
50 éves a Barabás 
szakközépiskola
Az idei városi tanévnyitó egyút-
tal a Barabás György Műszaki 
Szakközépiskola és Szakiskola 
fennállásának 50. évfordulójá-
nak is az ünnepe volt. 

A Sárvárral egyidős intézmény 
emlékévének indítását a Ná-
dasdy-vár udvarán tartották az 
iskola egykori és mai diákjainak 
közreműködésével. Az ünnepi 
tanévnyitón Lakatné Mester Éva 
intézményvezető mellett beszédet 
mondott Rettegi Attila, a Szom-
bathelyi Szolgáltatási Szakképzési 
Centrum főigazgatója és Kondora 
István, Sárvár polgármestere.

A sárvári oktatási intézmény 
tantestületét 1968-ban alakították 
meg, a pedagógusok 1969-ben 
kezdték meg a munkát a jelenleg 
is az iskolának helyet adó épü-
letben. Emellett még két további 
évszámra is megemlékezik az 
iskola: 1982-ben kezdődött el a 
szakközépiskolai oktatás, 1884-
ben a tanoncoktatás.

Folytatás a 2. oldalon

Két újabb díszpolgára van Sárvárnak

Rozmán Lajos klarinétművész, Kondora István polgármester és  GaáI Tamás szobrászművész a díszpolgári okle-
veleket átadó ünnepi közgyűlésen, az okleveleket Kondor János festőművész készítette

Az ötvenéves városünnep 
adott alkalmat, hogy két új 
díszpolgári címet is adomá-
nyozzon Sárvár Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete. A városból elszármazott 
művészek kapták ezúttal a 
kitüntetéseket.

 GaáI Tamás szobrászmű-
vésznek és Rozmán Lajos klari-
nétművésznek az elismeréseket 

Sárvár várossá avatásának 50. 
évfordulója alkalmából tartott 
ünnepi ülésen adta át Kondora 
István polgármester. Az önkor-
mányzat a város közéletének 
résztvevői, vagy arra hatást 
gyakorló azon kiemelkedő sze-
mélyek számára, akik a város, 
a város lakossága érdekében a 
gazdaság, a tudomány, a kul-
túra, a művészet, az oktatás, az 
egészségügy, a sport területén, 

vagy egyéb téren kifejtett ki-
emelkedő tevékenységükkel, 
életművükkel a várost tiszte-
letre méltóan szolgálóknak 
adományozhatja a település 
legnagyobb elismerését. A 
város két új díszpolgárának 
megválasztásával, összesen már 
tizenhárom személy érdemelte 
ki Sárvárért végzett tevékenysé-
géért a díjat.

Folytatás a 3. oldalon
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Már igényelhető a fűtéstámogatás
Sárvár önkormányzata évek óta – így a 2018. évben is – fűtéstá-

mogatással is segíteni kívánja a sárvári családokat. A polgármes-
ter azokat a rászorulókat részesítheti fűtéstámogatásban, akik a 
fűtési szezonban jelentkező többletköltségeket önállóan, létfenn-
tartásuk veszélyeztetése nélkül viselni nem képesek, függetlenül 
a lakás fűtési módjától. A fűtéstámogatás iránti kérelmeket a 
Hatósági Irodában lehet előterjeszteni 2019. március 31-éig a 
hírlap 2018/16-os lapszámából kivágható nyomtatványon, amely 
elektronikusan is letölthető a www.sarvarvaros.hu weboldalról.

A Sárvárfürdő továbbra is népszerű
Több tízezren látogattak el a sárvári fürdőbe a nyár során – 

mondta el a szezont értékelő interjújában a fürdő igazgatója. Vojt-
kó Tibor bízik abban, hogy továbbra is megmarad a jó tendencia, 
és meghaladja idén a 744 ezer főt a fürdő látogatóinak száma. 
Közben lezárult a termalfurdo.hu által szervezett, a Magyar Für-
dőszövetség támogatásával megvalósuló, „Az Év Fürdője 2018” 
internetes szavazás is, a sárvári fürdő továbbra is a Top 10-ben 
van, a negyedik helyen végzett, ezzel a legjobb vasi fürdő lett.

Folytatás a 4. oldalon
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2018. szeptember 3.
Sárvár Város Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A CSEPEREDŐ 
BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSE SÁRVÁRON 

Sárvár Város a „Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmény fejlesztése a Sárvári Cseperedő 
Bölcsőde felújítása révén” című TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00001 pályá-
zati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében felújította a Sárvári 
Cseperedő Bölcsődét.

A fejlesztéssel az önkormányzat célja, hogy a gyermekek napközbeni 
ellátását minőségi, környezetbarát infrastruktúrával rendelkező intéz-
mény biztosítja. A felújítás hozzájárul a gyermekes szülők foglalkoztatási 
lehetőségének növekedéséhez, életminőség javulásához. 

A megvalósult felújítás révén a bölcsőde épülete (a felújítás érintette az 
épület homlokzatát, tetőzetét, nyílászáróit, gépészetét, villamoshálózatát) 
korszerű, hatékony módon üzemeltethetővé vált, biztosítja a hatékony inf-
rastruktúra feltételeket a gyermekek napközbeni biztonságos, gyermek-
barát ellátásához. A kivitelezés során akadálymentesítés is megvalósult.
A nevelési munkához közvetlenül kapcsolódó eszközök kerültek beszer-
zésre bruttó 2 752 400 Ft értékben.

Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás összege: 144 
000 000 Ft
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a 
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. 06. 01., a 
projekt készre műszaki átadásának időpontja 2018. augusztus 22.
Kivitelező: KG Invest 2008 Kft. (kapcsolattartó: Baksa Tímea, telefon: 
30/3962789)
További információ www.sárvár.hu oldalon található vagy Hangonyi Zoltán 
projektmenedzsertől 30/9964246 telefonszámon, hangonyi@upcmail.hu 
e-mail címen kérhető.

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! 

Ismét állampolgári eskü volt Sárváron. Újabb három új 
honfitársunk tett állampolgári esküt Kondora István, Sárvár 
polgármestere előtt a Városházán. A köztársasági elnök az 
állampolgárság megadásáról szóló döntését, a hagyományos 
honosítási eljárás keretében szerzett állampolgárság esetén, 
a kérelmező lakóhelye szerinti polgármesternek küldi meg. 
Az eskü napjával válnak magyar állampolgárrá a honosítást 
kérelmezők. A hivatalos ceremónia után a polgármester egy 
Sárvár albummal és egy pohár pezsgővel köszöntötte az esküt 
tetteket, akik Románia magyarlakta területeiről érkeztek. 
Sárváron egyre gyakoribb alkalom az állampolgári eskütétel, 
a város lakossága ezzel is gyarapodik 

Állampolgári esküt tettek
Folytatás az 1. oldalról

A Barabás György Műszaki 
Szakgimnázium és Szakközép-
iskola az intézmény 50 éves 
jubileumára iskolazászlót is ké-
szíttetett, amelyet most mutattak 
be a diákoknak és a tanároknak.

– A térség számára fontos 
küldetése a Barabás iskolának, 
hogy a szakképzési centrum 
egyetlen intézményeként a mű-
szaki oktatás a meghatározó és 
a Sárváron működő legnagyobb 

foglalkoztatók, a multinacionális 
cégek számára képeznek szak-
embereket nemcsak a fiatalok, 
hanem a felnőttek körében is 
– hangsúlyozta Rettegi Attila 
főigazgató.

– Az iskolafenntartói szerepek 
változtak, a sárvári önkormány-
zat azonban továbbra is jó gaz-
daként figyeli és segíti a település 
oktatási intézményeit az épületek 
karbantartásától a jól teljesítő 
pedagógusok elismeréséig. Ám 
ezeken túl a legfontosabb, hogy 

azok a gyerekek, akik most 
kerülnek be az iskolába, felké-
szülhessenek egy olyan világra, 
ahol munkavállalóként esetleg 
pályafutásuk során többször is 
szakmát tudjanak majd váltani – 
szólt az évnyitón Kondora István 
polgármester.

