
Újabb kerékpárút
épül városunkban
Európai Uniós támogatásból 
kerül sor a kerékpáros úthálózat 
további fejlesztésére Sárváron. 
Az önkormányzat bejelentette, 
újabb csaknem 300 milliós 
támogatásban részesül a város, 
melyből megépülhet a Sárvár–
Hegyközséget a fürdővel össze-
kötő kerékpárút.

A Hegyközség és a város között 
húzódó 84150 sz. bekötőút Sárvár 
egyik legforgalmasabb útszakasza. 
Hamarosan azonban biztonsá-
gosabb körülmények között ke-
rekezhetnek a Hegyközség lakói. 
Kondora István polgármester 
bejelentette, a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program 
keretében 298 millió forintot nyert 
az önkormányzat egy kerékpárfor-
galmi létesítmény megépítésére. 

A kerékpárút a Vadkert körút és 
Rákóczi út kereszteződésétől in-
dulva a Rába hídon át vezet majd 
a Hegyközség irányába a Celli út 
és a Sótonyi utca kereszteződésig.

Az újabb kerékpárút-fejlesztés-
től a polgármester a városi közle-
kedés minőségi javulását reméli.

Folytatás a 2. oldalon

Időkapszulával üzent Sárvár a jövőbe

Máhr Tivadar alpolgármester, Szabó Imre, Kiss Sándor és Dr. Dénes Tibor nyugalmazott városvezetők 
helyezték le az időkapszulát a Hild park kövezete alá

A X. Nádasdy Történelmi Fesz-
tivál megnyitóünnepségén he-
lyezték el azt az időkapszulát a 
Hild park kövezete alá, amely-
ben a mai, azaz az 50 éves Sárvár 
üzent 2068-ba, az akkor cente-
náriumát ünneplő városnak. 

A Nádasdy Történelmi Hagyo-
mányőrző Egyesület tíz éve indí-
totta útjára a Nádasdy Történel-
mi Fesztivált, Sárvár pedig idén 

ünnepli újkori várossá válásának 
50. évfordulóját. Az egyesület és 
Sárvár Város Önkormányzata 
a kettős jubileum alkalmából 
döntött úgy, időkapszulát küld a 
jövőbe – mondta el Szabó Krisz-
tián, a hagyományőrző egyesület 
elnöke.

A város nevében Máhr Tiva-
dar alpolgármester köszöntötte 
a jubiláló fesztivált, a születés-
napos város polgárait. Mint 

mondta, az időkapszula elhelye-
zése tudatosítja bennünk, hogy 
felelősséggel tartozunk a jövőért.

Az ünnepségen jelen volt Dr. 
Lőrinczi Zoltán helyettes ál-
lamtitkár is, aki Prof. Dr. Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások 
miniszterének üzenetét hozta el 
a város lakóinak.

A fesztiválról következő 
lapszámunkban részletesen is 

beszámolunk
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Abba-show a Nádasdy-várban
Augusztus 18-án, szombaton 21 órától látható a Sárvári Kon-

certfúvószenekar, a Sárvári Vonósok és a Ma’ mint’ Ti Színjátszó 
Csoport közös produkciója  a Nádasdy-vár nagyszínpadán. Szólóé-
nek: Farkas Alexandra, Papp Diána, Tóth Dániel. Vezényel: Szélesi 
Attila. Esőnap: augusztus 21. A kétórás előadáson felcsendülnek az 
Abba együttes legnépszerűbb slágerei. A hangszerelés és színpad-
kép is hozzájárul a felejthetetlen élményhez. Jöjjön el, ünnepeljük 
együtt a város születésnapját!

50 éves Sárvár városa! 
Ünnepeljük együtt Sárvár modern kori várossá avatásának 50. 

évfordulóját! Augusztus 17-e és 20-a között koncertek, utcabálok, 
retro partik, táncegyüttesek lépnek fel több helyszínen is. ABBA- 
show helyi művészeti csoportokkal, nemzetközi folklórgála, 
Hooligans és Magna Cum Laude. Hivatalos és könnyed progra-
mok a Posta téren, a Hild parkban, a Nádasdy-várban és az SFC 
pályán. Szórakozás és változatos programok a család minden 
tagja számára. További információk: sarvarvar.hu/sarvar50.
Részletes program a 6. oldalon, ünnepi melléklet a 7-14. oldalon
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RUHAVÁLOGATÁS
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatársai 

2018. augusztus 21-én és 22-én (kedd, szerda) 
8 órától ingyenes ruhaválogatást szerveznek.

Helyszín: Sárvár, Várkerület 17/A. (régi bölcsőde épülete)
Érdeklődni:  95/320-148, 95/326-011 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Folytatás az 1. oldalról
Az újabb sikeres kerékpárutas 

pályázatról közös sajtótájékoz-
tatót tartott Ágh Péter, a térség 
országgyűlési képviselője, Máhr 
Tivadar alpolgármester és dr. 
Kondora Bálint, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke is. 

– Remélem, hogy ez a fej-
lesztés hozzájárul ahhoz, hogy 
Sárvár vonzereje a továbbiak-
ban is növekedni tudjon, hiszen 
amellett, hogy ez a hegyközsé-
giek számára előnyös fejlesztés, 
Sárvár turisztikai fejlődését is 
generálni akarja – fejezte ki 
örömét Ágh Péter.

Máhr Tivadar alpolgármester 
rámutatott, a pályázatnak kö-
szönhetően az önkormányzat 
orvosolhat egy évtizedes prob-
lémát. – Ez a hiányzó láncszem 
abban a kerékpárforgalmi há-
lózatban, amit elképzeltünk 
magunknak. Turisztikai pá-
lyázatból valósul meg, de a 

legfontosabb, hogy biztonságot 
fog adni a hegyközségi lakók 
számára – hangsúlyozta az al-
polgármester.

A projekt része egy komplex 
megyei kerékpárút-fejlesztés-
nek, mellyel Észak-Vas megye 
három gyógyhelyét: Sárvárt, 
Celldömölköt és Büköt szeret-
nék összekötni. – Egy másik 
pályázat keretében, de ugyan-
ezen stratégia részeként kerül 
megépítésre a Sárvár–Hegy-
község és Gérce közötti ke-
rékpárút is – emlékeztetett dr. 
Kondora Bálint, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke. 

A támogatói döntés kézhezvé-
tele után hozzáláttak a Sárvár–
Hegyközség és a Sárvárfürdő 
közötti nyomvonal részletes 
megtervezéséhez. A projekt 
fizikai kivitelezése, a közbe-
szerzés lefolytatását követően, 
várhatóan 2019-ben indul majd.

sii

ESŐ ÉS TALAJVÍZ LEVEZETÉSE VÍZGYŰJTŐBE, 
KUTAK TISZTÍTÁSA, MÉLYÍTÉSE, 

BETEMETETT KUTAK ÚJRASZEDÉSE 

06-30-948-7889, 06-20-247-3603

Dr Laki Margit 1940. 05. 
25-én Zala megyei Cseszt-
regen született, az általános 
iskolát is ott végezte el. Za-
laegerszegen a gimnázium, 
majd 1958–1964 között a 
Pécsi Orvostudományi Egye-
tem következett summa cum 
laude eredménnyel. A vég-
zést követően a nagykanizsai 
kórház belgyógyászati osztá-
lyán dolgozott, itt szerezte a 
belgyógyászati szakvizsgáját. 
1,5 év tolnai háziorvosi mun-
ka után 1975. októberben 
került Sárvárra, kórházunk 
belgyógyászati osztályának 
osztályvezető főorvosi állását 
nyerte el.  

 A belgyógyászaton belül 
a kardiológiát kedvelte leg-
inkább. Létrehozta a kardio-
lógia szakrendelést, a kardio-
lógiai gondozást elindította.  
Példás kapcsolatot alakított 
ki a kórház többi osztályával, 
a megyei kórház részlegeivel.  
Részt vett kórházunkban 
évente több alkalommal is 
megrendezett országos veze-
tő orvostudósok által tartott 
továbbképzések megszerve-
zésében.  Támogatta a beosz-
tott orvosok szakképzéseit. 
Osztályáról kiválóan képzett 
szakorvosok kerültek a város 
és a városkörnyéki háziorvosi 
praxisokba. 

A szakmai munka alapja 
az új tudományos ismeretek 
megszerzése és alkalmazása. 

Emiatt rendszeresen járt 
kongresszusokra, gyűjtöt-
te az új ismeretanyagot és 
alkalmazta is munkájában.  
Nyugdíjba vonulása után 
– 1995 – is részt vett tovább-
képzéseken, még a halála 
előtti évben is.  

