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SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

50 májusfa az 50 éves Sárvárnak

Ülésezett
a testület
Április 26-án ülésezett a sárvári
képviselő-testület, ahol beszámoló hangzott el Sárvár város tűzvédelmi helyzetéről és a Sárvári
Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi
tevékenységéről. Rendeletet alkottak az önkormányzat 2017. évi
költségvetési gazdálkodásáról is.

A májusfaliget felállításában több százan működtek közre

50 májusfát állítottak fel a jubiláló Sárvár tiszteletére május
1-jén. A fák civil szervezetek,
közösségek közreműködésével
kerültek a Várpark földjébe.
A májusfaliget állításával nem
rekordok döntése volt a cél, hanem az, hogy a közösségek és a
város vendégei jól érezzék magukat az eseményen a május elsejei
népi hagyományok jegyében.

A májusfaállítást idén is Kondora István polgármester és
Takács Zoltán Bálint igazgató
vezényelte. A legnagyobb fát,
megfelelve a kialakult hagyománynak, 2018-ban is a Sárvári
Hagyományőrző és Íjász Egyesület
tagjai állították. Szakértelemmel,
de mindig nagy izgalmak közepette sikerül a valóban nehéz és
megerőltető művelet.

A rendezvényre általában jellemző a nag yfokú
segítőkészség és odafigyelés, ugyanis mindenki segít
mindenkinek a nehéz pillanatokban, így volt ez idén is.
A májusfaliget egy hónapon
át lesz a város látványossága,
majd szintén a néphagyományok szerint „kitáncolják”
azokat állítóik.

A Sárvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről és Sárvár tűzvédelmi helyzetéről Kovács Levente,
a Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és Csende
Sándor tűzoltóparancsnok számolt
be az áprilisi képviselő-testületi
ülésen. A 2017-ben bekövetkezett
466 esemény az elmúlt 5 év legmagasabb száma a sárvári tűzoltóság
tekintetében, amelynek működési
területe 87 településre terjed ki.
Saját működési területükön 202
műszaki mentést hajtottak végre,
ennek oka az időjárási viszonyok
egyre gyakrabban jelentkező nagyobb extrémitása volt.
Folytatás a 2. oldalon
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Több koncertre való repertoár

Sárvár díszpolgára lesz az EMMI minisztere

Jótékonysági hangversenyt rendeztek a Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskola Művészetoktatásért Alapítványa javára. Az eseményen az iskola növendékei és tanárai léptek fel. Az intézmény
működése a Sárvári Tankerület által biztosított, de rendkívüli
kiadások esetén, hangszerek javíttatására, kották beszerzésére,
gyermekek versenyre utaztatására jól jön a pluszforrás. Egyszer
már szerveztek hasonló jótékonysági koncertet, és most újra
úgy gondolták, hogy megszólítják a szülőket és a támogatókat.
Folytatás az 5. oldalon

Kásler Miklós váltja Balog Zoltánt az Emberi Erőforrások
Minisztériumának élén. A Széchenyi-díjas magyar onkológus,
egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, Sárvár
díszpolgára lesz az EMMI új minisztere a negyedik Orbán-kormányban. Prof. Dr. Kásler Miklós 1986-ban lett az orvostudomány
kandidátusa. 1992-től tölti be az Országos Onkológiai Intézet
főigazgatói, főorvosi tisztségét. 1994-től egyetemi tanár, 1998-ban
pedig tanszékvezető lett. Tudományos tevékenysége során 4 orvosi
szakkönyvet, 65 könyvrészletet jegyzett.  Folytatás a 3. oldalon
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Pályázati felhívás

Sárvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete pályázatot
hirdet az
Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet igazgatói
beosztásának közalkalmazotti
jogviszony keretében történő
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Teljes
munkaidő.
Közalkalmazotti jogviszony
létesítése esetén a betöltendő
munkakör a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 77/1993. (V. 12.) Korm.
rendelet 2. számú melléklete
alapján: pénzügyi főelőadó.
A vezetői megbízás megnevezése, szintje:
Igazgató - magasabb vezető.
A vezetői megbízás időtartama, kezdő időpontja, megszűnésének időpontja:
5 év, 2018. szeptember 1.–
2023. augusztus 31.
Munkavégzés helye:
9600 Sárvár, Széchenyi utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– Az Alapító Okiratban felsorolt gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési
szervek tekintetében a költségvetés tervezésével, gazdálkodási
feladatok végrehajtásával, a
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi,
számviteli rend betartásával
összefüggő feladatok magas
szakmai színvonalon történő
ellátása.
– Munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény közalkalmazottai felett.
Munkabér és juttatások:
Az illetmény megállapítására
a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint e
törvény végrehajtásáról szóló,
a helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél 77/1993. (V. 12.)
Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett
gazdasági szakképzettség
– a végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő jogviszonyban legalább egyéves
szakmai gyakorlat

– vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások,
nyilatkozatok:
– részletes szakmai önéletrajz
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
– szakmai gyakorlat igazolására alkalmas dokumentum
– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
– 90 napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul
– nyilatkozat arról, hogy a
pályázat nyilvános, vagy zárt
ülésen történő bizottsági és
testületi tárgyalását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának
határideje:
2018. május 28.
A pályázat benyújtásának
helye és módja:
A pályázatot egy eredeti példányban Sárvár város Polgármesterének (Kondora István
Sárvár város Polgármestere 9600
Sárvár, Várkerület 2.) címezve,
zárt borítékban kell benyújtani, a
borítékon kérjük feltüntetni „Intézmények Gazdálkodását Ellátó
Szervezet igazgatói pályázat”.
A pályázatok elbírálásának
módja, rendje:
A pályázókat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A.§.
(6) bekezdése szerinti bizottság
hallgatja meg, a megbízásról
Sárvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete dönt. A
pályázatok elbírálásának határideje: 2018. június 30.
A pályázati kiírás közzétételi
helye, ideje:
A pályázati felhívás a https://
kozigallas.gov.hu, a www.
sarvarvaros.hu honlapon 2018.
április 27. napján, valamint a
Sárvári Hírlap 2018. május 4-i
számában kerül közzétételre.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A
pályázat beadásával a pályázó
egyúttal minden, az előbbiekben
meghatározott feltételt magára
nézve kötelezőnek elfogad.
A pályázattal kapcsolatos
további információ:
Kondora István polgármestertől kérhető a 95/323-555-ös
telefonszámon, vagy a kondora.istvan@sarvar.hu e-mail
címen.
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Építik a kerékpárutat
Elkezdődött a Sárvár–Rábasömjén közötti kerékpárút
építése is, ami fokozott figyelmet igényel az erre közlekedőktől, akik lassúbb haladásra is
számíthatnak.

A Vas Megyei Önkormányzat,
Sárvár Város Önkormányzata, valamint a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. által létrehozott
konzorcium 265,84 millió forint
összegű támogatásban részesült a
Széchenyi 2020 program keretében. A projekt keretében Sárvár
városközpontját és agglomerációs
településrészeit összekötő kerékpárutak és nyomvonalak épülnek,
több mint 4500 méter hosszban.
Megépül a Sárvár központi
belterülete és Rábasömjén te-

lepülésrész közötti összefüggő,
megszakítás nélküli kerékpáros
útvonal, a Katalin utca és a
Sársziget utca közötti kerékpár
út, valamint a Szombathelyi
utca–Ungvár utca vége közötti
kerékpáros nyom.
A fejlesztés fontos célja, hogy
a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit megteremtse
Sárvár iparterületei irányában,
elősegítve egyúttal a munkába
járás környezetterhelésének
mérséklését. A fejlesztés nemcsak a munkahelyek biztonságos elérését, de a közügyek
intézését, közszolgáltatások
igénybevételét, iskolába járást,
illetve kereskedelmi és egyéb
szolgáltatások igénybevételét
is segíti.

Ülésezett a testület
Folytatás az 1. oldalról
A sárvári tűzoltóság területén
a tavalyi 139 tűzeset is emelkedést mutat, leggyakrabban
az otthonokban és a szabad
területeken keletkezett tűz. A
sárvári tűzoltók feladataikat két
gépjárműfecskendővel, egy magasból mentő és egy vízszállító
gépjárművel látják el. A gépjármű állomány átlagéletkorán
jelentősen javított az új magyar
gyártmányú Rába Aquadux
4000 gépjárműfecskendő rendszerbeállítása.
Rendeletet alkottak a képviselők az önkormányzat 2017. évi
költségvetési gazdálkodásáról
is. Kondora István polgármester elmondta, hogy tavaly is
biztosított volt az intézmények
működtetése, ellátták az igazgatási, kommunális- és városüzemeltetési feladataikat. A 2017-es
évben a Kormány által Sport- és
Kulturális Központ építésére
folyósított 2 milliárd 60 millió
forint egyedi támogatás összege,
valamint a TOP-os pályázatokon elnyert 1,4 milliárd Ft
összegű támogatások – esetenként a szükséges saját források
kiegészítésével – megteremtik
az alapját a Sárvár töretlen fejlődését szolgáló városvezetői
elképzelések megvalósításának.
A 2017. évi költségvetés elfoga-