– Az iskola öt évtizedes törté-
netének az az alapvető tapaszta-
lása, hogy mindig készen álltunk 
a változásra és megfeleltünk az 
új követelményeknek. Olyan 

tanári kar és vezetés állt mindig 
az intézmény élén, amelyek meg 
tudták valósítani az elvárásokat. 
A helyi ipar és a szolgáltatások 
igényeinek megfelelve szaktu-
dást és műveltséget adni a diá-
koknak – foglalta össze a Barabás 
iskola küldetését Lakatné Mester 
Éva igazgató.

Az ünnepi évnyitó nemcsak 
a tanév, hanem az intézmény 
jubileumi évének is a kezdetét 
jelentette, aminek folyamán 
számos programot rendeznek.

50 éves a Barabás iskola

A Nádasdy-vár udvarán tartották a jubileumi tanévnyitót
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A rábasömjéni ünnep közép-
pontjában az 50 éves várossá 
avatási jubileum állt, hisz a 
községet ekkor csatolták Sár-
várhoz, és így lett faluból város 
Rábasömjén is.

Sport- és kézműves prog-
ramokkal, műsorokkal várták 
a helybélieket a művelődési 
központban és a rendezvény-
sátorban tartott településrészi 
napon. Az udvaron népi játékok, 
íjászkodás, rodeó bika, légvár és 
trambulin hívogatta a gyerekeket 
és az őket elkísérő szülőket is. Az 
udvar másik felén az üstökben 
főtt a pörkölt és a gulyás, amit 

mindenki kedvére fogyaszthatott 
az ajándék sörök mellé.

A falunapon került felavatásra 
Rábasömjén zászlaja, amelyet 
az ünnepségen Vadvári László 
mutatott be. Egy 1907-es pecsét 
alapján a sömjéniek zöld alapú 
zászlaján búzakalászok és eke-
vas motívuma jelenik meg. Az 
avatáson beszédet mondott Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, 
megemlítve, hogy egy-egy kö-
zösség ereje azon múlik, hogy 
mennyire összetartó, és ebben 
példát mutatnak a sömjéniek 
másoknak is.

A falunapon Máhr Tivadar 
alpolgármester arról szólt, hogy 

Rábasömjén szerves része a 
jubiláló városnak. Varga Ká-

roly önkormányzati képviselő 
fontosnak tartotta, hogy már 
Rábasömjén is ötven éve város, 
mivel Sárvárhoz tartozik, és a 

fejlesztések révén egyre közelebb 
kerül hozzá. 

A jó hangulatú rendezvénnyel 
Rábasömjén így csatlakozott a 
város augusztusban zajló jubile-
umi ünnepségeihez.

Folytatás az 1. oldalról
Díszpolgári címet adomá-

nyozott GaáI Tamás, Munkácsy 
Mihály-díjas szobrászművész-
nek, Érdemes Művésznek a 
szobrászművészet terü-
letén több mint három 
évtizeden át kifejtett, 
nemzetközileg is elis-
mert kiemelkedő mű-
vészeti tevékenységéért 
Sárvár önkormányzata. 
A képviselő-testület a 
közterületi vizuális kul-
túra népszerűsítésével 
Sárvár és Magyarország 
jó hírnevének öregbí-
tése érdekében végzett 
művészi, oktatói mun-
kássága elismeréseként 
adományozta számára a 
díszpolgári címet.

Gaál Tamást Sárvárról 
tehetsége hamar elszó-
lította. 1980-ban a Pécsi 
Művészeti Szakközép-
iskolában érettségizett, majd a 
Magyar Képzőművészeti Főis-
kola hallgatója volt. 1993 óta a 
Janus Pannonius Tudomány-
egyetemen szobrászatot tanít, 
1997-től egyetemi docens, és volt 
a szobrász tanszék vezetője is.  

A kitüntetett művész arról 
szólt, hogy Sárváron alakult ki 
művészi indíttatása, amelyet a 
nemrég elhunyt Németh Mihály 
szobrász is segített pályafutása 

során. Gaál Tamásnak a közel-
múltban két jelentős köztéri 
alkotása is a felújított Hild park-
ban került elhelyezésre. A mű-
vész szerint a Sylvester-szobor 
és az Országzászló is megtalálta 
helyét a téren.

Sárvár másik új díszpolgá-
ra Rozmán Lajos, Liszt Fe-
renc-díjas klarinétművész, 
karmester. A sárvári születésű 
zeneművésznek több mint két 

évtizeden át kifejtett, Sárvár és 
Magyarország jó hírnevének 
öregbítése érdekében végzett 
előadóművészi, oktatói mun-
kásságáért, a zenei kultúra 
területén elért hazai és nem-
zetközi sikerei elismeréseként 

adományozta a címet a képvi-
selő-testület.

Zenei tanulmányait Rozmán 
Lajos szülővárosában, Budapesten 
és Genfben végezte. Az iskolák 

befejezése óta szabadúszó 
előadó, kísérletező peda-
gógus. A Forrás Kama-
razenei Műhely, a Trio Lig-
num, valamint az UMZE 
Ensemble alapító tagja, 
gyakran maga is koncert-
szervező. Hosszú évekig 
kamaraegyüttest vezetett 
a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen, ahol egy 
ideig a zeneszerzés tanszé-
ken kortárs kamarazenét 
tanított. Kamarazenei te-
vékenysége mellett rend-
szeresen ad szólóesteket, 
így többek közt a buda-
pesti Művészetek Palotája 
nagytermében is.

Az előadóművész az 
ünnepségen hangszerével 

is megköszönte az elismerést. 
A Sárvárról nemzetközi zenei 
karriert befutott művész szá-
mára ma is inspiráló hatással 
van szülővárosa – mondta a díj 
átvételekor Rozmán Lajos klari-
nétművész.

Két újabb díszpolgára van Sárvárnak

Falunapot és zászlóavatót tartottak Rábasömjénben

Fogadóóra
Máhr Tivadar alpolgármester 2018. szeptember 19-én 

(szerdán) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös Önkor-
mányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várke-
rület 2., I. emelet 205. sz.) fogadóórát tart.

Máhr Tivadar alpolgármester, Varga Károly képviselő, Tamics Ibolya, a Rá-
basömjénért Egyesület elnöke, Vadvári László, Ágh Péter parlamenti képviselő 
és dr. Kondora Bálint, megyei közgyűlési alelnök

Gaál Tamás, Munkácsy Mihály-díjas szob-
rászművész

Rozmán Lajos, Liszt Ferenc-díjas klarinét-
művész
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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

• 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

Folytatás az 1. oldalról
Az idei forró nyáron több ezren 

választották hűsölésre a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdőt. Ennek 
köszönhetően a látogatószám 
és az árbevétel szempontjából is 
meghaladta a tervezettet a komp-
lexum. – Érdekes évünk volt, mert 
az első félévben úgy nézett ki, hogy 
a páratlan hónapok jók voltak, a 
párosok nem annyira. A január, 
március, május nagyon jó volt, a 
június nem bizonyult igazi nyári 
hónapnak. A július és az augusztus 
azonban bepótolta az elmaradá-
sokat, így elmondhatjuk, hogy a 
nyarunk is nagyon jól sikerült, 
úgy ahogy ez a korábbi években 
megszokott volt – mondta Vojtkó 
Tibor, a sárvári fürdő igazgatója. 

Nyáron viszonylag egyenletes 
volt a terhelés. A legmelegebb 
napokon 4-5 ezer látogató volt, de 
voltak olyan napok is, amikor 6 
ezer fő fölött volt a látogatószám.

Vojtkó Tibor kiemelte, hogy 
fejlesztéssel készültek az idei 

szezonra is. 70 millió forintos be-
ruházás során építették át a gyer-
mekzónában található kalózhajós 
élményelemet, új vártornyok 
épültek és interaktív elemeket is 
elhelyeztek. A cél az volt, hogy to-

vább erősítsék a fürdő családbarát 
jellegét. Az igazgató egy újabb 
fejlesztésről is tájékoztatást adott. 
Szeptember elején elkezdődött 
a félig fedett gyógymedence fel-
újítása, amely új mozaikcsempét 

kap. Várhatóan csak szeptember 
21-ig nem használható majd ez 
a medence, de a teljes felújítás 
október 21-ig tart. Ugyanakkor 
a többi medence ez idő alatt is 
zavartalanul üzemel. 