Munkájához sok segít-
séget kapott férjétől, aki 
szintén belgyógyász főor-
vos. 3 gyermeke közül a 
fia követte a szakmai utat: 
belgyógyászként dolgozik a 
szombathelyi Markusovszky 
kórházban. Orvosi felada-
tai mellett ellátta családját, 
nevelte gyermekeit, végezte 
a házimunkát, szívesen ker-
tészkedett. A munka szere-
tetét otthonából, szüleitől 
hozta, jó példát mutatva a 
körülötte levőknek.  Ked-
velte és támogatta a kultúrát, 
színházi előadások, komoly-
zenei koncertek rendszeres 
résztvevője volt.   

Dr Laki Margitot hirtelen 
támadta meg a végzetes be-
tegség, s rövid idő után ma-
gához szólította a Teremtő. 

Halálával kiváló orvost, 
családanyát veszítettünk el, 
Isten nyugosztalja és adjon 
békességet, megnyugvást a 
gyászoló családjának is! 

Búcsúzunk Főorvosnő! 
Nem felejtünk!

A Szent László Kórház 
dolgozói nevében: 

Dr. Drácz Lajos 

In memoriam 
Dr Laki Margit 

(1940–2018)

Újabb kerékpárút 
épül városunkban

Ágh Péter, Máhr Tivadar és dr. Kondora Bálint a Sárvárt a Hegyközséggel 
összekötő kerékpárút leendő nyomvonalánál tartott sajtótájékoztatót

kommunális gyűjtés: 
hétfő vagy csütörtök

kommunális gyűjtés: 
kedd vagy péntek

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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Házhoz menő lomtalanítás (1 m3/év) újra kérhető. A kéréseket szeptemberi teljesítéssel tudjuk vállalni.
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Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági 
ingatlanhasználó 2018. augusztus 31-ÉN, PÉNTEKEN 

10:00 órától 16:00 óráig a Kemény István u. 1. szám 
előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga 
elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év mennyiségben 

díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll 
fenn.
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Ügyfélszolgálati iroda 
Sárvár, Szatmár utca 45.
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Július 29-én tartotta búcsúmi-
séjét Orbán István kanonok a 
Szent László plébániatemp-
lomban. A plébános 1995 óta 
vezette a plébániát, egészségi 
állapota miatt kérte nyug-
díjazását Dr. Székely János 
megyéspüspöktől. 

Augusztus 1-jétől vonult 
nyugállományba Orbán István, 
de továbbra is itt marad Sár-
váron kisegítő plébánosként. 
A szentmisére zsúfolásig telt a 
Szent László-templom, sokan 
eljöttek, hogy elbúcsúzzanak a 
kanonoktól.

Orbán István a szentmisét 
követő búcsúbeszédében köszö-
netet mondott a hívek több mint 
két évtizedes támogatásáért, 
és bocsánatot kért mindazok-

tól, akiket esetleg 
az elmúlt évek alatt 
megsértett. – Szol-
gálatom során Petőfi 
Sándor sorai vezet-
tek, azt vallottam, 
hogy „Ott essem el 
én, A harc meze-
jén”. De gyengülő 
egészségem miatt be 
kellett látnom, hogy 
most már Babits so-
rai állnak hozzám 
közelebb,  h iszen 
„Hozzám már hűtle-
nek lettek a szavak” – 
mondta a plébános, 
majd az „Oremus 
pro invicem! Imád-
kozzunk az egysé-
gért!” – idézettel zár-
ta gondolatait. 

Sárvár Város Önkor-
mányzatának Életmű-
díját  Kondora István 
polgármester nyújtotta 
át a nyugdíjba vonuló 
kanonoknak a sárvári 
családok, idősek, betegek 
pártfogójaként végzett 
odaadó tevékenysége és 
a város katolikus hité-
letében több mint két 
évtizeden át teljesített 
lelkipásztori szolgálata 
elismeréseként. Elbúcsúz-
tak Orbán Istvántól a Ró-
zsafüzér Társulat tagjai, 
a Szent László Plébánia, 
valamint a Sárvár–Rá-
basömjéni városrész lakói 
is. A hívek szeretetétől 
övezve búcsúzott a ka-
nonok.

Életműdíjjal búcsúztatták a kanonokot

Hazatérők a galériában
A 40 éves Galeria Arcis kiál-
lítótér jubileumi „Hazatérők” 
című tárlatának megnyitójára 
került sor a város 50 éves szü-
letésnapi eseményeinek sorába 
illesztve. A Sárvárhoz kötődő 
művészek tárlatán kapta meg 
Kondor János festőművész a 
város életműdíját. 

A különleges, közös tárlat-
megnyitóra számos érdeklődő 
jött el, akiket Rozmán Lajos, 
Liszt Ferenc-díjas klari-
nétművész előadása fo-
gadott. Kondora István 
polgármester köszöntő-
jében úgy fogalmazott, 
hogy a város ötvenéves 
jubileumán fontos szerep 
jut a sok program közt a 
művészeteknek is, hiszen a 
Galeria Arcis születésnap-
ját is ünnepeljük.

Takács Zoltán Bálint, 
a Nádasdy Kulturális 
Központ igazgatója azt 
mondta, hogy egy-egy 
új kiállítás megnyitásá-
val a galériában mindig 
egy nagy álom is meg-
valósul. Markó Péter, a 
kiállítótér első vezetője a 
galéria létrejöttéről szólt, 
a kezdeteket idézte fel.  
A kiállítás szakmai meg-

nyitóját Szilárdi Béla képzőmű-
vész tartotta, aki a kiállító mű-
vészek alkotásait végignézve, az 
akkor eszébe jutott első gondola-
tait osztotta meg a közönséggel. 

A galéria jubileumi tárlatának 
megnyitója díjátadóval zárult. 
Ugyanis itt kapta meg a galéria 
vezetője, Kondor János festőmű-
vész Sárvár Város Önkormány-
zatának Életműdíját. Kondora 
István polgármester a kitüntetés 
indoklását idézte: Kondor János a keresztény magyar értékek 

megőrzése, gyarapítá-
sa és a város kulturális 
rangjának emelése érde-
kében kifejtett művészi, 
oktatói munkássága el-
ismeréseként érdemelte 
ki a város díját.

– A kitüntetés nagy 
öröm számomra, azon-
ban az elvégzett munka, 
a másokkal közös együtt-
működés nélkül nem le-
hetett volna eredményes 
– mondta a kitüntetés 
átvétele után Kondor Já-
nos festőművész, galéria-
vezető. A jubileumi tárlat 
szeptember 2-ig tekinthe-
tő meg a Galeria Arcisban.

A „Hazatérők” című 
tárlaton kiállító művé-
szek: Bartek Péter Pál 
festőművész, Benkő Sán-

dor fotóművész, Brankovics Éva 
Kukucska festőművész, Czeg-
lédi Boglárka grafikusművész, 
Gaál Tamás Munkácsy-díjas 
szobrászművész, Hegedűs Babett 
belsőépítész, desingner, Kondor 
János festőművész, Kondor Tamás 
grafikusművész, Lakatos Bend-
egúz ötvösművész, Lakatos Bo-
tond festőművész, Lakatos József 
festőművész, Marinka Zsuzsanna 
Alexandrovna fotóművész, Mészá-
ros Paul Richard grafikusművész, 
Németh Mihály szobrászművész, 
Pajor András fotóművész, Pászt-
hory Karolin csipkeverő, Pászt-
hory Lajos festőművész, Popella 
Dóra média desing művész, Rácz 
Klára festőművész, Simon János 
festőművész, Stekovics Gáspár 
képzőművész, Stekovics János 
fotóművész, Szarka Fedor Guidó 
grafikusművész, Vörös Ferenc 
festőművész.

Kondora István polgármester életműdíjat adott át Orbán 
Istvánnak

A közös tárlatmegnyitóra számos érdeklődő jött el, akiket Rozmán Lajos, 
Liszt Ferenc-díjas klarinétművész előadása fogadott

Kondor János festőművész Sárvár Város Önkormány-
zatának Életműdíjával
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Szélesi Attila, a sárvári fúvósok 
karnagya elmondta, az idei évben 
egy könnyed fesztivált szerettek 
volna szervezni, jövőre azonban 
nagyszabású rendezvénnyel ké-
szülnek a 20. fesztiválra. 

A fúvószenei programokat 
mindhárom napon könnyűzenei 
koncertek kísérték. Az első estén 
a Republic csapott a húrok közé, 
majd a sörivó versenyt követően 
Katapult Dj. szórakoztatta éjsza-
kába nyúlóan a tömeget. 