dásakor megfogalmazott célkitűzések az éves gazdálkodás
során megvalósultak.
Felülvizsgálták az ülésen a
sárvári önkormányzat középés hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, kiegészítették a
már megvalósult és tervbe vett
fejlesztésekkel. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról is beszámolót
fogadott el a testület. Sárváron
tavaly 125 gyermek részesült
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben, számuk 2010
óta folyamatosan csökken.
Döntött a képviselő-testület
a Hild park területén található
három kereskedelmi vendéglátó terület bérbeadásáról is, elbírálta a benyújtott pályázatokat.
Határoztak arról, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter által közösen
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton
indul az önkormányzat, a cél a
Jókai utca burkolat felújítására
forrást nyerni.
Két új közterületi elnevezésről
is döntöttek, így Eőry Vilmos nevét viseli a jövőben a város egyik
utcája, a másik pedig az Orgona
utca elnevezést kapta.
-fr-
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Sárvár díszpolgára lesz az EMMI minisztere
Folytatás az 1. oldalról
Prof. Dr. Kásler Miklós 1950ben született, Sárváron nevelkedett, ahol kitűnő eredmén�nyel végezte iskoláit. A Tinódi
gimnázium után a Szegedi Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait. Édesapja
jogász, édesanyja pedagógus
volt. Felesége bőrgyógyász
szakorvos, gyermekük András. Tevékenysége, munkája
a fővároshoz köti, de Sárvárt
nem felejtette el, gyakran említi
városunkat nyilatkozatai során.
A hozzá forduló, segítségét
kérő sárvári betegek sorsát
különösen szem előtt tartva
igyekszik mindent megtenni
gyógyulásuk érdekében. Tudásával, emberek iráni szeretetével, elhivatottságával
kiérdemelte a sárvári polgárok
tiszteletét és szeretetét, így nem
véletlen, hogy a szakember sok
érdeme mellett 2012-től Sárvár
város díszpolgára is. Kásler

Miklós váltja Balog Zoltánt az
Emberi Erőforrások Minisztériumának élén a negyedik
Orbán-kormányban.

történelem felvételi tárgy volt,
hiszen 1967-ben a Ki miben
tudós? televíziós vetélkedőben
a nyertesek közé kerültem. Ám

Prof. Dr. Kásler Miklós: Az értékteremtés alapja a munka, annak pedig a
szorgalom

2012-ben a díszpolgári cím
átvétele után így nyilatkozott
a Sárvári Hírlapnak: – Nekem
nem kellett volna felvételizni
azokra az egyetemekre, ahol a

nem választottam a könnyebb
utat akkor sem, mint soha az
életem során sem, hanem a nehezebbet. Orvos akartam lenni,
és felvételiztem biológiából és
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fizikából is. Egyszerűen a sárvári miliő értékorientált volt, ahol
megbecsülték a tudást és a szorgalmat. Ezt élvezte édesapám
és édesanyám is, és gyermekkoromban szinte sejt szinten
belém ivódott, hogy értéket
teremteni vagyunk a világon. Az
értékteremtés alapja a munka,
annak pedig a szorgalom. Aztán, ha egy kis tehetség is társul
hozzá, akkor ez összeadódik. A
hivatásom rendkívüli odafigyelést igényel. Az orvosláson belül
azért választottam a sebészetet
és ott is az onkológiát, mert a
daganatos betegek a legsúlyosabb betegcsoport. Alkatilag
alkalmasnak gondoltam magamat sebésznek, mert képes
vagyok az azonnali döntésre és
cselekvésre. Úgy éreztem, hogy
az ezekhez szükséges készségek
kifejlődtek bennem – mondta
Kásler Miklós professzor, aki a
negyedik Orbán-kormány emberi erőforrások minisztere lesz.

Ágh Péter átvette országgyűlési képviselői megbízólevelét
A Városházán vette át megbízólevelét Ágh Péter, a Vas megyei 02. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerület régi-új
országgyűlési képviselője. A
politikus negyedik alkalommal
lett a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, ebből második
alkalommal Észak-Vas megye
egyéni képviselője.
Az átadáson Kondora István
polgármester gratulált a képviselőnek, és örömének adott
hangot, hogy a közös városépítő
munka a jövőben is folytatódhat. Dr. Tóth Eszter, a választókerület választási bizottságának
elnöke ismertette a hivatalos
eredményt. A választókerületben a választás érvényes és eredményes volt, az országgyűlési
egyéni képviselő Ágh Péter, a
Fidesz–KDNP jelöltje lett – jelentette ki a választási bizottság
elnöke, majd átadta a megbízólevelet a képviselőnek, gratulált
a sikeréhez, és jó munkát kívánt
képviselői tevékenységéhez.
–Tisztelettel szeretném megköszönni a választópolgároknak

Sárváron és a választókerület
minden településén, hogy a
támogatásukról biztosítottak.

abban a tekintetben, melynek
során az első és a második helyezett közötti különbséget nézzük.