Vojtkó Tibor január 1-je óta 
vezeti a sárvári fürdőt, mint 
mondja, körülbelül fél év kellett 
ahhoz, hogy megismerje a helyi 
viszonyokat, a fürdő kollektí-
váját és működését. – Nagyon 

jó kollektívánk van, ami fontos 
ahhoz, hogy jó szolgáltatást 
tudjunk nyújtani. A várossal, az 
önkormányzattal, a turisztikai 
szervezetekkel és szolgáltatókkal 
is nagyon jó a kapcsolatunk, 
ez is kell a jó működéshez. A 
kapcsolat megmaradása és erő-
södése Sárvárnak és a fürdőnek 
is közös érdeke – hangsúlyozta 
az igazgató.

Jövőre folytatódik a meden-
cék, a műtárgyak felújítása és 
karbantartása, szeretnének újabb 
attrakciókat is megjeleníteni a 
fürdőben, így például az animáci-
ós tevékenységeket felpezsdíteni. 

Az idei évvel akkor lenne elé-
gedett Vojtkó Tibor, ha a 760-770 
ezres látogatószámot sikerülne 
elérniük. Ennek érdekében az év 
további részében programokkal is 
várják a vendégeket. Besűrűsöd-
nek az éjszakai fürdőzések, szep-
tember 14-én 22 órakor az Ataru 
Taiko dobszínáz lép majd fel.

-fr-

A Sárvárfürdő továbbra is őrzi népszerűségét
Több tízezren látogattak el a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőbe a nyár során

Az idei év fő attrakciója az új Sárkányvár volt – mondta Vojtkó Tibor
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Újabb látványossággal, ter-
melői és kézműves piaccal 
gyarapodott a város nemrég 
átadott új közösségi tere, a Hild 
park. Szombat délutánonként 
négy órától este kilencig lehet 
egészséges főznivalót és egyedi 
dísztárgyakat is vásárolni a he-
lyieknek és a turistáknak.

Szörpök, friss zöldségek, gyü-
mölcsök, savanyúságok, tökmag-
olaj, rétes, levendula, juhsajt és 
egyéb, Sárvár környékén termett 
és készült áruval várja az új 

termelői piac a vásárlókat. A 
Hild park felújítási projektjében 
szerepelt a zöld infrastruktúra 
mellett a kereskedelmi-szolgál-
tató területek rekonstrukciója is. 

A rendszeres helyi termelői pi-
acot a Sárvár TDM és a Vasi Ke-
zek vállalkozói csoport szervezte 
meg. Az első tapasztalatokról 
Szécsényi Krisztina főszervező, 
aki maga is kézműves árus, úgy 
fogalmazott, hogy megyeszerte 
érdeklődnek a piacon való áru-
sítás lehetőségéről.

A városban több kezdemé-
nyezés is volt korábban arra, 
hogy a helyben termelt árukat 
piaci keretek közt kínálják a 
termelők a sárváriaknak és 
a város vendégeinek, ám az 

eddigi helyeken nem tudott 
meggyökerezni a piac. – Azért 
esett a választásunk Sárvár két 
új terére, mert már több, ünnep-
hez köthető alkalommal sikeres 

vásárokat tudtunk itt tartani 
– mondta a termelői piacról 
Haller Ferenc, a Sárvár Tourist 
& TDM Nonprofit Kft. ügyveze-

tője. A piac tesztidőszaka véget 
ért, a tapasztalatok alapján a 
piac az időjárás függvényében 
ősszel is működni fog.

Emléktáblát kapott a Sárvári Ar-
borétumban egy közel harminc-
éves kocsányos tölgy, amelyet 
a település német testvérváro-
sának Steinheimnek a polgárai 
ültettek annak idején. Az akkori-
ban még kis csemetét Hans Dietl 
javaslatára helyezték el, aki a 
rendszerváltozás idején jelentős 
segítséget adott a város szociális 
helyzetének javításához.

Anyagi támogatásával jött lét-
re a ma is aktívan tevékenykedő 
Sárvári Nyugdíjas Egyesület, és 
a városi kórháznak is számos 
adományt közvetített. A két 
város együttműködésének tiszte-
letére állítottak egy-egy emlékfát 
1990-ben. Hans Dietl most ismét 
Sárvárra látogatott és egy általa 
faragott emlékkövet hozott a 

mára magasra növekedett tölgy 
megjelölésére. A Steinheim fája 
feliratú táblát a sárvári nyugdíjas 
egyesületi tagok társaságában, 

Sárvár vezetőinek kíséretében 
közösen helyezték el.

– A feleségem ápolónő volt 
és vele jó harminc éve több 

kelet-európai helyszínen ad-
tunk a társadalom rászoruló 
közösségeinek támogatást és 
tanácsot. Az épülő civil társadal-
mat erősítettük, így érkeztünk 
el Sárvárra is, ahol testvérváros-
ként szívügyünknek tekintettük 
a segítséget – mondta el Hans 
Dietl a közös emlékezés során, 
hozzátéve, hogy a Steinheim-
ben álló Sárvár fája is szépen 
vastagodik.

Máhr Tivadar alpolgármester 
az eseményen hangsúlyozta, 
hogy a civil kezdeményezések 
teszik igazán élővé, és működővé 
a testvérvárosi kapcsolatokat.  
A Sárvári Nyugdíjas Egyesületi 
elnök, Kálmán József megkö-
szönte az önzetlen támogatást és 
a fára együtt kötötték fel a magyar 
és a német nemzeti szalagokat.

A steinheimi barátság fája emléktáblát kapott

Jól működik a termelői piac

Mit jelent ez pontosan?
Egyéni sajátosságokat alapul véve állítom össze a személyre szabott 
étrendedet a legjobb eredmény elérése érdekében.

Figyelembe veszem az egyén
• korát
• nemét
• vércsoportját
• hormonális állapotát
• egészségi állapotát
• metabolikus típusát
• betegségét, amennyiben van ilyen
• ételintoleranciáját, amennyiben van ilyen.

Segítek megértetni a miérteket, elmagyarázom, hogy mit, mikor, 
mennyit ehet. Nem egy meghatározott időszakra szóló diétát kap 
tőlem, hanem egy gondosan összeállított táplálkozási ajánlást, amivel 
megvalósíthatja céljait. Egy életen át tartható életmódot kap, amivel 
megteremtheti és fenntarthatja az egészséget.

Keress bátran:
• ha szeretnél egészséges lenni és az is maradni,
• ha szeretnél boldogabban élni,
• ha szeretnél energikusabb lenni,
• ha szeretnéd kihozni magadból a maximumot,
• ha fogyni szeretnél,
• ha hízni szeretnél,
• ha hormonális problémákkal küzdesz,
• ha pajzsmirigy problémád van,
• ha Inzulinrezisztenciában (IR) szenvedsz,
• vagy ha csak szeretnél kiigazodni a sok diéta ajánláson és megtalálni 
  a legoptimálisabb megoldást számodra,

és én a legjobb tudásom szerint segíteni fogok Neked.
Nagy Katalin
Jelentkezés: nagykatalineletmod@gmail.com 
www.nagykatalin.net

Táplálkozási ajánlás személyre szabva!

Kondora István, Kálmán József, Máhr Tivadar és Hans Dietl az emléktábla előtt

Szécsényi Krisztina és Haller Ferenc a sárvári termelői piacon
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A 10. Nádasdy Történelmi 
Fesztivál kezdetét a Fekete Bég, 
azaz Nádasdy Ferenc szobránál 
fanfárok jelezték az 50. szüle-
tésnapját ünneplő városban. 
Július második hétvégéje egy 
színes időutazás volt.

A fanfáros nyitány után meg-
koszorúzták a törökverő Ná-
dasdy lándzsás emlékművét. 
A fesztivál péntek esti fáklyás 
felvonulása sokakat csalt az 
utcára. A várkertben megnyílt 
a kirakodóvásár és a Borbazár, 
ahol a fesztivál borversenyének 
legjobb nedűit kóstolhatta a 
közönség. A kíváncsiak pedig 
a résztvevő hagyományőrző 
csoportok múltidéző életébe 
is betekinthettek, esténként 
pedig könnyűzenei koncertek, 
így a Honeybeast, a Hősök és a 
Margaret Island szórakoztatta a 
közönséget.