A szombat este a retro han-
gulat jegyében telt. A fúvósze-
nekarokat Zoltán Erika követte 
a színpadon, majd a lemezlovas 
Dj Dominique pörgette fel a 
közönséget. 

A fesztiválhangulat vasárnap 
is kitartott, estére ismét megtelt 
a vár udvara, sokan várták, 
hogy felcsendüljön Sárváron 
az Ismerős Arcok Nélküled 
című dala.

sii

A miniszter félrelép
Nádasdy-vár

2018. augusztus 24. (péntek) 20:30

A Bánfalvy Stúdió: A miniszter félrelép című bohózatát mutatja be Sárváron.  
A bohózatot Ungvári Tamás fordította magyarra, a darab rendezője Horváth Csaba. 
Főbb szerepekben: Gesztesi Károly, Harmath Imre, Schlanger András, Bugár Anna, 
Urmai Gábor, Beleznay Endre, Száraz Dénes, Bánfalvy Ágnes, Gregor Bernadett.

38. Nemzetközi
Folklórnapok

Résztvevők: spanyol, grúz, francia, lengyel, indiai, tajvani, csángó és 
sárvári néptánccsoportok

Újabb sikeres programnak 
adott otthont Sárvár. A Sörex-
pressz június utolsó hétvégéjén 
menetrendszerűen megérke-
zett, és ingyenes programjaira 
az idei évben is sokan „jegyet 
váltottak”.

Az eseményt Kondora István 
polgármester és Máhr Tivadar 
alpolgármester sörcsapolással 
nyitotta meg pénteken este. A 
rendezvény egyik fontos élmény-
eleme ugyanis a sörfesztivál és a 
sörbemutatók. 

A hétvége során összesen 19 
féle sört kóstolhattak a feszti-
válozók: belga, német, cseh, és 
hazai kézműves sörök egyaránt 
helyet kaptak a kínálatban, 
emellett bor, pálinka, finom 
ételek várták a vendégeket a vár 
udvarán.

– A sör és a fúvószene édes-
testvérek – hangsúlyozta kö-
szöntő beszédében Kondora 
István polgármester, hozzátéve, 
hogy nagyon jó ötlet volt a fú-
vószenekari vezetőség részéről, 
hogy összekapcsolta a kettőt, és 
meghonosította városunkban.

– A Fúvószenei Várfesztivál 
az utóbbi 3 évtizedben jelentős 
fejlődésen ment keresztül – ezt 
hangsúlyozta Máhr Tivadar al-
polgármester is, aki a megújulást 
a fúvószenekar tagjaként első 
kézből is végigkísérhette. – Öröm 
látni, hogy a rendezvény évről 
évre egyre több érdeklődőt vonz 
– értékelt az alpolgármester.

A szombati napon a fúvósze-
néé volt a főszerep. Látványos 
felvonulás indult a fürdőtől a 
Rákóczi utcán át a Nádasdy-vár-
ba. A menet élén a Sörexpressz-

ként funkcionáló Sihu haladt, 
sok emberrel, jó zenével, buli 
hangulattal a fedélzetén. Őket 
a sárvári mazsorettek, majd a 
szeles idővel dacoló óriásbábok 
követték. A XIX. Fúvószenei 
Várfesztiválon négy fúvószene-
kar tette tiszteletét: a házigazda 
Sárvári Koncertfúvószenekar, a 
Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar, a 
Zalaegerszegi Városi Fúvószene-
kar, valamint Szombathely Város 
Koncert Fúvószenekara.

A felvonulást követően az 
együttesek gálaműsort adtak a 
várudvar színpadán. 

Menetrendszerűen érkezett a Sörexpressz

Augusztus 14.
20.00
Indiai Est 
Várkapu Vendéglő 
Shrustii 

Augusztus 15.
18.00
Fesztiválnyitó
Nádasdy-vár
Mystkowianie
La Mentonnaise
Escola de Ball
Shrustii
Tajpej Grass Mountain
Gurjaani
Tavaszi Szél
Sárvári Néptánckör
Senior Néptáncegyüttes

21.00
Fesztiválforgatag – Nemzetek 
táncháza
Nádasdy-vár

Augusztus 16.
11.00
Táncok Lengyelországból
Gyógy- és Wellnessfürdő
Mystkowianie

16.00
Két ország találkozója
Gyógy- és Wellnessfürdő
La Mentonnaise
Tavaszi Szél

20.00
Mediterrán est
Nádasdy-vár
La Mentonnaise
Escola de Ball

Augusztus 17.
16.00
Kettős táncbemutató
Gyógy- és Wellnessfürdő
Escola de Ball
Gurjaani

17.00
Baráti táncok
Posta tér 
Mystkowianie

Augusztus 18.
16.00
Két kontinens táncai
Gyógy- és Wellnessfürdő
Shrustii
Tajpej Grass Mountain

20.00
Táncok és ételek
Tinódi Fogadó 
Tajpej Grass Mountain

Augusztus 19.
9.00
Folklór istentiszteletek
református és evangélikus 
templomok

14.00
Rövid táncbemutatók
Posta tér
La Mentonnaise
Mystkowianie
Tajpej Grass Mountain
Tavaszi Szél

14.00
Rövid táncbemutatók
Kossuth tér
Gurjaani
Escola de Ball
Shrustii

17.00
Felvonulás viseletben

18.00 
Nemzetközi Folklórgála
Posta tér 
Mystkowianie
La Mentonnaise
Escola de Ball
Shrustii
Tajpej Grass Mountain
Gurjaani
Tavaszi Szél
Sárvári Néptánckör
Senior Néptáncegyüttes

22.30
Táncház
Posta tér

Fúvószene, óriásbábok és jó hangulat a várudvaron
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AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek: opticnet.hu

-33%
Csúcskategóriás, 
személyre szabott 

   HOYA multifokális 
   szemüveglencsék 
   KEDVEZMÉNYESEN!

Somos Optika
Sárvár, Rákóczi u. 5.

Computeres szemvizsgálat
Bejelentkezés: 95/326-999

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

• Varró – 3 műszakos munkarendben, varró szakképesítés szükséges

• 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
 – 13. havi fi zetés
 – 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

Két éves automati kai technikus képzés indul 
a 2018-2019. tanévben nappali tagozaton.

• Epcos - Barabás
• LUK- Schaeffl  er cégcsoport - Barabás

által kínált egyedi környezetben.
Jelentkezés: 2018. augusztus 23- 31. között . Sárvár, Kisfaludy Sándor u. 2/A. 

E- mail: ti tkarsag@barabas-sarvar.hu, Telefon:06 95 320-414

ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!
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S á r v á r
Ü N N E P S É G S O R O Z A T

2018. augusztus 17–20.
Posta tér

Augusztus 17. (péntek)

17.00 Mystkowianie - lengyel néptánccsoport 
18.00 Eticatt zenekar
19.30 Gargantua zenekar 
21.00 Hooligans koncert
23.00 Utcabál:  DJ Rebell
Augusztus 18. (szombat)

17.00 Dandys emlékzenekar
18.00 Atakám zenekar
19.00 Castle District és Meggie
20.00 Shadows Sirius Band 
21.00   ABBA Show 
  A Sárvári Koncertfúvószenekar előadásában
  Közreműködik:
  Szólóének: Farkas Alexandra, Papp Diána, Tóth Dániel
  Sárvári Vonósok, Ma’mint’Ti színjátszócsoport
  és zenészbarátaink
  helyszín: Nádasdy-vár udvara
23.00 Utcabál a Cabo Wabo Party Banddel
Augusztus 19. (vasárnap)

10.00 Ünnepi zászlófelvonás az országzászlónál

10.15 Jubileumi emlékbélyeg 
  első napi pecsételése a Nádasdy–várban
10.30 Ünnepi közgyűlés a Nádasdy-vár udvarán 
  (Rossz idő esetén a Gimnáziumban) 
  Ünnepi beszédet mond: 
  Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke
17.00 A Nemzetközi Folklórfesztivál szereplőinek 
  felvonulása
18.00  Nemzetközi Folklór Gála
22.30 Táncház
Augusztus 20. (hétfő)

11.00  Püspöki szentmise 
15.30 Kinizsi Öregfiúk és Ferencváros Öregfiúk
  labdarugó mérkőzés 
  helyszín: Sárvár FC Sporttelep
17.00  Kanta Judit és zenekara. Gyermekműsor
18.00  Mediterrán táncok Mallorcáról
19.00  Enyedi Ágnes és a Magos együttes
21.00 Magna Cum Laude koncert
22.45 Tűzijáték
23.00 Fesztiválzáró utcabál:  
  Retro party DJ Sheperd

KÉZMŰVES- ÉS GASZTRO FESZTIVÁL A POSTA TÉREN! 

