titkairól. Hozzátette: 
íze egy kicsit cso-
koládés, egy kicsit 
meggyes, savai szé-
pen lesimultak. 

A Szent György 
Pince tulajdonosa a 
díjat az átvétel után 
meghatódottan gyer-
mekeinek ajánlot-
ta. – Nagyon hálás 
vagyok nekik, és 
büszke vagyok rájuk, 
hogy beálltak mö-
gém, folytatják azt, 
amit én elkezdtem, 
ezért ajánlottam ne-
kik a díjat – mondta a borász. 

A sajtótájékoztatón a Nádas-
dy-emlékérem is gazdára talált. 
A díjat idén Szalai Levente, a 
Szent László Katolikus Iskola 

8. a osztályos tanulója kapta. A 
diák az íjászatban jeleskedik, a 
versenyeken a tradicionális és 

vadászreflex kategóriákban in-
dul legszívesebben. Hét arany és 
két ezüst minősítést szerzett már 
különböző íjászversenyeken.   

Pogács Mónika
Kiss Istvánnak, a Szent György Pincészet tulajdonosának Syrah 2011-es 
évjáratú bora nyerte el idén a fesztiválbora címet

A Nádasdy-emlékérmet idén Szalai Levente, a 
Szent László Katolikus Iskola 8. a osztályos tanulója 
vehette át Németh Szabolcs titkártól
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2018. július 14. (szombat) 14:00 Várpark
Az ételmustra 12 győztes és 

különdíjas csapatait invitáljuk idén.
A főzés 8:30-kor kezdődik!

Jelentkezzen a lakomára, jöjjön el családjával, barátaival!
A lakomán való részvétel ingyenes, de kizárólag valamilyen 

korhoz illő viseletben van lehetőség asztalhoz ülni!

A jelentkezés a lakomára előzetes regisztrációhoz kötött!

Jelentkezés a lakomára, bővebb információ:
nadasdyetelmustra@gmail.com • www.nadasdyfesztival.hu

+36 30 947-1416

Állandó programok a három napban: Váralja - középkori falu a Nádasdy-várban, Színes programok- állandó kiállítások a Nádasdy Ferenc Mú-
zeumban, Nádasdy Borbazár(Nádasdy uradalom borászatainak bemutatkozása), halcsárda, selfigép, kézműves vásár, kincskereső játék, mes-
terségek bemutatói, háremhölgyek nyári rezidenciája, Chill sátor, pónilovaglás, magyar vitézi és oszmán katonai táborok, lacikonyha, Kanona 
Band toronyzenéje, interaktív gyermekfoglalkoztatók, apródnevelde, Honfoglalás kori nomád bemutató a Sárvári Íjászkör korabeli táborában.  
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk
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BOrBAzár

METEX

Nádasdy-vár Művelődési 
KözpoNt és KöNyvtár

Tin      di
Hotel    Restaurant

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

H o r vát h  Va s k e r e s k e d é s ,  M o z a i k  B o lt,  L u x  A e t e r n a  K f t. ,  M i n o r m a x  A u t ó  K f t.

A fesztiválra a belépés ingyenes!
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BOrBAzár

A Nádasdy Ételmustra bemutatja: 
Az ország legnagyobb középkori lakomája!

2018. július 13-14-15.

július 14. SZOMBAT
10:00 Hivatalos Fesztiválmegnyitó és Időkapszula ünnepség, Hild park 
11:00 Személyes párbajok és hagyományőrző csapatok bemutatói 
 a viadaltéren, Vásártér, Várhíd
14:00 Nádasdy Ételmustra bemutatja: „Az Ország Legnagyobb Középkori 
 Lakomája”- Magyar Rekordkísérlet, Várpark 
15:30 Ételmustra eredményhirdetés, Borbazár színpad 
16:00 Kanona Band koncert, Borbazár színpad
16:40 Solymász bemutató, Hátsó várpark
17:15 Ostromjátékok – csata az oszmán hódítókkal, Ostromtér, Hátsó várpark
18:00 Folk on 45, Borbazár színpad 
19:30 Váray László és a Colombre Band, Borbazár színpad 
21:00 Hollóének Hungarica Régizene Együttes, Borbazár színpad
22:00 Hősök, Nagyszínpad
23:30 Zságbamacska, Borbazár színpad

július 15. VASÁRNAP
10:00 Varnyú Country zenekar gyermek-
 koncertje, Borbazár színpad
11:00 Élőfigurás sakkjátszma, Várhíd 
13:30 Ostromjátékok- A végső ütközet, 
 Hátsó Várpark
14:30 Soproni Huszárok 
 lovasbemutatója, Várpark
15:00 Regös Együttes, Borbazár színpad
16:00 Hamza Viktória szabadidomító 
 bemutatója: A lovak nyelvén, Várhíd
16:45 Kincskereső Játék sorsolása, 
 Borbazár színpad
17:00 Foci VB - döntő kivetítőn, 
 Vár Nagyterem
18:00 Margaret Island koncert, 
 Nagyszínpad

július 9. és 10. 19:00 Báthory Lakoma - középkori lakoma
Nádasdy-vár I. Bástya, Jegyek elővételben 

a Tinódi Hotel és Étteremben kaphatók!
Tel: +36-95/320-225, További információk: +36 30/9466-689

július 13. PÉNTEK 
17:30 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Fekete Bég szobránál 
18:15 Mira Orient Art, Borbazár színpad 
19:00 Újvári Timi és a Hot Stuff, Borbazár színpad 
20:30 Hagyományőrzők és résztvevők fáklyás felvonulása, Város 
21:30 Honeybeast, Nagyszínpad 
23:00 Szelindek Régi-Világzene forgatag, Borbazár színpad 
24:00 Boszorkányégetés, Várpark