A történelmi fesztivál hiva-
talos megnyitóján, szombaton 
délelőtt helyezték el azt az idő-
kapszulát a Hild park kövezete 

alá, amelyben a mai, azaz az 50 
éves Sárvár üzent 2068-ba, az 
akkor majd 100 éves városnak. 

A Nádasdy Ételmustrához 
kapcsolódva rendezték meg a 

jubileum alkalmából az „Ország 
Legnagyobb Középkori Lako-
máját”. A korábbi főzőversenyek 
győzteseit hívták meg ételt 
készíteni a közel kétszázötven 
korhű ruhában asztalhoz ült 

közreműködőnek. Többszöri 
létszám és ruházat ellenőrzés 
után Sebestyén István, a ma-
gyarországi rekordok regiszt-
rátora bejelentette: 243 fővel 

megvan az új bejegyzett rekord. 
Sok más korábbi rekord után, 
így Sárváron valósult meg az 
ország legnagyobb középkori 
lakomája is. Az ételmustrán 
induló 12 csapat közül a Bede 

Róbert, Szőke András és Takács 
Norbert alkotta zsűri választotta 
ki a legjobb étkeket, amelyek a 
rekordkísérletkor az asztalokra 
kerültek. A Nádasdy Ételmustra 
első helyezett csapata a – már 
korábban is díjazott – Sárvári 
Lakomások lettek. A Sárvári 
Oratórikus Kórus tagjaiból álló 
lelkes főzőbrigád halmenü-
jükkel főzte meg a zsűrit és a 
publikumot.

A fesztivál leglátogatottabb 
eseménye az ostromjáték volt, 
ahol kétszáz magyar és török vi-
téz vívott meg egymással kétszer 
is a Nádasdy-vár falai alatt. Szin-
tén sokan figyelték a vár hídjáról 
a magyar sereget vezető Portisch 
Lajos, a nemzet sportolója és az 
oszmán hadakat irányító Kiss 
Attila, a Haladás sakkmestere 
élőfigurás játszmáját.

A Nádasdy Történelmi Fesz-
tivál zárására természetesen 
kiderült, hogy a magyar vitézek 
minden küzdelemben jobbnak 
bizonyultak a betolakodó török 
hadaknál.

Jubilált idén a Nádasdy Történelmi Fesztivál is

Idén a fennállásának 25 éves 
évfordulóját ünneplő Sárvár 
Város Polgárőr Egyesület ott-
honában került megrendezésre 
a megyei polgárőr nap. 

A Vas Megyei Polgárőr Nap 
szakmai, sport és családi ve-
télkedőkkel kezdődött, majd a 
délutáni órákban a hivatalos ün-
nepségre a Nádasdy-vár udvarán 
került sor. A házigazda Sárvár 
Város Polgárőr Egyesület képvi-
seletében Kovács Ferenc elnök 
szólalt fel. Beszédében elmondta, 
hogy a 25 éves fennállását ün-
neplő egyesület indulása nem 
volt könnyű, de ma a városban 
működő egyesület hatvannál is 
több taggal büszkélkedhet, akik 
lelkiismeretesen végzik a min-
dennapi feladatokat. 

Kondora István, Sárvár pol-
gármestere beszédében ki-
emelte, amiért ma közösen 
harcolunk, az a biztonság. A 
biztonságra törekvés az embe-
rek egyik legelemibb törekvése, 
hogy legyen biztonságban az 

élete, a családja, a fizikai javai 
és az egészsége. 

Csaplár Zoltán, az Országos 
Polgárőr Szövetség önkormány-
zati elnökhelyettese kitért arra, 
hogy ma Magyarország a világon 
– biztonság szempontjából – az 

előkelő tizenötödik helyet foglalja 
el, amiben nagy szerepe van a 
polgárőröknek is. Kilenc milliónál 
is több szolgálati órával járultak 
hozzá az ország biztonságának 

növeléséhez. Bedi Ákos, a Vas 
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke 
kiemelte, hogy a polgárőrség elér-
te a csúcsot, legalábbis ezt gondol-
ták nemrég még, de ezt cáfolja az a 
tény, hogy évente négyezer taggal 
bővül a tagok száma. 

Az ünnepi beszédeket díjak 
átadása zárta, így számos sár-
vári polgárőr is elismerésben 
részesült. A polgárőr mozgalom 
népszerűsítéséért és a polgárőr 

szervezeti munka segítéséért a 
Megyei Közgyűlés tárgyjutalom-
ban részesítette Csempesz Gábor 
sárvári polgárőrt, a Polgárőr Ér-
demkereszt Ezüst fokozatát ve-
hette át Csempesz Gyula. A Vas 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
tárgyjutalomban részesítette Ko-
vács Ferencet, a Sárvári Polgárőr 
Egyesület elnökét. A Vas Megyei 
Polgárőr Szövetség elnöksége a 
megyei polgárőrnap alkalmából 
a polgárőr munka kiemelke-
dő szintű támogatásának elis-
meréseképpen ajándéktárgyat 
adományozott Kondora István 
polgármesternek. Sárvár város a 
megyei polgárőrnap alkalmából 
tárgyjutalmat adományozott 
több sárvári polgárőr részére; 
Kovács Ferenc, Czeglédi Gábor, 
Némethné Cseh Margit, Németh 
József, Szűcs-Bakonyi János, 
Győrfi Attila vehette át a díjat, és 
maga a szervezet.  Elismerésben 
részesült még a sárváriak közül 
Sipos Zoltán, Horváth Gyula, 
Varga Miklós, Csiszár Péter, 
Molnár Balázs.

Sárvári polgárőröket tüntettek ki a megyei polgárőr napon

Kovács Ferenc, a Sárvár Város Polgárőr Egyesület elnöke vette át Sárvár város 
elismerését Kondora István polgármestertől

A fesztivál leglátogatottabb eseménye az ostromjáték volt, ahol kétszáz magyar 
és török vitéz vívott meg egymással kétszer is
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Idén is ezrek látogattak el a Vár-
meeting Motoros és Rockfeszti-
válra augusztus első hétvégéjén. 
Idén is a Tankcsapda, a Road és 
a Kowalsky meg a Vega voltak a 
rendezvény sztárvendégei.

Augusztus 3-án a Tankcsapda 
együttes koncertje robbantotta 
be a vár udvarát, előtte már szá-
zak tomboltak Ganxsta Zolee 
és a Kartel, valamint az Ossián 
koncertjén is. 

Szombaton kora délután 
a First Selection Trial Team 
motoros bemutatója is sok 
érdeklődőt vonzott a várhídra, 
majd kezdetét vette a hagyo-
mányos motoros felvonulás. 

Egy 42 km-es kört tettek meg 
Sótony irányába és Ikervárnak 
vissza a motorosok. Ezúttal 
is csatlakoztak a helyi és kör-
nyékbeli motorosok a fesztivál 
résztvevőihez.

A Hollywood Rose, a Road 
zenekar hangolta a közönséget 
szombaton este, aztán a Ko-
walsky meg a Vega koncertjére 
ezrek töltötték meg a várudvart. 
Ezt megelőzően köszöntötték a 
szervezők a legfiatalabb, legöre-
gebb és a legmesszebbről érkező 
résztvevőt. A Kowalsky meg a 
Vega, amely idén ünnepli 15. 
születésnapját állandó fellépője 
a Vármeetingnek. A zenekar az 
elmúlt években ért a csúcsra. 
Koncertjeik hangulata semmi-

hez sem hasonlítható, a családi-
as, szeretetteljes légkör átöleli a 
közönséget. A Bad Ferro zenekar 
zárta a fellépők sorát.

Králl Csaba a kezdetektől 
fáradhatatlanul szervezi az idén 
már 17 éves múltra visszatekintő 
Vármeetinget. Jó szervezőkész-
sége, ötletei hozzájárultak ahhoz, 
hogy egyre népszerűbb a mo-
torosok és a sárváriak körében 
is a sárvári motoros fesztivál, 
így mindenki bízhat a jövő évi 
folytatásban.

Kowáék és a motorok izzították a várudvart

First Selection Trial Team motoros bemutatója is sok érdeklődőt vonzott a 
várhídra

Kowa a fényben – a Kowalsky meg a Vega napjaink egyik legnépszerűbb 
zenekara (Fotó: Mogyoróssy Márton) 

38. alkalommal került megren-
dezésre Sárváron a Nemzetközi 
Folklórnapok programsoroza-
ta. A csaknem négy évtizedes 
múltra visszatekintő rendez-
vényen a sárvári házigazdák 
mellett hét ország képviselői 
léptek fel. A legtöbb érdeklődőt 
idén is a felvonulás és a zárógá-
la vonzotta.