Nyitvatartás: 17-én pénteken 15.00-02.00 óráig . szombat, vasárnap, hétfőn: 10.00-02.00 óráig



Ágh Péter, Sárvár országgyűlési 
képviselője a Parlamentben 
méltatta az 1328-ban városi 
kiváltságokat kapott, majd 
újkori városi rangját 1968-ban 
visszanyerő Sárvárt, kiemelve, 
hogy a lokálpatriotizmus a 
patriotizmus alapja, felidézve 
a Sárvárhoz kötődő nagy tör-
ténelmi elődök alakját. 

„A vár ma is mutatja annak a 
kornak a dicsőségét, amelynek 
díszterme példátlan látványos-
ságot jelent. Tudhatjuk jól, a 
XVI. században az ország egyik 
kulturális centruma jött létre ott, 
a Nádasdyaknak köszönhetően. 
Sylvester János vezetésével nyom-
dát hoztak létre, és 1541-ben 
kiadták az Újszövetséget. Ez lett az 
országban az első, magyar nyelven 
nyomtatott könyv. 1556-ban ott 
halt meg Tinódi Lantos Sebes-
tyén. Sárvár volt a magyarországi 
reformáció egyik bölcsője is.

Ennek a városnak volt az első 
megválasztott országgyűlési 
képviselője 1848-ban Batthyány 
Lajos mártír miniszterelnök, és 
ott tanított Gárdonyi Géza. Itt 
hunyt el III. Lajos bajor király, 
az utolsó bajorországi király. A 
XX. század kapcsán azt is meg 
kell jegyezni, hogy az első és a 
második világháború véráldo-
zatában is a sárváriak vállalták 
a hősiességet, emellett pedig 
1956-ban is megmozdult a város 
lakossága Magyarország szabad-
sága érdekében. Az új évezred-
ben a történelmi település igazi 
fürdővárossá lett, hiszen évek óta 
a vendégéjszakák száma alapján 
az első tíz hely egyikén szerepel 
a település.

Tisztelt Ház! E rövid történel-
mi tabló azt mutatja, hogy ott, 
a Rába partján évszázadok óta 
éltek magyarok, akik ott nevelték 
gyermekeiket, ott dolgoztak, ott 
imádkoztak, és ott azt a földet 

szerették és tekintették ottho-
nuknak, amiért mindent meg-
tettek. Legyünk rájuk büszkék, 
hiszen ők tartották meg nekünk 
a várost, mai magyaroknak és 
az egész ország gyarapodására. 
Nekik köszönhetően mondhat-
juk ki: Sárvár volt, Sárvár van, 
Sárvár lesz.

Tiszteletet adunk tehát az 
előttünk járó nemzedékeknek, 
amelyek örökségként átadták 
nekünk a települést, a mai pol-
gároknak.

Ugyanakkor a történelem 
olyan, mint egy váltófutás: min-
den generációnak megvan a 
maga feladata, amelyet az adott 
körülmények között el kell vé-
geznie. Így most, amikor Sárvár 
várossá avatásának 50. évfordu-
lóját ünnepeljük, a múltból erőt 
is meríthetünk ahhoz, hogy a 
következő időszakban is tovább 
építsük Sárvárt. Köszönet min-
den ma élő polgárnak, hogy ezt 

becsülettel teszi ott a városban 
nap mint nap.

A jövőre nézve pedig azt kí-
vánom, hogy mindazok, akik 
egyszer majd ezt a várost tekintik 

otthonuknak, ugyanannyira sze-
ressék, ahogy azt elődeik tették, 
legyenek büszkék rá, és akarják 
előrébb mozdítani a sorsát.

Tisztelt Országgyűlés! Isten 
éltesse Sárvárt! Isten éltesse a 
sárváriakat!” – zárta gondo-
latait Ágh Péter.

Isten éltesse Sárvárt!

Születésnapot ünnepelni nagy 
öröm, különösen így van ez 
akkor, amikor szeretett váro-
sunk születésnapját ünnepel-
hetjük mindannyian. Ilyen-
kor, legalábbis gondolatban 
jár a finom torta is, lehetőleg 
csokoládéból, amelyre össze-
jön a nagy család és néhány 
órára, napra számba vesszük 
az elmúlt néhány évtized tör-
ténéseit, változásait. Aztán 
ahogy azután lenni szokott, 
vannak, akik elégedettek a 
változásokkal, vannak, akik 
megfogalmazzák kritikáikat, 
de mindannyian büszkén 
mondhatjuk azt, hogy sárvá-
riak vagyunk!

50 év a végtelen idő folyama-
tában alig érzékelhető, nekünk 
azonban, akik ezt az 5 évtizedet 
Sárváron éltük meg, mégiscsak 
nagy idő. Mert újszülöttből 

középkorúakká, fiatalból idő-
sekké és öregből még öregebbé 
formált bennünket az idő. Az 
idő, amely sodró lendületével 
mindenkit magával ragad, és 
lenyomatát rajtunk hagyja. 
Időnként bársonyosan, máskor 
kicsit ledörzsölve a sarkokat, 
változtat meg bennünket és 
változtatja meg a körülöttünk  
lévő világot is. Ez a változás 
állandó, örökérvényű, időnként 
előrevisz bennünket, időnként 
megtorpan és néhány esetben 
bizony visszafele is kell tenni 
néhány lépést. Az elmúlt 5 év-
tized mindhárom esetre mutat 
példát, szerencsére, különösen 
az elmúlt 1-2 évtizedben a po-

zitív élmények határozzák meg 
közös városi létünket.

A torta készen áll, rajta 50 gyer-
tyával, és amikor közösen elfújjuk 
őket, akkor nem elfeledjük a múl-
tunkat, hanem szeletekre vágva 
mindannyian egy kicsit ízlelget-
jük a történelem ízeit, amelynek 
mindannyian részesei vagyunk.

Boldog születésnapot és szép 
ünnepet kívánok minden sárvári 
polgárnak.

2018. augusztus havában
Tisztelettel:

Kondora István, 
aki a sors jóvoltából ezen 

alkalomból polgármesterként 
köszöntheti az ünneplő 

Sárváriakat

Kedves Ünneplő Sárváriak!
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Sárvár modern kori várossá 
válása nagyrészt köszönhető 
annak, hogy ezt a címet már 
korábban is bírta, és nagy-
községként való közel száz 
évének idején funkcióiban is 
megtartotta. 

890 évvel ezelőtt, 1328. május 
10-én I. Károly Róbert király 
mezővárosi kiváltságlevéllel 
ajándékozta meg a Sárvár vára 
előtt fekvő Sziget települést. A 
megyei közigazgatás alól való 
kivétel, a szabad bíróválasz-
tás az önálló fejlődést, az egy 
összegben királynak fizetett 

adó- és vámmentesség pedig az 
anyagi gyarapodást szolgálta. A 
szabad betelepülés engedélye-
zése a lakosság növelését tette 
lehetővé. 

A későbbi korok királyai rend-
re megerősítették, avagy gyarapí-
tották ezeket a kiváltságokat. A 
lakók erős, öntudatos, anyagilag 
is független polgárokká váltak, 
olyannyira, hogy képesek voltak 
városi jogaikat megvédeni. Külö-
nösen 1390 után került sor ilyen 
esetekre, amikor a város és a vár 
magánföldesurak kezére került. 
Egyes birtokosok jobbágyokká 
akarták süllyeszteni a sárvária-

kat, akik azonban 
nem hagyták ma-
gukat, a kiváltsá-
gaikat megőrizték. 

Csak 1871-ben, 
törvény hatályá-
val minősítették 
v i s s z a  S ár v ár t 
nagyközséggé. A 
polgári öntudat, 
a kitartás, a vál-
lalkozói szellem 
azonban mind-
máig megőrizte 
Sárvár városi ar-
culatát. 

Szibler Gábor

A Nádasdyak idején Sárvár 
egyszerre volt politikai, katonai 
és kulturális centrum. Kiemel-
kedő politikusok, mágnások, 
tudósok, az irodalom művelői, 
katonai vezetők és hitkeresők 
fordultak meg a falak között. 
Pezsgett az élet, fejlődött a 
magyar kultúra, a reneszánsz 
és a barokk művészet hagyta 
itt a nyomait. 

A főúri udvar igényei a városi 
kézművesek, kereskedők szá-
mára rendszeres megbízásokat 
hoztak, fellendült a mezőgazda-
sági termelés, ebben a Nádas-
dyak magángazdaságai mutattak 
példát. 