Ágh Péter, Máhr Tivadar, dr. Tóth Eszter, Kondora István és dr. Szijártó
Valéria a megbízólevél átadásakor

Ha a számokat nézzük, azt láthatjuk, hogy 31.226-an tiszteltek
meg a bizalmukkal, amely 61,38
százalékos eredményt jelent. Ez
óriási megtiszteltetés. Nagyon
sok aktivista dolgozott azért,
hogy legyen minek örülni április
8-án, így nekik is hálás vagyok.
Nélkülük biztos, hogy nem sikerült volna az egész országban
a legnagyobb győzelmet aratni,

A választókerület székhelyén,
Sárváron 5342 voksot tudtam
kiérdemelni. Sárvár tekintetében szeretném kiemelni azt
a szövetséget, melyet a város

Fogadóóra

vezetésével kötöttünk. Ennek
révén az elmúlt négy évben
számos fontos feladatot lehetett
megoldani, de még sok kihívás
áll előttünk, így a mostani eredmény arra biztat, hogy tovább
folytassuk a Sárvárért végzett
elkötelezett, alázatos munkát. Ha
az eredményeket nézzük, akkor
a listás és az egyéni szavazatok
között azt látjuk, hogy többek
között Sárváron olyanok is megtiszteltek szavazatukkal, akik
listán más pártra szavaztak, ez is
arra ösztönöz, hogy pártállástól
függetlenül az egész városért
dolgozzak. Továbbra is vallom
azt, hogy közös bennünk: szeretjük Sárvárt. Tegyünk érte együtt,
mindannyian, összefogással. Én
a város érdekében ennek a szövetségnek a sikeréért dolgozom a
jövőben is! – mondta Ágh Péter
országgyűlési képviselő.
-fr-

Kondora István polgármester 2018. május 8-án, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.
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Tavaszi nagytakarítás izzócserével
Április 13-ra hirdette meg az
önkormányzat a város tavaszi
nagytakarítását. Az akcióba a
sárvári általános és középiskolák diákjai is bekapcsolódtak
a délelőtt folyamán, délután
pedig három helyszínt tisztítottak meg a jórészt felnőtt
önkéntesek.

Idén a tavaszi nagytakarítást
szervezők a TESCO parkolóhoz,
a Sárvár–Bögöt kerékpárút kivezető szakaszához és a Vágóhíd
utcai garázsokhoz várták azokat
a sárváriakat, akik szívesen
bekapcsolódtak a takarítási akcióba. A sárvári önkormányzat
és a Sárvári Környezetvédő és

Pályázati felhívás

A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet
az Alapító Okiratban megfogalmazott elvek alapján.
Pályázni lehet: nagy érdeklődésre számot tartó, speciális, magas színvonalú rendezvények, programok, valamint közérdekű
kiadványok, pályázatok megvalósításának támogatására, illetve
lebonyolítási költségeihez való hozzájárulásra.
Pályázhatnak: magánszemélyek, egyesületek, intézmények
(iskolák), társadalmi szervezetek, pártok.
A pályázat benyújtása: írásban – maximum két oldalban – a
cél, az igényelt összeg és a számlaszám megjelölésével Molnár
Zoltán kuratóriumi elnök címére (9600 Sárvár, Várkerület 2.)
nyújtható be.
Az elbírálás során előnyben részesülnek, akik a pályázat megvalósításához saját forrást is tudnak biztosítani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 14. (hétfő)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május 23.
(szerda)
A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma

Készülj a napsütésre!

Természetbarát Egyesület immár
hagyománynak számító közös
kezdeményezését sikeresnek ítélte Kondora István polgármester.
Aki hozott magával egy elhasználódott villanyizzót a tavaszi nagytakarításra, az helyette
jutalomként egy új energiatakarékos izzót kapott ajándékba

– tudtuk meg Bokorné Csonka
Judittól, a Sárvári Környezetvédő
és Természetbarát Egyesület elnökétől. Mindez a Flex nemzetközi alapítványa támogatásának
köszönhető, akiktől az aktivisták
a zsákokat, védőkesztyűket, száj
maszkokat is kapták.
-fr-