A 38. Nemzetközi Folklórna-
pok fergeteges nyitógálával és 
táncházzal indult, majd a folyta-
tásban is hasonlóan mozgalmas, 
látványos és vidám programo-
kat kínált a közönség számára. 
A néptánccsoportok az öt nap 
alatt Sárvár több helyszínén, 
valamint Vas és Zala megye 
több településén is felléptek. A 
résztvevők mediterrán esten, 
folklórmisén és folklór isten-
tiszteleten is bemutatkoztak. 
A programok java azonban a 
zárónapra maradt.

A felvonulás keretében az 
érdeklődők közelebbről is meg-

tekinthették az együttesek táncát 
és népviseletét. A menetben a 
spanyol, grúz, francia, lengyel, 
tajvani, csángó néptánccsopor-
tok, a bolíviai zenészek, valamint 

a Sárvári Néptánckör, a Sárvári 
Senior Néptáncegyesület és a 
Regös együttes tagjai haladtak. 
Útközben rövid ízelítőt adtak 
műsoraikból. 

A folklórzáró ünnepi mű-
sorra a Posta téren került sor. 
A színpadon Kondora István 
polgármester mondott köszön-
tőt. A város első embere, a több 

évtizedes hagyományhoz hűen, 
a nemzetközi folklórgálán szegte 
meg az új kenyeret, melyből át-
nyújtott egy-egy szeletet a részt-
vevő nemzetek képviselőinek is. 

A polgármester kiemelte, bízik 
abban, hogy a városba ellátogató 
vendégek a programok során 
megtapasztalták, hogy nemcsak 
sárvárinak lenni jó, de Sárváron 
lenni is jó.

A gála színpadán egymást 
váltották a különböző népek, 
különböző nyelvek, stílusok és 
kultúrák. A vendégek egyenként 
félórás műsorral mutatták be 
szülőföldjük tánckultúráját.

A folklór fesztivál egybeesett 
a Sárvár 50 ünnepségsorozat 
rendezvényeivel. Ez sok örömöt 
és egyben sok munkát is adott 
a szervezőknek, akiknek végül 
sikerült egy rangos eseményt 
lebonyolítaniuk – értékelt Takács 
Zoltán Bálint, a Nádasdy Kultu-
rális Központ igazgatója.

A rendezvénysorozat csaku-
gyan sikeres volt. Mind a város-
jubileumi programok, mind a 
folklórnapok rengeteg érdeklő-
dőt vonzottak az ünnepi hétvége 
során. 

sii

Hét nemzet képviselői jöttek el Sárvárra
A 38. Nemzetközi Folklórnapok rendezvénye felvonulással és gálaműsorral zárult

Lengyel–magyar barátság, a lengyel tánccsoport tagjai Kondora István 
polgármesterrel
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Szent László

● A Szent László-templom 
miserendje a következőképpen 
változott meg. A hétköznapi 
szentmisék 8 és 9 órakor, 19 
órakor kezdődnek. A vasárnapi 
szentmisék szombaton előeste 19 
órakor, vasárnap 7 és 9 órakor, 
valamint 11 órakor és 19 órakor 
kezdődnek.

● A 9 órás szentmise városi 
diákmise, melyre várjuk a gyer-
mekeket és családjaikat.

● Az október 21-én bérmál-
kozó ifjúságnak a bérmálási 
felkészítés szeptember 15-én, 
szombaton 10 órakor kezdődik 
a nagytemplomban.

● A bérmálkozók szüleinek 
szeptember 18-án, kedden 17 
órakor rövid megbeszélés lesz a 
nagytemplomban a bérmálással 
kapcsolatosan.

● A plébánián kétheti rend-
szerességgel katekézis sorozatot 

indítunk az Egyház témaköré-
ben. Az első alkalom szeptember 
18-án, szerdán 19.15 órakor 
kezdődik a Szent Miklós plébá-
nia közösségi termében. Az előa-
dásokat felváltva Roland atya és 
Zoltán atya tartja. A Szent László 
plébánia közösségi termében az 
első alkalom szeptember 18-án, 
szerdán 19.30 órakor lesz. A 
katekézisek felváltva egyik héten 
Sáriban, másik héten a városban 
lesznek. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.

● A sárvári fiatalok számára 
szombaton esténként 20 órakor 
az élet fontos kérdéseiről beszél-
getéseket indítunk a Szent László 
plébánia közösségi termében.

● A Szent László plébánia 
családcsoportja újabb házas-
párokat és gyermekeiket várja 
péntek esténként 19.30 órára a 
plébániára beszélgetésre a csa-
ládi élettel, házassággal és gyer-
mekneveléssel kapcsolatosan. 
A Sáriban és Kertvárosban élők 
is csatlakozhatnak. Szeretettel 
várják Őket is.

● Erre az évre még lehet 
szentmise szándékokat íratni a 

nagytemplomban, meghalt és 
élő szeretteinkért és különféle 
szándékokkal, kéréssel és hálaa-
dással egyaránt. Ez a legnagyobb 
ajándék, amit adhatunk.

● A Szent László plébánia 
irodai szolgálatának a rendje a 
következő: Hétfőtől péntekig 
délelőtt 9 óra és 12 óra között.

● Délután nyári óraálláskor 17 
óra és 18.30 óra között. Téli óraál-
láskor 16.30 és 17.30 óra között.

● A Szent László-templom 
belső felújítását megkezdtük a 
sekrestye festésével, a padlóbur-
kolat felújításával és a liturgikus 
ruhák új fából készült szekrénye-
inek elkészítésével. Az orgona 
felújítása is megkezdődött, előre 
láthatólag egy hónapig tart az 
orgonán a munka. A templom 
teljes belső felújítását is szeret-
nénk megkezdeni a villamosítás, 
világítás, a hangosítás, valamint 
a templomhajók festésével és 
gránit lapozásával. Adomá-
nyokat szívesen fogadunk a 
felújításra a vasárnapi perselybe 
és a plébánia irodájában. Előre 
is köszönjük nagylelkűségüket.

● A Sári plébánia közösségi 
termében szeptember 15-én 
10 órától gyermekeknek kéz-
műves foglalkozást tartunk. A 
Szent László plébániához tar-
tozó gyermekeket is szeretettel 
várjuk.

A Sárvári Evangé

● Lelkésziktatás: Szeptember 
16-án, vasárnap 15 órai kezdettel 
kerül sor a gyülekezet megválasz-
tott új lelkészeinek, Pethő Attilá-
nak és Pethő-Udvardi Andreának 
az ünnepélyes beiktatására a 
sárvári evangélikus templomban.

● Egyházkerületi közgyűlés: 
Szeptember 21-én, pénteken 
14.30-tól egyházkerületi köz-
gyűlés lesz Győrben, amelyen 
az általános tisztújítás keretében 
megválasztott egyházkerületi 
tisztségviselőket iktatják be 
ünnepi istentisztelet keretében.

● Férfikörök találkozója Ka-
posváron: Szeptember 22-én, 
szombaton 10 órai kezdettel 
Kaposváron rendezik meg a 
dunántúli egyházkerület férfi-
köreinek találkozóját.

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

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

● Gyülekezetünk honlapcí-
me: reformatussarvar.hu 

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia

A sárvári Szent Miklós Plébá-
nia, Wimmer Roland plébános 
és Sárvár önkormányzatának 
támogatásával öt napon át 120 
gyermek vehetett részt a „Noé 
bárkája” táborban. A tábor a ne-
vét onnét kapta, hogy Vas megye 
fürdőiben mártózhattak meg a 
gyerekek. A fürdőzések alkalmá-
val foglalkozásokat is tartottak a 
csoportvezetők. Lelkesen készül-

tek a gyerekek mindennap közös 
énekléssel a táborzáró püspöki 
misére, melyet Dr. Székely János 
celebrált a Szent Miklós-temp-
lomban. Az első napon tartott 
kézműves foglalkozáson 240 szál 
virág készült, amelyekből összeál-
lított két csokorral köszöntötték 
püspök atyát és Wimmer Roland 
plébánost a táborozók

(Fotó: Tóth Krisztina)

Augusztus utolsó hétvégéjén több sárvári zarándok is 
csatlakozott az 1 Úton Nemzetközi Zarándoknaphoz. 
Gyalogosan Celldömölk irányába indultak, a kerékpárosok 
pedig Vasvár felé vették az útjukat. 