Nádasdy Tamás (1498–1562) 
politikai pályája végén a legma-

gasabb rendi méltóságot, a ná-
dorságot is megszerezte. Gyakran 
sárvári udvarából irányította a 
Magyar Királyság ügyeit. Déd-
unokája, Nádasdy III. Ferenc 
(1623–1671) országbírósága 
idején a Nádasdy-udvar újfent 
ref lektorfénybe került. A dús-
gazdag főúr Wesselényi-összees-
küvésben való részvétele miatti 
fej- és jószágvesztés vetett véget 
Sárvár országos szerepkörének.  

A korban Sárvár kulturális és 
vallási centrum is volt. Sylvester 
János és Abádi Benedek a magyar 
nyelvű irodalom alapjait tette le, 
amikor 1541-ben az első hazai 
magyar nyelven kinyomtatott 
könyvet, az Újtestamentumot 
közreadta. Dévai Bíró Mátyás a 
lutheránus hit magvait hintette 

el a városban, és pár évtized alatt 
Sárvár lett a dunántúli evan-
gélikusok központja, a püspök 

székhelye. A Nádasdy II. Ferenc, 
a Fekete bég (1555–1604) papja, 
Magyari István által kinyom-
tatott Az országokban való sok 
romlásoknak okairól című irat 
a protestáns-katolikus hitvitázó 
irodalom kezdetét jelentette. 
Ennek kiteljesedése Nádasdy Pál 
(1598–1633) korára tehető, aki 
maga is hozzájárult az evangélikus 
vallás megerősödéséhez (Áhitatos 
és buzgó imádságok). Nádasdy 
III. Ferenc (1623–1671) már a 
katolikus reformáció barokk kul-
túráját hozta a városba. A barokk 
pompakedvelés a műkincsgyűjtő 

szenvedélyben is megmutatko-
zott, ennek tanúja a múzeumban 
látható Nádasdy-óra.

Nádasdy Tamás és utódai alatt 
épült ki a reneszánsz várkastély, 
amely olyan művészeket is ven-
dégül látott, mint az itt elhunyt 
Tinódi Sebestyén. Sárvár a tö-
rökellenes harcok katonai köz-
pontjává vált. Ennek gyönyörű 
lenyomata a vár dísztermének 
mennyezetén látható barokk 
csataképsorozat. 

A jövőben is adjon nekünk 
erőt a Nádasdyak állhatatossága, 
rendíthetetlen hazaszeretete, 
mély vallásossága és kultúrapár-
tolása!

Szibler Gábor

Hazaszeretet, mecenatúra és tenniakarás

Kitartás, polgári öntudat, 
mezőváros

A sárvári vár ábrázolása a XVII. század végén Matthias Greischler metszetén

Károly Róbert – Részlet az 1664-ben Nádasdy Ferenc 
országbíró támogatásával megjelent Mausoleumból

1541-ben az első hazai magyar nyelven kinyomtatott könyv, az Újtesta-
mentum
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Nem indult jól az új tulajdonos 
és a város kapcsolata. Sárvár 
történetének kapcsán többször 
tehetnénk hasonló megállapí-
tást. Az új tulajdonos alatt a 
vár és a hozzá tartozó, az idők 
során nagyságában jelentősen 
változó területű uradalomnak 
a birtokosát értjük. 

Jól ismert családokat sorol-
hatunk itt fel, Kanizsaiak, Roz-
gonyiak, Nádasdyak, Draskovi-
chok, a Habsburg-ház modenai 
ágát, melynek tagjai hol jó, hol 
kevésbé működő kapcsolatot 
alakítottak ki a várossal. A 
város pedig Sárvár, a mai hatá-
rainál szűkebb területen. A 20. 
század elejétől csatolták egymás 
után a városhoz a környező 
részeket, mint 1903-ban Vár-
melléket és Tizenháromvárost, 
majd egy évtizeddel később 
Péntekfalut és Sárt. 

1803-ban a Nádasdyak egy-
kori várát és természetesen 
ezzel a hozzá tartozó uradalmat 

Mária Terézia magyar királynő 
(1740–1780) unokája, Ferenc 
osztrák főherceg, modenai her-
ceg vásárolta meg, aki komoly 

követelésekkel lépett fel. Mégis, 
e feszültségekkel terhes időszak 
adta meg a város fejlődésének 
egyik kezdő löketét. Nemcsak 
új épületek, köztük a Korona 
szálló emelését, az arborétum 
alapjainak a lerakását, a vár 
renoválását hozta el a kor, ha-

nem a főherceg az erdőműve-
lést is korszerűsíttette. A város 
mindeközben a maga erejéből 
is építkezett.

A modenai örökség egy ked-
ves lány, Mária Terézia Dorottya 
hercegnő révén a bajor királyi 
dinasztia kezelésébe került. A 
férj, Lajos, az utolsó bajor király, 
aki Sárváron hunyt el 1921-ben, 
mintagazdaságot hozott létre. A 
házaspár kapcsolata a várossal 

sokkal harmonikusabb volt, 
mint elődeik korában. Nemcsak 
a szülők, hanem a gyerekek is 
örömmel látogattak el évente 
többször Sárvárra. Utoljára 
együtt 1918 júniusában. Nagy 
mulatságot rendeztek ekkor a 
város polgárai, hiszen aranyla-
kodalmát ünnepelte a modenai 
hercegnő és a bajor király. 

A boldog békeidőknek a Nagy 
Háború vetett véget. Sárvár 
azonban sosem adta fel. Mindig 
tovább lépett, mint 1532-ben 
a török ostrom után, vagy az 
1707. évi összecsapások, vala-
mint az 1802-ben bekövetkezett 
hatalmas tűzvészt követően. 
Majd a 20. század első felében, a 
nagy világégés után újra komor 
és nehéz időszak következett. 
Sokan elhagyták Sárvárt, de 
sokan vissza is tértek, és kezdtek 
új életet. Így épül fel saját törté-
netünk, generációról generáci-
óra egymásra építkezve, eljutva 
végül a máig.  

Takács Zoltán Bálint

Ötven évvel ezelőtt augusztus 
20-án Sárvár és Sárospatak ün-
nepelte várossá avatását. A ko-
rabeli újságok több alkalom-
mal is beszámoltak arról, hogy 
a Bodrog-parti településen a 
Városi Tanács alakulóülésére 
kerül sor, a Rába partján fekvő 
régi új városba pedig tízezer 
vendéget várnak a nagy napra.

A háromnapos rendezvény-
sorozat kiállításmegnyitókkal 
vette kezdetét augusztus 18-
án. A Gárdonyi és Entzbruder 
Általános Iskolában a diákok 
munkáit mutatták be. A mű-
velődési házban, a régi Korona 
Szálló épületében bélyegkiállí-
tásra és a helyi képzőművészeti 
szakkör bemutatkozására ke-
rült sor. A nap befejezéseként 
felavatták a Kinizsi Sporttelep 
új létesítményeit. 

Másnap délelőtt 9 órakor kez-
dődött a várossá avató ünnepi 
tanácsülés. Gonda György, Vas 
Megye Tanácsa Végrehajtó Bi-
zottsága elnöke  köszöntőjében 
kiemelte: „Sárvár város volt 

régen és város lett újra, csupán 
ennek a szónak tartalma gazda-
godott.” A beszéd után Kisházi 
Ödön az Elnöki Tanács tagja 

átadta a várossá avatás oklevelét 
Kiss Sándor tanácselnöknek. 
Több felszólalás után a két má-
sik megyei város, Szombathely 
és Kőszeg küldöttjei köszöntöt-
ték az új várost.

Ugyanezen a napon felavatták 
a vízmű erőműtelepét, valamint 

az új rendelőintézetet. Délután 
megnyitották a múzeumban az 
új várostörténeti kiállítást, majd 
a gimnáziumban a díszítőművé-

szeti bemutatót. Befejezésként 
elindították az első helyi autó-
buszjáratot.

Augusztus 20-án lerakták 
a Győri Vagon- és Gépgyár 
sárvári műhelycsarnokának 
alapkövét. 10 órakor kezdődött 
a Kossuth téren az ünnepi gyű-

lés, melyen a sárváriak ezrei 
vettek részt. Itt Fehér Lajos 
miniszterelnök helyettes mon-
dott ünnepi beszédet, melyben 
hangsúlyozta: „A mai várossá 
nyilvánítás elismerés Sárvár 
múltjának, mely él és hat a je-
lenben is. A városi rangot mégis 
jelen sikereivel, eredményeivel 
érdemelte ki. Az utas első pilla-
natban észreveheti, hogy Sárvár 
külső képe valóban városias, 
lakóházai ápoltak, gondosan 
meszeltek, út- és járdahálózata 
jól kiépített, városias jellegű. E 
szép település nemcsak formai-
lag lett város, hanem tartalmilag 
is egyre inkább az.”