Születésnapi játék

A Sárvár Rádió 2018. április 5-én ünnepelte 1 éves születésnapját. Ebből
az alkalomból közös nyereményjátékot indított az Aqua Travel Utazási
Iroda és a Sárvári Média Nonprofit Kft., a fődíj egy 100 ezer forintos utazási utalvány volt. A díjat a rádió rendszeres hallgatója, a rádiós játékok
állandó résztvevője Madarász Csaba nyerte, aki az utalványt feleségével,
Madarászné Soós Noémivel együtt a rádió stúdiójában vette át Németh
Ágnestől, az Aqua Travel ügyvezetőjétől

Elkezdődött Sárvár főutcájának felújítása

Hoya fényresötétedő
szemüveglencsék
33% kedvezménnyel
AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

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

A fürdőnél lévő lámpasortól egészen a Szombathelyi úti
vasúti átjáróig megújul a városon átvezető út burkolata
mintegy 750 millió forintos állami beruházás keretében Az
első ütemben az Aranyos-ér hídjától az Ady Endre utcáig
tartó főutcai szakasz kap mintegy 9 cm új aszfaltburkolatot.
Félpályás útlezárásra, a gyalogátkelőhelyek és a buszmegállók
ideiglenes áthelyezésére kell számítani a július végéig tartó
kivitelezés során.
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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Kerékpáron biztonságosan Repertoárjuk több
„Közlekedj biztonságosan A fékrendszer és a világítóbekoncertestet is kitöltene
munkába jövet-menet!”– el- rendezések megfelelő működénevezéssel szervezett tájékoztató programot a Vas Megyei
Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága
Sárváron a kerékpárosok
számára.

A kapitányság munkatársai
a Flex Magyarország sárvári gyáregységénél hívták fel
a kerékpárosok figyelmét a
balesetmentes közlekedés fontosságára.
– Fontos, hogy a közlekedésben résztvevők kerékpárjukat a
kötelező tartozékokkal felszerelten, biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartsák.

sére, a kerékpár és a kerékpáros
kellő láthatóságának biztosítására szintén nagy figyelmet kell
fordítani – hangsúlyozta László
Péter rendőr alezredes, a Vas
Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője.
A rendőrök felhívták a kerékpárosok figyelmét az esetleges hiányosságokra, és pótolták
az egyes tartozékokat.
A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság az eseményen jelentette be következő tavaszi kampányát, melynek fókuszában a
motorkerékpárosok állnak.
sii

Folytatás az 1. oldalról
A jótékonysági hangversenyen
árusított jegyek célja a tehetséges
gyermekek támogatása volt. A
támogatói jegyeket az intézmény
képzőművészet szakos növendékei rajzolták. Az alapítványt
2012-ben hozták létre, amelynek
feladata, célja a többi között a
tehetséggondozás. Szélesi Attila,
a zeneiskola igazgatója a mostani
jótékonysági estekhez hasonló

a növendékek és tanáraik közreműködésével abból a gazdag
repertoárból, amelyet az évközi
munka során feldolgoznak, és
tanáraik vezetésével elsajátítanak
a növendékek.
Szélesi Attila úgy látja: újra
egyre népszerűbb a családok
körében a zeneiskola, hogy
gyermekeik számára fontosnak
tartják a művészetekkel való
ismerkedést, és beíratják őket

Telt ház a művészeti iskola dísztermében (Fotó: Pogács Mónika)

ÁLLÁSAJÁNLAT
Legyen tagja az év ötcsillagos szállodájának választott sárvári
Spirit Hotel Thermal Spa*****superior sikeres, dinamikusan fejlődő
csapatának!
SEGÉDMUNKÁS · Elvárások: szorgalmas, megbízható, gyakorlatias hozzáállás
GYÓGYMASSZŐR (TALPREFLEXOLÓGUS) · Elvárások: talpreflexológus végzettség, alapfokú német és/vagy angol nyelvtudás,
szakmai tapasztalat
ÚSZÓMESTER · Elvárások: úszómesteri végzettség vagy úszómester és vízijáték felügyelő képesítés, alapfokú német és/vagy
angol nyelvtudás, szakmai tapasztalat
SZAKÁCS · Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, igényes munkavégzés
Jelentkezés módja: Kérjük küldje el hozzánk fényképes önéletrajzát a következő e-mail címre: palyazat@spirithotel.hu, vagy jelentkezni lehet a +36 95 889 541-es telefonszámon.
Várjuk pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is!