A zarándokokat Kondora István polgármester és Wim-
mer Roland plébános köszöntötte a Szent László-templom-
nál. A gyalogosok Csénye felől érkeztek és rövid pihenő 
után a hegyközségi kápolna, Sitke és Mesteri érintésével 
értek a celldömölki Nagyboldogasszony templomhoz. A 
Sárvár–Vasvár Mindszenty kerékpáros zarándoklat gyü-
lekezője is a templomnál volt. Az 51 km-es táv során a 
résztvevők Csehimindszenten megtekintették Mindszenty 
József szülőházát is. Az idén ötödik alkalommal sorra ke-
rült nemzetközi zarándoknap közel 10 ezer embert mozga-
tott meg Ausztriában, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken 
és Magyarországon. Az idei zarándoklatot az édesanyákért 
ajánlották fel, így a két sárvári zarándokcsoport közös 
imája is értük szólt.

Nyári tábor Noéval

Zarándoklat az édesanyákért
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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.

A szakrális hét programja:

2018.
szeptember 24-30.

A program fővédnöke:
Máhr Tivadar, 

Sárvár alpolgármestere

A program szervezője:
Sárvár Tourist & 

TDM Nonprofit Kft.

Szeptember 24. hétfő
18:00 Evangélikus templom
Az egyháztörténet tanulságai
Az est címe: Alcím: A gyülekezet élete 
lelkészek vezetésével és lelkészek hiánya 
esetén 
Gyarmati István evangélikus lelkész tart 
előadást 
Közreműködnek a Koncz János Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei

Szeptember 25. kedd
18:00 Evangélikus templom 
Áhítat régi zenével
Alcím: A tömeg mögül a háztetőn 
át Jézus elé – kreatív utak a gyógyítóhoz 
(Lk. 5, 17 - 26)
Közreműködik: Király Dóra furulyán és 
fagotton
Igét hirdet: Pethő-Udvardi Andrea 
evangélikus lelkész  

Szeptember 26. szerda
18:00 Református templom
Népzenei áhítat a Fergettyű 
Együttes közreműködésével
Köszöntőt mond Szentgyörgyi 
László református lelkész

Szeptember 27. csütörtök
19:30 Szent László-templom
Az esti szentmise után
Orbán István kanonok emlé-
kezése a Sárváron eltöltött 23 
évéről

Szeptember 28. péntek
19:30 Szent László-templom
Az esti szentmise után
Wimmer Roland plébános atya 
a sárvári 26 évéről és az új 
kihívásokról

Szeptember 29. szombat
19:30 Szent Miklós Plébániatemplom 
(Sári)
Az esti szentmise után
Bokor Zoltán káplán bemutatkozó előa-
dása a Rómában eltöltött 3 évéről, 
az eddigi papi hivatásáról és a sárvári 
terveiről

Szeptember 30. vasárnap
8:00  Müller Péter előadása: 
„Lélegző lélek”
Park Inn by Radisson Sárvár Resort & 
Spa**** szálloda konferenciaterme
A szakrális hét minden programjára a 
belépés díjtalan.
Müller Péter előadása regisztrációhoz 
kötött, regisztrációs jegyet (a készlet 
erejéig) a Sárvári Tourinform Irodában 
lehet igényelni.



SÁRVÁRI         HÍRLAP10 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 . . .

Sárvár várossá avatásának 50 
éves jubileumát négynapos 
rendezvénysorozattal ünne-
pelte településünk augusztus 
17-e és 20-a között. Esténként 
ezrek jöttek ki a Posta térre és a 
várudvarra, igazi népünnepély 
lett a születésnapból.

A városjubileumi ünnepség-
sorozat első napján az Eticatt és 
a Gargantua zenekarok után a 

Hooligans lépett a színpadra, aki 
hamar felforrósította az amúgy is 
meleg estét. 

Sárvár 50 éves születésnapja 
jó alkalmat kínált arra is, hogy a 
helyi és a helyi kötődésű amatőr 
zenekarok is színpadra álljanak 
a Posta téren. Augusztus 18-án 
az Atakám, majd a Dandy’s em-
lékzenekar játszott, aztán a cell-
dömölki Shadows Sirius Band. 

A rendezvénysorozat egyik 
nagy dobása a Nádasdy-vár ud-
varán megrendezett Abba-show 

volt. A Sárvári Koncertfúvósze-
nekar, a Sárvári Vonósok, a Ma’ 
mint’ Ti Színjátszó Csoport, 

valamint három vendégfellépő: 
Farkas Alexandra, Papp Diána 
és Tóth Dániel közös produk-
ciójára ezrek voltak kíváncsiak. 
A koncert a Mamma Mia 1 
című mozifilm ze-
nei anyagát dolgozta 
fel. A dalokat a pápai 
fúvószenekar karna-
gya, Horváth Adrián 
hangszerelte, a sár-
vári produkciót Szé-
lesi Attila, a Sárvári 
Koncertfúvószenekar 
karnagya fogta össze. 

A Posta téren tartot-
ták a nemzetközi fol-
klórnapok zárógáláját 
augusztus 19-én, majd 
a Magna Cum Laude 
koncertje és tűzijáték 
zárta a születésnapot 
augusztus 20-án. 

A Hild parkban ki-
rakodóvásár, a Posta 
téren borudvar, sö-
rös és gasztrostandok 
várták a városlakókat 
négy napon keresztül. 

Mindenki elismeréssel nyilat-
kozott a programokról, az új 
közösségi terekről, bízva abban, 
hogy jövőre is lesz folytatása a 
rendezvényeknek.

Négynapos népünnepély lett a városszületésnap

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!*

Több ezer ember töltötte meg esténként a Posta teret

Abba-show a várudvaron

Színpadon a Magna Cum Laude

A születésnapi tűzijátékot a vár egyik bástyájáról 
lőtték fel
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Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny? 
Kihúzzuk a probléma gyökerét!

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

ahol szépészeti beavatkozásokkal, 
fogfehérítéssel, 

fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra 
a legszebb ékszere! 

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

Sárvár, Várkerület 29.

A Nádasdy-vár adott otthont 
a megyei vadásznap esemé-
nyeinek, 38 ifjú vadász tett 
fogadalmat, számos jutalom és 
elismerés gazdára talált. A vi-
harral és villámlással kezdődött 
rendezvény első percei után ki-
tisztult az ég és kegyeibe fogadta 
Szent Hubertus a hódolóit.

Hazánk vadászati nagyhata-
lom, ezt nemcsak a híres vadá-
szok által elejtett trófeák, hanem 
számos útleírás, szépirodalmi 
mű, és szép természetfotók is jel-
zik. Az sem lehet véletlen, hogy 
Magyarország rendezi 2021-ben 
a vadászati világkiállítást. Ebből 
a sok érdekességből adtak ízelítőt 
a Vas Megyei Vadásznap szerve-
zői Sárváron.

Az egybegyűlt vasi vadászokat 
és a vendégeket Gagyi István, a 
Vas Megyei Vadászkamara és a 
Vasi Vadgazdálkodók Védegy-
letének elnöke köszöntötte, 
örömének hangot adva, hogy az 
idén 50 éves Sárvár történelmi 
falai közt csatlakozhatnak a 

város ünnepi rendezvényeinek 
sorához. Kondora István pol-
gármester házigazdai üdvözlése 
után, Ágh Péter országgyűlési 
képviselő nyitotta meg a vadász-

napot azzal, hogy a vadászok jó 
irányt mutatnak mindenkinek 
természet- és közösségi lét sze-
retetükkel, továbbá a tájhoz való 
kötődés hazaszeretetük alapja is.

A vasi vadásznap fővédnöke, 
Jakab István, az Országgyűlés al-

elnöke beszédében úgy fogalma-
zott, hogy a nemrég elfogadott 
vadászati törvény bevált és hosz-
szú távra megnyugtatóan rende-
zi az ágazat ügyeit. A jogszabály 

iránt már több európai állam is 
érdeklődött, mert annak alapját 
a vadászok és a gazdálkodók 
eredményes párbeszéde alkotta. 
A Hubertus-misét követően 38 
ifjú vadász tett fogadalmat és el-
ismerések átadására is sor került.