A gyűlés után a vár bástyájáról 
öt fúvószenekar adott koncertet. 
Délután lovas- és úszóbemutatót 
láthatott a közönség, majd iz-
gulhatott a Ferencváros–Sárvári 
Kinizsi labdarúgó-mérkőzésen. 
A moziban pedig dunántúli 
városok amatőr filmszemléjét 
rendezték meg. Este tűzijáték 
és utcabál zárta a város polgárai 
számára fontos napot. 

Takács Zoltán Bálint

Évszámok, történetek, sorsok. Sárvár a hosszú 19. században

1968. Sárvár város!

A bajor királyi házaspár, Mária Terézia Dorottya és III. Lajos

1968. augusztus 20. – Ünnepi közgyűlés a Kossuth téren (Fotó: sarvaranno.hu)
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Sárvár régen …

A Vár Vendéglő emeleti éttermi része 1969-ben Épül az Alkotmány úti lakótelep az 1970-es évek elején

A kazamaták titka című ifjúsági tévéfilm forgatása a várban 1971-ben A Rába Magyar Vagon- és Gépgyár sárvári üzemcsarnoka, a Normália 1973-ban

Az Alkotmány úti Általános Iskola 8.B osztálya 1979-ben A régi termálfürdő külső medencéje 1988-ban

A Sárvári Cukorgyár mészkemencéje az 1990-es évek elején Az épülő gyógy- és wellnessfürdő bokrétaünnepsége 2002-ben
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és Sárvár most…

A Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő szabadtéri és fedett épületegyüttese A Flex sárvári üzemében folyik a Lenovo x86 szerverek gyártása

A Városháza és a felújított Sárvári Járási Hivatal épülete Kialakuló turisztikai övezet a belvárost a Sárvárfürdővel összekötő Rákóczi utcában

A Nádasdy-vár az 50 fából álló Májusfaligettel A Nádasdy Tamás Általános Iskola felújított tornacsarnokának avatása

Hétvégi termelői piac a nemrég átadott Hild parkban A „Mozdulj Sárvár!” rendezvénye a város új közösségi helyszínén, a Posta téren
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Sárvár legújabb kori fejlődési 
fázisa az 1960-as években 
kezdődött el. A kőolajkuta-
tók 1961-ben a város jövője 
szempontjából meghatározó 
jelentőségű termálvízre buk-
kantak. A hévíz hasznosítására 
1968-ban gyógyfürdő épült. 

A település 1968. augusztus 
20-án visszakapta 1871-ben 
elveszített városi rangját. A vá-
rosi ranghoz Sárvár ekkor kapta 
meg Sitkétől Lánkapusztát, 
Kanotapusztát, Földvárpusztát, 
Saroltamajort és Ostffyasszony-
fa-vasútállomást, Csényétől 
pedig Újmajort. A város területe 
ezzel megduplázódott.

A várossá avatás után a tele-
pülésnek a középfokú centrum 
szerepét kellett ellátnia, amelyre 
oktatási, egészségügyi intézmé-
nyeivel, gazdasági egységeivel 
és közigazgatási szervezetével 
alkalmasnak bizonyult. Ipari 
övezetek kezdtek kirajzolódni. 
A Cukorgyár mellett letelepí-
tették a Fehérje-feldolgozót és 
a PEPSI-üzemet. A Selyemgyár 
épületei a Barneválnak adtak 
helyet, de ide költözött a Va-
gongyár, majd a Műtrágyagyár. 
A Vágóhíd a későbbi Gyöngyös 
menti körzet alapjait rakta le.

Az ipari beruházások követ-
keztében korabeli szóhaszná-
lattal élve Sárvár munkásváros 
lett. E megállapítás mögött az 
a tény állt, hogy 1970-ben az 
aktív keresők 50 százaléka az 
iparban dolgozott, a keresők 
többi része a mezőgazdaságban 
(15%), illetve a szolgáltató szek-
torban (35%) talált munkát. A 
bejárók (2498 fő) kétharmadát 
szintén az ipartelepeken foglal-
koztatták. Az 1970-es években a 
város vezetése nemcsak intenzív 
iparosodással számolt, hanem 
az ezredfordulóra a lakosság 
húszezer főre történő emelke-
désével is.

A település terjeszkedését 
a meglévő lakótérben történő 
építkezések, illetve a rendelke-
zésre álló területen az új utcák 
megnyitása, valamint a lakóte-
lepek létesítése jellemezte. Ezek 
a Laktanya utcai és Deák utcai 
középmagas lakóházakkal a 

többszintes beépítés zászlóvivői 
voltak. A városképben az első 
nagyméretű szállodakomple-
xum, a Danubius Thermal Hotel 
1985-ben jelent meg. Az építke-
zések megváltoztatták a város-
képet is. A sári, a péntekfalui és 
a rábasömjéni településrészen a 
paraszti portákat felváltották a 
modern, nem egyszer villaszerű 
családi házak. 

Új eleme volt a kornak a la-
kótelep, amelynek a helyét oly 
módon próbálták kijelölni a 
városrendezők, hogy viszony-
lag kevéssé sértse a belváros 

történelmi épületegyütteseinek 
egységét. A Nádasdy-vár res-
taurálása pedig kiemelkedő a 
kor építészeti történetében. A 
helyreállított késő reneszánsz 
várkastély napjaikban is a város 
kulturális központja. A körü-
lötte fekvő park rendezése egy 
évtizeddel korábban, a várossá 
avatásra elkészült. A város nagy 
kiterjedésű zöld övezettel, sza-
badidőtájjal is gazdagodott. A 
parkerdőt 1972-ben, a Csónaká-
zó-tavat pedig 1973. augusztus 
20-án adták át a lakosságnak. 
A megóvott történelmi belvá-
ros, a vár megtalált funkciója a 
város- és a megyehatáron túl is 
elismerést szerzett Sárvárnak. 
A Magyar Urbanisztikai Társa-
ság 1982-ben az ország akkor 
96 városa közül 21-dikként 
Sárvárnak adományozta a Hild 
János-emlékérmet.

Az évtizedek folyamán a város 
vonzerejét tovább növelték azok 

az idegenforgalmi célú beruhá-
zások és fejlesztések, amelyek 
elsősorban a termálvízre ala-
puló gyógyturizmust kívánták 
szolgálni. Tovább fejlesztették a 
városi tulajdonba került termál-
fürdő szolgáltatásait. Javultak 
az infrastrukturális feltételek, 
korszerű és környezetkímélő 
szennyvíztisztító művet állítot-
tak üzembe 1994-ben. Kiépült a 
gázhálózata is a városnak. 1996-
tól digitális telefonhálózat segíti 
bővülő szolgáltatásaival a helyi 
lakókat és a városba látogatókat 
egyaránt.

A politikai rendszerváltozást 
követő helyhatósági választáso-
kon bizalmat kapott városveze-
tés átgondolt és stratégiai elvek 
alapján következetes városfej-
lesztő munkát végez. 1994-től 
stabil erőviszonyok alakultak 
ki a képviselő-testületben a 
polgári erők összefogásának 
köszönhetően. Az együttmű-
ködésnek a város határain 
messze túlmutató eredménye 
Sárvár irigylésre méltó fejlő-
dése. Az egyik legfontosabb 
az Ipari Park megindulásával 
reprezentált iparfejlődés, mely-
nek eredményeként nemcsak 
új munkahelyek ezrei jöttek 
létre, hanem egy új iparág, az 
elektronikai ipar vert gyökeret 
a városban. Ezt követte aztán 
a szerszámgépipar, az élel-
miszeripar, a feldolgozóipar 
átalakulása, a kereskedelmi 
szolgáltatások széles kínálatá-
nak kialakulása.