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

a művészetoktatási intézménybe. A Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskola Művészetoktatásért Alapítványa számára
tavaly már felajánlható volt az
adó egy százaléka. Hasonló támogatásra idén is számítanak.
A befolyó összeget a többi
között a tehetségek versenyre
utaztatására és hangszerjavíttatásra költik.
PM
H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Eng. szám: U-000545

A kerékpárosok láthatósági mellényeket is kaptak a rendőröktől a Flex
parkolójában (Fotó: Kiss Norbert)

koncertek, műsorok szervezését
azért tartja fontosnak, mert így
a város közvéleménye számára is ismert lesz az alapítvány
működése, a tehetséggondozás
érdekében végzett tevékenysége.
A koncertet most is telt ház előtt
rendezték. A zeneiskola igazgatója hangsúlyozta: az iskolában
folyó zeneoktatási munka sokrétű, gazdag. Több estére szóló
műsort is össze lehetne állítani

Francia Riviéra
– az azúrkék
tengerpart
2018. július 6-12.
Félpanziós ellátással, autóbusszal - sárvári felszállással
Bővebb információról érdeklődjön irodáinkban!
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Több mint kétszázan jelentkeztek a diákírók táborába
Az Írók Alapítványa, az Írók
Szakszervezete, a Tinódi
gimnázium és Sárvár Város
Önkormányzata hirdette
meg a 41. Kárpát-medencei
Középiskolás Irodalmi Pályázatot. A 240 pályázóból
59 diákot hívtak be a sárvári
irodalmi táborba, amelynek
megnyitóját a várparkban
tartották.

A megnyitó után kezdetét
vette a műhelymunka, amelynek keretében a diákköltők, a
diákírók és diák tanulmányírók
a zsűri tagjaival közösen értékelték ki a beküldött írásokat.
Mezey Katalin, Kossuth- és
József Attila-díjas prózaíró,
költő, műfordító, a zsűri elnöke
elmondta: jó színvonalú, korszerű tudással érkező fiatalok

vettek részt a táborban, akik
jól ismerik a klasszikus és a
modern irodalmat.
A pályaművekből összeállított
irodalmi gálaműsort és az irodalmi tábort záró díjkiosztó ünnepséget a Tinódi gimnázium
Medvegy Antal dísztermében
tartották. Vers kategóriában
arany oklevelet kapott Ittzés
Ambrus Budapestről, próza
kategóriában arany oklevelet
vehetett át Raffay Sára Pécsről

és Török Ábel Kecskemétről,
tanulmány kategóriában arany
oklevélben részesült Kellerwessel Klaus Kecskemétről. Két
Vas megyei résztvevője is volt a
Kárpát-medencei Középiskolás
Irodalmi Pályázat táborának, a
gencsapáti Weeber Luca Borbála Sárvár Város Díját kapta, míg
a celldömölki gimnázium diákja, Palotai–Kóbor Zalán ezüst
oklevelet vehetett át tanulmány
kategóriában.

Bőrgyógyászat Sárváron!
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
A vers kategóriában bronz oklevelet kapott Bánki Beni, Magyarország kedvenc
slammere is felolvasta pályaművét a gálán (Fotó: Kiss Norbert)

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu
Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft.
8500 Pápa, Juhar utca 13-15., 17.
CareerTeam-HU@yfai.com • www.udvafedelzeten.hu

Csatlakozz csapatunkhoz!
Pápán üzemelő gyáregységünk jelenleg 36.000 m2-en működik és készít a kategóriájukban legjobb gépjármű-utastéri elemeket prémium
kategóriás gépjárművekbe, mint Mercedes, BMW, Maserati, Porsche, Volvo. A sokrétű gyártási technológia magában foglalja a műanyag
fröccsöntést, bőr és műbőr szabászatot, varrást, kárpitozást és a szerelést. Az elmúlt három évben dinamikusan bővítettük folyamatainkat és
gyáregységeinket, így most jelenleg több mint 2400 fő feletti létszámmal látjuk el napi feladatainkat.
Jelenleg az alábbi munkakörökben keressük új kollégáinkat:
• Mechatronikus mérnök karbantartó – 3 műszakos, diplomás mérnök pozíció
• Varrógépműszerész – szakmai végzettséggel rendelkező jelöltet keresünk varrógépműszerész pozícióba. Vállaljuk pályakezdő jelöltek átképzését
is, akik rendelkeznek az alábbi képzettségek valamelyikével:
– finommechanikai műszerész
– mechanikai műszerész
– háztartási kisgépszerelő
• Szerszámkészítő – szakmai végzettséggel rendelkező jelöltet keresünk, tapasztalattal
• Betanított munkás – 3 műszakos munkarendben, kárpitozási feladatok ellátására
Amiért érdemes minket választani:

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

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

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

Ingyenes zöldszámunk Hétköznapokon 09-15 óra között: 06 / 80 949 021
CareerTeam-HU@yfai.com
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Könyvbemutató a költészet napján
Könyvbemutatóval ünnepelték a költészet napját a sárvári könyvtárban. Tóthárpád
Ferenc új verseskötetének
bemutatóján a költővel, T.
Takács Tibor illusztrátorral
és a verseket megzenésítő zenekarral is megismerkedhetett
a közönség.
A Dőzsöl az égen a hold című
kötet verseiből előbb a költő,
Tóthárpád Ferenc adott ízelítőt
a kultúrakedvelő közönségnek, majd a Rózsabors Műhely
előadásában megzenésítve is
életre keltek a verssorok. Amíg
a Rózsabors Műhely zenélt, T.
Takács Tibor festőművész a gye-

rekekkel együtt illusztrációkat
készített az elhangzott versekre.
A művészek a könyvbemutatón bepillantást engedtek a
hallgatóság számára a közös
alkotói munka kulisszatitkaiba
is. A költő azt is elárulta, kötetében nem kizárólag gyerekeknek
és nem csupán felnőtteknek
szóló alkotások követik egymást, ahogy ő fogalmazott, a
Dőzsöl az égen a hold családi
versekből áll.
Az eseményen egyben kiállítás is nyílt a sárvári könyvtár
folyosóján azokból az alkotásokból, melyeket sárvári óvodások és iskolások készítettek
Tóthárpád Ferenc műveihez.

A rajzpályázatra több mint
80 alkotás érkezett, a legjobb

képeket az intézmény díjjal
jutalmazta.
sii

Az alkotók, a díjazott diákok és Bődi Piroska könyvtárvezető

Versíró pályázattal ünnepeltek
Versíró pályázatot hirdetett
a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola Humán Munkaközössége és Diákönkormányzata költészet napja és
Sárvár várossá válásának 50.
évfordulója alkalmából. Az
eredményhirdetésre a Versekre
hangolva című költészet napi
esten került sor.
Ez alkalommal vehette át Vas
Megye Közgyűlése Elnökének
Emlékérem elismerését Németh
Ernő, a Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola igazgatója,
amelyet Marton Ferenc, a Vas
Megyei Közgyűlés alelnöke
adott át. Németh Ernő 2009 óta a
Sárvári Gárdonyi Géza Általános
Iskola igazgatója. Vezetése alatt
az intézményben növekedett a
tanulói létszám; folyamatos a

tárgyi feltételek bővítése, korszerűsítése, a kulturált környezet
kialakítása. Az iskola Sárvár
város oktatásának meghatározó
intézménye, és ebben az évben
ünnepli fennállásának 95. évfordulóját.
A pályázatot alsó és felső
tagozatos tanulóknak és pedagógusoknak hirdette meg a
Gárdonyi iskola. A költemények
témája Sárvár 50. születésnapja,
így köszöntő verseket, vagy
Sárvárhoz fűződő élmények,
érzések versbe foglalását várták.
Az Arany-díjas versek szerzői
az alsósoknál Pintér Kitti Petra
és Marton Márton, a Gárdonyi
iskola 3. osztályos diákjai. A felső
tagozatból Arany-díjas lett Böröndi Barbara, Sásdi Zsuzsanna
és Elek Péter, a Gárdonyi iskola
8. osztályos tanulói, valamint

Horváth Liliane, Bakodi Csenge,
Hujber Fanni, a Nádasdy iskola
6. osztályos diákjai, és Szinérváraljáról Czompa Benjámin
Szilveszter 8. osztályos tanuló.
Arany-díjat kapott a pedagógu-

sok közül a Gárdonyi iskolából
Rumplerné Jakics Erika, a Szent
László katolikus iskolából pedig
Lovász Adrienn. Diákdíjas lett
Bolla Elizabet, a Gárdonyi iskola
8. osztályos diákja.

openhouse
Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítõ Hálózat

Az Otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Amennyiben ingatlant
vásárolna vagy eladni szeretne,
keresse fel irodáinkat!
9600 Sárvár, Batthyány utca 40.
E-mail: sarvar@oh.hu
www.sarvar.oh.hu
9500 Celldömölk, Kossuth utca 16.
E-mail: celldomolk@oh.hu
www.celldomolk.oh.hu

Marton Ferenc alelnök adta át Németh Ernő igazgatónak Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérem elismerését