X. NÁDASDY TÖRTÉNELMI FESZTIVÁL
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. június 29. és július 14. 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 25. 

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! 

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.

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Június 30., július 7. és 14.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Június 29. (péntek) 19.00 Szezonnyitó a Sárvárfürdőn
Július 6. (péntek) 19.00 Vendég: Fekete Géza, Sárvár rendőr-
kapitánya
Július  13. (péntek) 19.00
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Június 29. és július 13. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

Veterán Piknik elnevezéssel, 
első alkalommal tartottak régi 
járművek számára találkozót 
Sárváron. A sok kísérőrendez-
vénnyel tarkított egész napos 
program a Nádasdy-várban 
kezdődött és onnan indulva so-
rakoztak fel az autók a délutáni 
felvonuláshoz. 

A program részeként az autó-
csodák felvonultak a város ut-
cáin és a Posta teret is útba ejtve 
járták körbe Sárvárt. Az 50-es, 

60-as, 70-es évek járművei mel-
lett egy 1928-as gépkocsi volt a 
legrégebbi jármű. A város közös-
ségi terén is megálltak a sárvári 
Veterán Piknik résztvevői, hogy 

a közönség közelről is szemügyre 
vehesse az autómatuzsálemeket. 

– Több mint száz autó vett 
részt a veterán találkozón a leg-
különbözőbb típus és korszakok-
ból – szólt a hagyományteremtő 
céllal létrehozott sárvári veterán 
találkozóról Makrai Tamás szer-
vező. A Posta tértől a postaút 
következett, a motorok után in-
dultak a személyautók, egész tár-
saságokat mozgató mikrobuszok 
és még egy korabeli autóbusz is 
beszállt a menetbe. Akik látták, 

mind örültek a vidám autós 
felvonulásnak. A siker láttán a 
szervezők pedig megfogadták, 
lesz folytatása a sárvári Veterán 
Pikniknek.

Veterán találkozó

Sokan megcsodálták a Posta téren felsorakozott autócsodákat
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Feltette a pontot az i-re vá-
rosunk labdarúgócsapata: a 
Halmosi Zoltán Vas Megye 
Kupa elhódítása után veretle-
nül nyerte meg a Vas megyei 
I. osztályt, majd a REAC elleni 
osztályozót is sikerrel vette, így 
egy év után újra a harmadosz-
tályban szerepelhet.

Lejátszották a labdarúgó 
megyei I. osztályú bajnokok 
számára kiírt osztályozókat, a 
Sárvár FC azok után, hogy a pár-
harc első felvonásán gól nélküli 
döntetlent ért el, hazai pályán 
fogadta a nagy múltú, korábban 
NB I-ben is szereplő REAC-ot. 
Kovács László együttese újfent 
0–0-s döntetlent játszott a rendes 
játékidőben, ám a kétszer 15 
perces hosszabbításban – hiába 
fogyatkozott a 107. percben 
Ódor Bálint kiállítása miatt tíz 
emberre –, Venczel Zoltán gól-
jával 1–0-s győzelmet aratott, 
és ezzel kiharcolta az NB III-as 
szereplés jogát.

– Tudtuk, hogy nem lesz egy-
szerű, de azért azt nem sejtettük, 
hogy ennyire… A futball min-

den szépsége, sava-borsa benne 
volt ebben a mérkőzésben. Két 
jó csapat játszott egymással, 
végig nagy taktikai csata volt a 
pályán. Kicsit már az érzelmek is 
domináltak a végén, amikor tíz 
emberre fogyatkoztunk, akkor 

is azt éreztem a csapaton, hogy 
nem adja fel, és valahogy pótol-
ni akarják a srácok a hiányzó 
társukat. A végsőkig mentünk 
előre, ez pedig azt eredményez-
te, hogy ha kis szerencsével is, 
de megnyertük a mérkőzést. 

Ilyen közönség, ennyi néző előtt 
nem okozhattunk csalódást, 
úgy gondolom, megérdemelten 
nyertünk, és jutottunk vissza 
az NB III-ba – értékelt a lefújás 
után az érthetően boldog Kovács 
László vezetőedző, aki azóta már 

megállapodott a vezetőséggel 
a folytatásról, így ősztől, a har-
madosztályban is ő irányítja a 
zöld-fehéreket. 