A második terület az idegen-
forgalom látványos fejlődése. A 
sort a Sárvári Gyógy- és Well-
nessfürdő 2002-ben történő 
megnyitása kezdte, amelynek 
következtében a hazai fürdő-
fejlesztések élére került Sárvár. 
Ehhez kapcsolódott a négycsil-
lagos VitalMed Hotel, valamint 
a kemping 2006-os átadása. Az 
önkormányzati beruházások 
után már jó ütemben követke-
zett a Park Inn Hotel (2006) és 
a Spirit Hotel (2008) megnyi-
tása, illetve több magánpanzió 
megjelenése a helyi kínálatban. 
A fürdő folyamatosan fejlődött: 
a családi szárny, a csúszda-
park, a kalandpark és a további 
szolgáltatások színvonalának 
állandó emelésével jelenleg is a 
Sárvárfürdő a város turisztikai 
vonzerejének a motorja. Amíg 
2001-ben a kereskedelmi szál-
láshelyek vendégeinek száma 26 
ezer fő volt, addig 2011-ben már 
444 ezer, ezzel Magyarország 
7. leglátogatottabb települése 
lett Sárvár. TOP 10-es rangját 
azóta is tartja a város. Elért 
eredményeivel Sárvár 2012-re 
alkalmassá vált a gyógyhely cím 
megszerzésére. 

Az elmúlt évtizedben meg-
újultak Sárvár egészségügyi 
és oktatási intézményei is. 
Tovább épültek és szépültek 
a város terei, felújították a 
Kossuth teret, létrejött a Posta 
tér és a Hild park. Megújult 
a város úthálózata, legutóbb 
a városon átmenő főút egy 
szakasza. A rendszerváltozás 
óta szinte teljesen kiépült a 
város szennyvízhálózata, épül 
a csapadékvíz-elvezető rend-
szer.  Zajlik a multifunkcionális 
sportcsarnok, a Zene Háza, a 
gondozási központ kivitelezése, 
a bölcsőde felújítása, a kerék-
párutak építése. 

Az elmúlt évtizedek felelős-
ségteljes munkája megteremtet-
te azokat az alapokat, amelyekre 
a város építheti további terveit; 
és építhet az itt élők józan gon-
dolkodására, szakértelmére. 
Sárvár sikerre van ítélve. Si-
kerének legfontosabb záloga a 
sárváriak szorgalma, tisztelete 
és hűsége szülővárosuk iránt.

Sárvár újkori történetéből 2018-ig

Kapu jelezte a városi rang visszanyerését 1968-ban, az azóta megtett út 
Sárvár sikertörténete



. . . 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 . . .

Kiss Sándor nyugalmazott ta-
nácselnök, Szabó Imre egykori 
tanácselnök, nyugalmazott 
polgármester és Dr. Dénes 
Tibor nyugalmazott polgár-
mester egyaránt úgy vélekedik, 
hogy Sárvár 1968-tól 2018-ig 
vezető útját az összefogás és 
a töretlen fejlődés jellemezte. 

Kiss Sándor negyed századon 
keresztül vett részt a város veze-
tésében. 1968-ban tanácselnök-
ként ő vehette át Sárvár várossá 
avatási okmányát. A rendszer-

változás idején vonult nyugdíjba, 
ám azóta is aktív közéleti életet 
él. Azt vallja: politikai rendsze-
rektől független életfilozófiáját 
családi körben kapta.

Ha más módon is, a régi kö-
tődések a város töretlen mai fej-
lődésében is megmutatkoznak. 
Sárvár öt évtizedes előrehaladása 
példaértékű volt egykor és az mai 
is. Ugyanakkor mindkét korban 
más társadalmi kihívásoknak 
kellett eleget tenni. Kiss Sándor 
úgy fogalmazott, hogy a várossá 
avatás időszakában Sárvár a 
mennyiségi növekedés idősza-
kát élte meg. Akkor a város 11 
ezerről 16 ezerre emelkedett 
lakosságának az igényeit kellett 
kielégíteni lakóházakkal, gyárak-
kal és szolgáltatásokkal.

 – Már a várossá avatás előtt 
elindult a fejlődés, amely az-
óta, több mint ötven éve tart. 
Sokirányú és hatékony módon 
szerveződött a település moder-
nizációja. A szocialista fejlődés 

25 éve alatt rakták le az alapokat, 
majd az első 25 év fejlődésére 
épült a második huszonöt év 
eredménye. Ez az út szerves 
egységet alkot. Az urbanizációs 
folyamat lezárultával a város a 
minőségi fejlődés útjára lépett. 
A rendszerváltozás időszakát 
sikerrel vette a város. Megmaradt 
munkahelyteremtő képessége és 
turisztikai lehetőségeit kihasz-
nálva azóta is tovább erősödik 
– vélekedett a jubiláló városról 
Sárvár egykori vezetője.

*    *    *
Szabó Imre a rendszervál-
tás idején kezdetben meg-
bízott tanácselnökként, 
azután pedig a város első 
polgármestereként tevé-
kenykedett 1990–94 között.

Sárvár fellendülését így 
látja a települést a demok-
ráciába hivatalosan átveze-
tő politikus: abból kiindul-
va, hogy Sárvár az 1930-as 
években mennyire szegény 
volt, ami még harminc 
évvel később, az 1960-as 
évekre sem számolódott 
fel teljesen, akkor megálla-
pítható, hogy az azt követő 
várossá válás folyamata 

igazi sikertörténet. Aminek az 
alapját az iparfejlesztés, majd 
az idegenforgalom felfejlesztése 

teremtette meg. Napról napra 
látjuk most is, hogy az akkori 
fundamentumokra milyen ered-
ményesen lehet építeni Sárvár 
jelenét és jövőjét. 

Ez az út jogfolytonos, hisz a 
termálvizet adó kutak fúrásától 
kezdve nyomon követhető az 
a közös akarat, ami a város 
adottságait a turizmus lehető-
ségei felé terelte. Ez látható a 
sárvári vár esetében is, hogy 
annak gyarapodása minden 
időben elsődleges volt a 
város számára. Ezt jelen-
tette az első nagy szálloda 
felépítése is annak idején, 
amelyet később újabbak 
létrejötte követett. A város 
lakóinak anyagi helyzete 
az említett múltbéli sze-
rény viszonyokhoz képest 
sokat javult a számtalan 
munkalehetőség és az egy-
re több családnak biztos 
megélhetést jelentő ide-
genforgalom révén.

A látványos fejlesztések-
hez az előkészítés során 
mindig alapos és felké-
szült szakmai stáb segí-
tette a döntéshozókat. A 
jövőbe mutató, nagy horderejű 
döntéseknél pedig egységben 
tudtak lenni a település min-
denkori irányítói. Egy volt 
városvezető kicsit mindig pol-
gármester marad – mondta 
Szabó Imre.

*    *    *
Dr. Dénes Tibor húsz évig 
működött közre Sárvár irányí-

tásában. A rendszerváltás 
után 1990–94 között al-
polgármesterként, majd 
2010-ig polgármesterként 
szerzett elévülhetetlen 
érdemeket a város növe-
kedésében.

– Egy ember életében 
ötven esztendő nagyon 
hosszú idő, egy település 
történetében csupán egy 
fejezet. Azonban az adott 
időszak alatt történhet 
sok olyan esemény, amely 
jelentőséget ad annak a 
korszaknak. A Nádasdyak 
aranykorszaka után Sárvár 
elmúlt öt évtizede volt az 

az időszak, amely meghatározta 
és belehelyezte Sárvárt a nemzet 
köztudatába – összegezte a város 
legújabb kori históriáját Dr. Dé-
nes Tibor.

– Az ipar és a turizmus terén 
véghezvitt beruházások olyan 
biztató kilátásokat mutatnak 
egy olyan polgári jövő irányá-
ba, amelyen Sárvár száz esz-
tendeje, az 1900-as évek, a vá-
rosegyesítés nyomán elindult. 
Göröngyös úton, a történelem 

kényszerűségeit elszenvedve, 
végül a rendszerváltozás után 
városunk visszatalálhatott arra 
az örök érvényű útra, amit az 
önszorgalom, az összefogás 
és a múltat a jövő részének is 
tekintő jelenben élés jellemez – 
sorolta a fejlődés alapfeltételét 
a Sárvár díszpolgári címével 
kitüntetett nyugalmazott pol-
gármester.

– Sárvár a rendszerválto-
zás után emelkedett ki a vasi 
kisvárosok sorából. A várost 
a szocializmus romjain kellett 
újjáépíteni. Sárvárnak korszerű 
szennyvízelvezető rendszere 
és telefonhálózata sem volt – 
fogalmazott Dr. Dénes Tibor, 
akinek az irányításával került 
fel Sárvár az ország ismert-
ségi térképére. 1990 és 2010 
között a város ipari termelése 
változatlan árakon számolva 
tizenötszörösére emelkedett. 
Ipari Park létesült, új üzemek 
települtek a városba, így Sárvár 
jelentős munkaadója lett mint-
egy 50 km-es vonzáskörzetének 
is. A település így keletkezett 
adóbevételei adták az alapját a 
nagyívű turisztikai elképzelé-
seinknek – foglalta számokba 
Sárvár sikerét Dr. Dénes Tibor.