Amíg a hivatalos program 
zajlott, a sátrakban főttek a vadé-
telek, és kóstolták a különböző 
célzóvizeket. A megye 19 vadász-
társasága főzőversenyen mutatta 
be a kondér mellett megszerzett 
tudását. Az Arany Fakanál Díjat 
az Új Élet Vadásztársaság var-
gányás-kapros vadragulevese és 
csülkös vaddisznógulyása kapta. 
A Vas Megyei Vadászok Bora 
Györgyi János 2017-es cabernet 
sauvignon-ja, pálinkája pedig 
Horváth Krisztián narancsos 
diólikőrje lett. 

A vadásznap a lélek számára 
is tartogatott fogyasztanivalót. 
Több tárlat és kiállítás is nyílt 
Hubertus ünnepén. A vár hátsó 
nagytermében Bodorics Pál és 
családja mutatta be trófeagyűj-
teményét, amelyen egy preparált 
afrikai oroszlánpár is csodálható 
volt. Tóth Zoltán festményein 
az agarak álomvilága jelent meg 
a könyvtárban. A falak másik 
felén pedig Németh Bálint és 
Babos Dávid természetfotóit 
állították ki.

Szent Hubertus hódolói Sárváron találkoztak

Érkezik a vadászok zászlaja – Gagyi István, Jakab István, Ágh Péter, Kondora 
István, Máhr Tivadar és dr. Kondora Bálint
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ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.

Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: 7.00-12.00

www.litovel.hu

Litovel Classic 
0,5l dobozos 
4,2% 189 Ft/db 
387 Ft/liter

Litovel Gustav 
0,5l 8 üveges 
DÍSZDOBOZVAN 
félbarna 6% 
255 Ft/doboz
+üveg

Lays Chips 110g 
(sós, pikáns 
paprikás, 
tejfölös-snidlinges) 
199 Ft/db 1809 
Ft/kg

Kárpátia 
pálinka 0,5l 
(alma/barack-
körte-szilva) 
1990 Ft/db 
3980 Ft/liter

Ági 
gyümölcsszörp 
több ízben 0,7l 
369 Ft+üveg/db 
527 Ft/liter

Pilsner Urquell 
0,5l dobozos 
259 Ft/db 
518 Ft/liter

Fuzetea mangó-
zöldtea 0,5l PET. 
159 Ft/db 318 
Ft/liter

Xixo üdítőital 1,5l 
narancs és cola 

ízben 
69 Ft/db

46 Ft/liter      

Konrad ”KAPUCIN” 
lager barna sör, 
0,5l 4,4% 
169 Ft+üveg/db 
338 Ft/liter

Konrad ”SVETLY” 
lager világos sör 
0,33l 5,2% 
129 Ft+üveg/db 
391 Ft/liter
(5-öt fi zet, 6-ot 
vihet AKCIÓ)

Ér
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: 2
01
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ze
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em
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r 
30

-ig
.

Olaszrizling 
0,75l száraz, 
fehér 429 
Ft+üveg/db 
572 Ft/liter

Egri Csillag 
1,5l Ház bora 
száraz,fehér 

799 Ft+üveg/db 
533 Ft/liter

Cabernet Sauvignon 
1,5l Ház bora 
száraz, vörös 
769 Ft+üveg/db 
513 Ft/liter

Zweigelt-Cab.
Sauvignon 

1,5l Ház bora 
félédes,vörös 

789 Ft+üveg/db 
526 Ft/liter

Merlot 1,5l Ház 
bora édes, vörös 
839 Ft+üveg/db 
559 Ft/liter

Bubis Rozé 1,5l 
Ház bora 

száraz, rozé 
789 Ft+üveg/db 

526 Ft/liter

Csendes Rozé 
1,5l Ház bora 
száraz, rozé 
789 Ft+üveg/db 
526 Ft/liter

Varga 
pincészet 

borai:
Irsai 0,75l 

száraz, fehér 
539 Ft+üveg/db 

719 Ft/liter

Egri Csillag 0,75l 
száraz, fehér 
539 Ft+üveg/db 
719 Ft/liter

Bubis Édes Rozé 
0,75 édes, rozé 
459 Ft+üveg/db 

612 Ft/liter



SÁRVÁRI         HÍRLAP 13facebook.com/sarvari.televizio
. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

. . . a  j ö v ő  k a p u j a . . .

1 Jelen ajánlat a 2018. július 2. után megkötött adásvételi szerződésekre érvényes, visszavonásig, új Peugeot 208, 2008 és 308 
vásárlása esetén, amennyiben az új Peugeot 208, 2008 vagy 308 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben 
szereplő bruttó 3 390 000 Ft indulóár a Peugeot 208 Active 5 ajtós 1.2 PureTech 68 LE motorral felszerelt változatára vonatkozik. A 
hirdetésben szereplő bruttó 1 200 000 Ft kedvezmény a 308 Active 5 ajtós és SW 1.2 PureTech 110 és 130 LE motorral szerelt 
változatára vonatkozik. A hirdetésben szereplő bruttó 4 090 000 Ft indulóár a 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE motorral szerelt 
változatára vonatkozik. A kedvezményes indulóár teszt és használt Peugeot 208, 2008, 308 vásárlására nem vonatkozik. A 
kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem 
minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció 
visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben.
* Minden 2018.07.02. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített Peugeot 208, 2008 SUV, 308 
személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses 
jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl 
érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától 
számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az 
esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt 
feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. 

A Peugeot 208 Active 1.2 modell vegyes átlagfogyasztása 4,8 l/100 km, CO2-kibocsátása 
110 g/km. A Peugeot 308 és 308 SW Active 1.2 modellek vegyes átlagfogyasztása 
4,9-5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 112-118 g/km. A Peugeot 2008 SUV Active 1.2 modell 
vegyes átlagfogyasztása 4,9 l/100 km, CO2-kibocsátása 114 g/km.

INICIÁL AUTÓHÁZ KFT.
PEUGEOT MÁRKAKERESKEDŐ
9700 Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: +36 94 508 908, www.inicial.hu

LEGYEN TÖKÉLETES A NYÁR!

Csak magánszemélyeknek,  
további feltételek  
teljesülése esetén.**

PEUGEOT 208
Active 5 ajtós
1.2 PureTech 68 LE változat 

PEUGEOT 2008 SUV 
Active 1.2 PureTech 82 LE változat 

PEUGEOT 308
Active 5 ajtós és SW 
1.2 PureTech 110 és 130 LE 
motorral szerelt változatok

1 200 000 FT1
KEDVEZMÉNNYEL 
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

3 390 000 FT-TÓL1

HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

MÁR

4 090 000 FT-TÓL1 
HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSSAL

MÁR

SzilVintage Látványműhely & Vintage Paint 
Celldömölk, Dr. Géfi n Lajos tér 7. 

(a művelődési központ mögött)
Vintage Paint festékek valamennyi 

színárnyalata, bútorviaszok (wax), lakkok

NYÍLT NAPOT TARTUNK SZEPTEMBER 29-ÉN, 
SZOMBATON 10.00-20.00-IG CELLDÖMÖLKÖN, 

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ELŐTT, 
A SÁGHEGYI SZÜRETI NAPOK KERETÉBEN, 

AHOL INGYEN KIPRÓBÁLHATJÁK 
A VINTAGE PAINT FESTÉKEKET! 

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

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

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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Csillagtúrák Toscanaban és a Cinque Terre
2018. október 19-23./

5 nap, 4 éjszaka 
Autóbusszal 

– sárvári felszállással

A részvételi díj:
99.500 Ft/fő

Bővebb információról érdeklődjön irodánkban!
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2018. szeptember 14. és 29. között

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

szeptember 20-án és 27-én, 
csütörtökön 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2018. szeptember 10. 