A szakember érdeklődésünk-
re azt is elárulta, hogy szeretné 
egyben tartani a csapat nagy 

részét, és lehetőleg minden 
posztra igazolna egy-egy új 
játékost. A tárgyalások már 
megkezdődtek, melyek végére a 
tervek szerint hamarosan pont 
is kerülhet. A gárda célja egyéb-
ként egy osztállyal feljebb a 
biztos bennmaradás elérése lesz. 
Sok pihenőidő nem jut Rajos 
Gáboréknak, hiszen augusztus 
elején már rajtol az NB III 
Nyugati csoportjának 2018/19-
es szezonja, így kéthetes szünet 
után meg is kezdi a nyári felké-
szülést a bajnokcsapat.

Az osztályozók további ered-
ményei: Balatonfüred–Eger 0–1 
(továbbjutott az Eger 6–1-es ösz-
szesítéssel), Sajóbábony–Szajol 
2–1 (továbbjutott a Sajóbábony, 
idegenben lőtt több góllal), 
Maroshegy–Komárom 1–2 (to-
vábbjutott a Komárom 4–1-
gyel), Nagyatád–Nagykanizsa 
0–2 (továbbjutott a Nagykanizsa 
7–0-val), Hajdúböszörmény–
Kecskemét 3–1 (továbbjutott a 
Kecskemét 5–3-mal) és Salgótar-
ján–Ménfőcsanak 1–0 (tovább-
jutott a Ménfőcsanak 4–3-mal).

Starcsevics Ádám

A két éve, hosszabb szünet után 
újraszerveződött rábasömjé-
ni labdarúgócsapat a megyei 
harmadosztály sárvári cso-
portjában – a tavalyihoz képest 
öt helyet javítva – a tabella 7. 
helyén végzett.

Hazai pályán, a Nagysimo-
nyit 2–1-re legyőzve fejezte be 

a bajnoki idényt a rábasömjéni 
futballcsapat. A vasi harmad-
osztály sárvári csoportjában a 
Kemenesmagasi gárdája lett a 
bajnok, a Rábasömjén végül 
a 7. helyen végzett. Hosszabb 
szünet után két éve szerveződött 
újjá a sömjéni labdarúgócsapat 
és a helybeliek számára fontos 
esemény lett a hétvégi bajnoki 

mérkőzés. Sőt kialakult az a 
szurkolói kör is, akik idegenbe is 
elkísérik a csapatot. A bajnokság 
végén még tortákat is sütöttek a 
focistáknak – mondta Vincze 
Gyula klubelnök.

A nyári szünetben igazolni és 
erősíteni is szeretnének, mert a 
csapat átlagéletkora 33 év. Ám a 
lényeg a baráti társaság heti két 

edzéssel. – Ezt az összetartozást 
és lelkesedést kell az öltözőből a 
pályára is magukkal vinni a játé-
kosoknak – vélekedett Horváth 
István edző. A következő hetek-
ben pihenhet az egész csapat, 
hogy az őszi szezonkezdésre még 
jobb játékkal örvendeztessék 
meg a lelkes rábasömjéni szur-
kolókat.

NB III-ba jutott a Sárvár FC

Középcsapat lett a Rábasömjén

A bajnokcsapatnak járó kupát Rajos Gábor vette át Kondora István 
polgármestertől

SzilVintage Látványműhely & Vintage Paint 

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 valamint „ÉNIDŐ” bútorfestő 
workshopokra, ahol csak veled foglalkoznak, 

jelentkezni a facebook.com/szilvintage oldalon lehet vagy 
a 06 70 360 3586-os telefonszámon!

„A lehetetlent azonnal megvalósítjuk, a csodákra várni kell!”

Celldömölk, Dr. Géfi n Lajos tér 7. 
(a művelődési központ mögött)

Vintage Paint festékek valamennyi 
színárnyalata, bútorviaszok (wax), lakkok

A rábasömjéni labdarúgócsapat a 7. helyen végzett a megyei harmadosztályú 
labdarúgó-bajnokságban
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 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.

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

Megújult étlapunkról 
válogasson ínyére-kedvére!

35. éve 
az Önök szolgálatában!

Mindenkit szeretettel 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 
ZALATNAY CINI

A VB-n, a nyolcad döntőtől a döntőig,  
a mérkőzések ideje alatt,

 amennyiben minimum 3 pizzát rendel,
EGY JÉGHIDEG SOPRONI AZ AJÁNDÉK!!! SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) 

Batthyány u. 34/3. 
 H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •        ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

Most:-10% a munkadíjból 
(részletek az üzletben)

Az IGAZINAK:
Gyémánt eljegyzési gyűrűk 

Most: –10%

Újra hódít:
IGAZGYÖNGY ékszerek

Most: –10%

A NYÁR SZÍNE:
Türkiz Köves ezüst ékszerek

Most: –10%
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Nyári AKCIÓK!

2018.07.01-től 
07.31-ig

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

Július 18-án, szerdán 20 órától 
Holdosi Attila & Újvári Timi zenés estje

Új berendezés, modern külső, régi árnyas fák: 
nézze meg kerthelyiségünket, és kóstolja meg 

új  étel és limonádé  költeményeinket! 
Hm… fi ncsi! 