Sárvár útja a töretlen fejlődés

Kiss Sándor

Szabó Imre

Dr. Dénes Tibor
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Sárváron laktam mindvé-
gig és sosem akartam innét 
elköltözni, mert jó a város 
hangulata. Ismerem az itt 
élőket, számtalan emlékem 
köt ide egy-egy emberhez, 
vagy helyszínhez. Ugyan-
akkor figyelemmel kísérhet-
tem a település változását, 
miként fejlődött-gyarapo-
dott az évek során úgy, hogy 
kellemes légkörét meg tudta 
őrizni a mai napig is. A városalapításra gondolva, 
ugyan 1968-ból nincsenek személyes élményeim, 
mert azok az óvodával kezdődtek, de így az ötvenéves 
születésnap kapcsán kíváncsi volnék mi történt akkor, 
hogyan zajlottak az akkori események.

Barátok, ismerősök kö-
zött többször szóba kerül a 
város ötvenéves évforduló-
ja, és ilyenkor mindig meg-
említem, hogy szeptemberi 
lévén, én már városban 
születtem. Sokat formá-
lódott az eltelt évtizedek 
alatt Sárvár, néhány épüle-
tet már csak fényképeken 
láthatunk. Azokban vi-
szont még jártam, vagy ha 
gyárépület volt, amit lebontottak, esetleg dolgoztam 
ott. Sok minden hiányzik, ami régen hozzátarto-
zott a városhoz, de ami létrejött helyette Sárváron, 
az a fejlődés nagyon látványos. Egy régi történet: 
édesanyám a gyógyfürdő büféjét vezette, és én is ott 
voltam mikor a Híradó a városról forgatott, sárvári 
gyerekként szerepelhettem a tévében.

Öregszünk együtt a vá-
rossal! Sárvár szépül, rólam 
ugyanezt már nem lehet 
elmondani. Gyűjtőként én 
1968-ra a tárgyi emlékek ré-
vén gondolok vissza. Az öt-
venéves évforduló kapcsán 
összeszedtem a városavatás-
sal kapcsolatos emlékeket. 
Érdekes összehasonlítani, 
hogy mit gondoltak akkor és 
mit most az itt lakók a váro-
sukról. Egy biztos: mindenki szerette-szereti Sárvárt. 
Egy olyan kerek kisváros, ahol megvan a munkától, a 
kultúrán át a szórakozásig minden.

Egy ember életében nagy 
idő ötven év, de úgy látom, 
hogy Sárvár történetében 
is. Egész életemben itt él-
tem, valamennyi munka-
helyem itt volt, 2009 óta 
vállalkozóként dolgozom. 
Én úgy látom, hogy a város 
fejlődése jó alapot nyújt a 
vállalkozások folyamatos 
fejlődéséhez is. Ahogy épül, 
szépül a város, úgy az én 
boltom is növekszik.  Sárvár egy kicsit az enyém is, 
nemcsak azért mert egyidősek vagyunk, de maga-
ménak érzem az utcáit, a tereit, jó találkozni a ba-
rátaimmal. Amikor egy utazásról hazaérek, elszorul 
a szívem, amint meglátom a várostáblát. Mindig 
tervezek, pozitívan gondolkodok, így a vállalkozá-
som szimbóluma nem véletlenül a mosolygós figura. 
Mindig mosolygós embereket szeretnék magam körül 
látni Sárváron, ennek érdekében a munkatársaimmal 
mi is igyekszünk sok mosolyt adni mindenkinek.

Amikor elkezdődött ez az 
év, egész különleges, áldott 
érzések kavarogtak ben-
nem, hogy egyidős lehetek a 
szülővárosommal. Nagyon 
örülök annak, hogy még 
mindig itt élek, és hogy itt 
születhettem. Szeretem Sár-
várt, tulajdonképpen nekem 
Sárvár a szeretet városa. 
Itt születtem, itt született a 
gyermekem, a temető pedig 
azokat őrzi, akik olyanná tettek, és általuk olyan em-
berré válhattam, mint amilyen vagyok. Itt dolgozom 
pedagógusként, ami felemelő érzés. Az iskola a város 
jubileumára egy verspályázatot hirdetett, amin én is 
szerepeltem, Sárvár ihlető erővel is bír számomra.

Ez az eltelt fél évszázad 
öröm számomra, ezt már 
megéltem én és a város is. 
Sárvár, ez a nyugodt kisvá-
ros a szemem láttára fejlő-
dött. Több mint harminc 
éve a járóbetegközpont la-
boratóriumában dolgozom, 
több generációt láttam gye-
rekként, akik együtt értek 
meg a várossal. Nagyon 
büszke vagyok Sárvárra, 
amerre megyek mindig a jó 
hírét viszem, mert csak pozitívan tudok nyilatkozni 
róla. A munkámból kifolyólag ismernek a városban, 
és az utcán köszönnek az emberek. Itt születtek a 
gyerekeim, akik szintén megállták a helyüket. Jól 
érzem magam itt!

 '68-asok mondták... 

Kiss György

Csiki Tibor

Polgár Zsolt

Keresztényi Lajos

Vörös Krisztina

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

Speciális BlueControl monitor szűrős lencse   

Ingyenes  szemvizsgálat:
hétfő – kedd – szerda – péntek 13.30 -15.00

Iskolakezdési akció!

most   9000 Ft!14.160 Ft  helyett

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.

Augusztus 20-án az Alkotmány utcai üzletünk nyitva tart 12:00-ig! 

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   
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. augusztus 17. és szeptember 1. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

augusztus 23-án és 30-án, 
csütörtökön 17 órakor 
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Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2018. augusztus 13. 
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! 
Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Augusztus 18., 25. és szeptember 1.  (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Augusztus 17. (péntek) 19.00  Portréfilm Dr. Dénes Tiborról 
1. rész
Augusztus 24. (péntek) 19.00  Sárvár 50 – Ünnepi közgyűlés
Augusztus 31. (péntek) 19.00  Portréfilm Dr. Dénes Tiborról 
2. rész
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, 
hétfő–csütörtök 19.40

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

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az akció, csak a 2018. 08. 01-31-ig szerződéskötés esetén, ill. a készlet 
erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekről érdeklődön márkakereskedésünkben. A 
változtatás, visszavonás jogát fenntartjuk. Fogyasztás (vegyes): 4,4-8,3l/100km  CO2(vegyes): 109-220g/km

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

ASTRA K SELECTION
5 280 000 Ft helyett 4 250 000 Ft

Kedvezmény: 1 030 000 Ft
5 ajtós 1.4l 100Le modellek klímával,
metál fénnyel, téli csomaggal

modellek 1,6l 115le szívó 
benzines motorral, klímával

ASTRA J SEDAN
4 921 000 Ft helyett 3 950 000 Ft

Kedvezmény: 971 000 Ft

modellek 1,6 115Le motorral, 
klímával

MOKKA X 
5 260 000 Ft helyett 4 599 000 Ft

Kedvezmény: 661 000 Ft

modellek klímával
CROSSLAND X  4 341 000 Ft helyett 3 999 000 Ft

Kedvezmény: 342 000 Ft

A JÖVŐ MINDENKIÉ

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
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Albánia – az ellentétek országa
Szerbia – Macedónia – Montenegró érintésével

2018. szeptember 20-25. 
6 nap, 5 éjszaka 

Autóbusszal 
– sárvári felszállással

A program során érinte�  
világörökségi helyszínek: Ohrid, Berat

A részvételi díj: 
109.900 Ft/fő

Bővebb információról érdeklődjön irodánkban!

Augusztus 20-án  
8.00-20.00 nyitva tartunk!

Kertvárosi Trafi k

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET 

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

 Sárvár, Nádasdy u. 55.
Nyitvatartás: h.-cs.: 6.00-21.00, 
p.-sz.: 6.00-22.00, v.: 6.00-21.00

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…
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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.

 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 
08.31-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

TINÓDI NYÁRI ESTÉK
Augusztus 18-án Folklór fesztivál 

Tajpej Grass Mountain – Tajvan 
táncos estje tajvani ízekkel fűszerezve

 

SÁRVÁR 50
Augusztus 20-án 20 órától

„Újvári Timi és barátai trió” zenés estje
Jöjjön el augusztus 20-án éttermünkbe, 
fogyasszon legalább 5.000 Ft értékben, 

21.55-kor egy 50.000 Ft-os étkezési utalványt 
sorsolunk ki Vendégeink között!

Részletek: www.tinodifogado.hu és facebook-on