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

ESŐ ÉS TALAJVÍZ LEVEZETÉSE VÍZGYŰJTŐBE, 
KUTAK TISZTÍTÁSA, MÉLYÍTÉSE, 

BETEMETETT KUTAK ÚJRASZEDÉSE 

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

Újabb sztárfellépővel kedves-
kedett születésnapján a sárvá-
riaknak a Várkapu Vendéglő. 
A nyitásának 35. évfordulóját 
ünneplő étterem teraszán ez-
úttal Zalatnay Sarolta lépett fel 
a több száz fős közönség előtt.

A Várkapu 1983 júliusában 
nyitott, erre a dátumra emlé-
kezve hívja meg a várost egy-
egy fergeteges partira Péntek 
András és csapata. Idén Za-
latnay Cini tartott retro bulit. 
Eddig már fellépett Koós János, 
Szűcs Judit, Aradszky László, 
Korda György és Balázs Klári, 
valamint Dolly és csapata is 

az étterem előtti alkalmi szín-
padon. 

A több száz fő fogadására 
ezúttal is retro ételkínálattal 
készültek, felidézve a nyitást, 
1983-at. Akkor Péntek András 
édesanyjával együtt nyitotta 
meg a vendéglőt. Sok minden 
változott azóta, ám az évek 
során egy maradt változatlan, 
hogy az étterem a hagyomá-
nyos magyar ízekre épít, és az 
is ritkaság, hogy dolgozik olyan 
kollégájuk, aki már a nyitáskor 
itt volt. A sárvári szülinapi bulin 
kiderült, hogy a Várkapu Ven-
déglőnek és Cininek is létezik 
rajongótábora.

Várkapu születésnap

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:
Szeptember 15., 22. és 29. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Szeptember 14. (péntek) 19.00 Vendég: Kondora István polgármester 
Szeptember 21. (péntek) 19.00 A 70 éves Dr. Hegedüs Csabát kö-
szöntötték
Szeptember 28. (péntek) 19.00 Utam – Dr. Dénes Tibor portréfilm 
3. rész
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Szeptember 21. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
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Szombathelyi Szolgáltatási SZC Barabás 
György Műszaki Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája
9600 Sárvár, 

Kisfaludy Sándor utca 2/A
Telefon: 06 95 320 415

Web: http://www.barabas-sarvar.hu/

Érettségi utáni képzés
automatikai technikus

Felnőttoktatás (esti)
logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

eladó
villanyszerelő
ipari gépész

érettségire felkészítő 2 éves képzés 
(nappali rendszerben is)

Szombathelyi Szolgáltatási SZC 
Horváth Boldizsár Közgazdasági és 

Informatikai Szakgimnáziuma
9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Telefon: 06 94 512 930
Web: http://www.hbsz.sulinet.hu/

Érettségi utáni képzés
pénzügyi-számviteli ügyintéző

Felnőttoktatás (esti)
pénzügyi-számviteli ügyintéző

vállalkozási mérlegképes könyvelő
államháztartási mérlegképes könyvelő

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Kereske-
delmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma
9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.

Telefon: 06 94 312 375
Web: http://www.keri-szhely.sulinet.hu/

Felnőttoktatás (nappali és/vagy esti)
eladó

szakács
pincér

kereskedő
kereskedelmi képviselő

vendéglátásszervező
turisztikai szervező, értékesítő

érettségire felkészítő 2 éves képzés 

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Oladi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

9700 Szombathely, Simon István utca 2-4. 
Telefon: 06 94 314 351

Web: http://www.oladi.sulinet.hu

Érettségi utáni képzés
fogtechnikus

fogtechnikus gyakornok
fodrász

kozmetikus

Felnőttoktatás (esti)
ruhaipari technikus

női szabó
cipőkészítő

szociális gondozó és ápoló
kisgyermekgondozó, -nevelő
fi tness-wellness instruktor

érettségire felkészítő 2 éves képzés 
(nappali rendszerben is)

Szombathelyi Szolgáltatási SZC 
Béri Balogh Ádám Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája
9800 Vasvár, Járdányi professzor utca 13.

Telefon: 06 94 573 142
Web: http://www.bbap-vasvar.sulinet.hu

Felnőttoktatás (esti)
szociális szakgondozó

informatikai rendszerüzemeltető
szociális gondozó és ápoló

Szombathelyi Szolgáltatási SZC Tinódi 
Sebestyén Gimnáziuma és Idegenforgalmi, 

Vendéglátói Szakképző Iskolája
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 2.

Telefon: 95/320-115
Web: http://www.sarvaritinodi.hu

Érettségi utáni képzés
turisztikai szervező, értékesítő

vendéglátásszervező

Felnőttoktatás (esti)
pincér

szakács
cukrász

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
9700 Szombathely, Nagykar u. 1-3.
OM azonosító: 203063
Telefon: 94/887-700

Bővebb információ a jelentkezésről és jelentkezési lap letöltése: www.szoszszc.hu  

Válaszd a szakképzést!
A Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum 

a 2018/19. tanévben az alábbi képzéseket hirdeti meg 
érettségi utáni képzésben és felnőttoktatásban:

A történelem ismétli önmagát 
– ötven év után újra 7–1-re 
nyert a Fradi Sárváron. A 
városi jubileum alkalmával 
gálamérkőzést játszott egy-
mással a Sárvári Kinizsi és a 
Ferencváros öregfiúk csapata 
augusztus 20-án. Csakúgy, 
mint 1968-ban, most is gól-
záporos FTC-siker született.

Ötven évvel ezelőtt, 1968. au-
gusztus 20-án avatták várossá 
Sárvárt. Az ünnepség keretein 
belül egy gálamérkőzést is ren-
deztek, a fürdővárosba érkezett 
a többek között Albert Flóri-
ánnal felálló, a Vásárvárosok 
Kupája sorozatban ezüstérmet 
szerző, a szezon végén 21. 
bajnoki címét begyűjtő Fe-
rencváros. A gálamérkőzést a 
Fradi 7–1-re nyerte 6 ezer néző 
előtt az NB III-as sárváriak 
ellen. Ötven évvel később újra 
farkasszemet nézett egymással 
a Sárvári Kinizsi és a Ferencvá-
ros, ám mivel a bajnoki szezon 
már elkezdődött, így ezúttal 

mindkét csapatból az öregfiúk 
léptek pályára. A találkozóra 
– a 36 fokos hőség ellenére is – 

több mint ezer néző látogatott 
ki, remek hangulat fogadta a 
pályára lépőket. A mérkőzés 
elején Kondora István polgár-
mester köszöntötte az 50 évvel 
ezelőtti mérkőzés helyi szerep-
lőit. Nagy nevekből persze így 
sem volt hiány, hazai oldalon 
hosszú idő után újra sárvári 

mezben láthattuk a négyszeres 
magyar bajnok, háromszoros 
gólkirály Illés Bélát, míg a 

fővárosiaknál szerelést húzott 
többek között Nyilas Elek, 
Fischer Pál, Szűcs Mihály, Szei-
ler József, Keller József, Balogh 
Zoltán, Bognár Zsolt, Jagodics 
Zoltán és Józsi György is. Az 
eredmény ugyanúgy, mint 50 
évvel ezelőtt, most is 7–1 lett, 
a Fradi javára. 

Sárvár: Simon (Haraszti) 
– Fodor (Imre), Szár (Kon-
dor), Horváth T., Stieber G. 

(Takács K.), Kiss, Horváth Z. 
(Gombás), Szalai (Kovács), 
Joó (Horváth Gy.), Gaál, Illés. 
Edző: Stieber József. FTC: Nagy 
G. – Szűcs, Balog, Keller, Bog-
nár (Rab), Holló (Szalai), Máté, 
Józsi, Jagodics (Dukon), Nyilas 
(Bánki), Fischer (Szeiler).

Starcsevics

Fociünnep Sárváron a Fradi öregfiúkkal

Együtt a Sárvári Kinizsi és a Ferencváros öregfiúk csapatai Sárvár vezetőivel
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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.) 
Ba� hyány u. 34/3. 

 H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •        ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

ARANY és
EZÜST ÉKSZEREK
beszámítással

-20%
kedvezménnyel.

-20% -10% -10%

ÉKSZER-
KÉSZÍTÉS

-10%
a munkadíjból.

Arany és ezüst
ELJEGYZÉSI 
GYŰRŰK

-10%
kedvezménnyel.

Nyári végi AKCIÓK!
2018. aug. 27-től szept. 30-ig

Részletek az üzletben.

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   
 

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