Telefon: +36 70 628-6670
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„Hasonló a hasonlónak örül”
A tartalmas kapcsolatok titka
nem a különbségekben, hanem
a hasonlóságban rejlik. A latin
közmondás igazát a Sárvári
Vonósok és a marcali Calypso
Kórus közös tavaszi hangversenye igazolta.
Az egymástól száz kilométerre
működő csoportok közös műsora összhangról tanúskodott.
Pedig együttes próbára csak egy
délelőttnyi idejük volt. Barokk
műveket, zenés színházi irodalomból válogatott összeállítást
egyaránt hallhattak a koncertre
érkezők. A műsorban közreműködött a zeneiskola Mazsola
zenekara is. Az együttesek külön
és közösen adtak egy-egy műsorblokkot. Például Esterházy
Pál Harmonia Caelestiséből

tíz tételt. A magyar barokk
kiemelkedő zeneműve kevésbé
ismert még. Bravúr volt a két
együttestől, hogy olyan ének- és
hangszertudással prezentálták,
ami azonnal lebontotta az isme-

retlen miatti idegenkedés falait a
hallgatókban.
– A megújulás jegyében a tavaszi koncertjeinken vidámabb
darabokból válogatunk. Az idei
műsor ebben rendhagyó volt

A Sárvári Vonósok és a marcali Calypso Kórus között 2013 óta tart a barátság
(Fotó: Kiss Norbert)

Folytatódhat a közös munka
Nem múlhat el tavasz a Pedagógus Női Kar hangversenye
nélkül Sárváron. Így volt ez
idén is. A Tinódi gimnázium
Medvegy Antal termében adott
műsort a 49 éve alakult kórus.
A dalok összeállításával tisztelegtek Sárvár újkori várossá
avatásának 50. évfordulója előtt.
Újítás volt idén, hogy nem csak a
kórus lépett fel a hangversenyen,
hanem most a város emblematikus népzenei együttesét, a Regőst
is elhívták közös éneklésre, muzsikálásra, amelyet a középiskola
kórusa tett teljessé Pernecker
Csilla vezetésével. Kórusművek,
népdalok és Tinódi dallamok
egyaránt szerepeltek a műsorban.
A hangverseny napján ragyogó idő volt, éppen olyan, amely

alkalmas a kiskertekbe való
sürgető munkák elvégzésére
vagy kirándulásra. A szervezők
tartottak tőle, hogy a több mint
fél éven át gyakorolt műsort
nem telt ház előtt mutatják
be, ám mint később kiderült:
az aggodalomra nem volt ok
mégsem. A Sárvári Pedagógus
Női Kar tavaszi koncertjén telt
ház volt. A közönség vastapssal díjazta az egyes művészeti
csoportok külön-külön bemutatkozását, de ha lehetett, a
taps még erősebb volt, mikor a
„Mindenki” című Oscar-díjas
magyar kisfilm ikonikus dalbetétjét, Balázs Árpád Bodzavirág című dalát énekelte a két
kórus közösen. A „Summáját
írom” ismert Tinódi dalt már
a Pedagógus Női Kar, a Regős

Együttes és a középiskolai kórus együtt adták elő a sárvári
városjubileum tiszteletére, a
közönség örömére.

az Esterházy-mű komolysága
miatt – mondta el Kovács Éva,
a Sárvári Vonósok művészeti
vezetője. Hozzátette: a barátság
a két együttes közt 2013 óta tart,
inspirálóan hatunk egymásra.
– Irigylésre méltó, hogy Sárváron ilyen sokan szeretik a zenét,
a vonósokat, és ennyien eljönnek
a hangversenyekre – nyilatkozott
elismerően Stamler Edit, a Calypso Kórus vezetője is a sárvári
közönségről.
A karnagy külön ajándéknak
nevezte a két művészeti csoport
barátságát. A tagok a hétköznapokban is tartják a kapcsolatot,
egy-egy találkozás alkalmával
pedig összeadódik a barátság, a
zenei tudás és mindez a közös
alkotás örömében teljesedik ki.
PM

A jól sikerült est után a művészeti csoportok már a további
együttműködést is tervezik.
Pogács Mónika

Minden ami autó!

» Műszaki vizsgáztatás 22.000 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1500 Ft-tól «
» Olajcsere 10.500 Ft-tól «
» Autómosás 1500 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*
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SÁRVÁR SERVICE
A Sárvári Pedagógus Női Kar több mint fél éven át gyakorolt a hangversenyre
(Fotó:PM)

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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SzilVintage Látványműhely & Vintage Paint
– egy „mesebolt” Celldömölk szívében

Komáromi Szilvia celldömölki
látványműhelyébe lépve mindenkit megérint a varázslat, a
gyönyörű, egyedi ajándék- és
lakberendezési tárgyakkal nem
tud betelni a szemlélődő. Szilvi
kedves, barátságos, segítőkész
személyisége pedig garancia
arra, hogy nem is távozik üres
kézzel a boltba betérő vendég.
És akkor még nem beszéltünk a
polcokon sorakozó Vintage Paint festékekről, a bútorfestő
workshopokról…
Ez a történet is úgy kezdődött, hogy volt egy lány, aki
mert nagyot álmodni. Szilvi
8 éves kora óta varr, sok-sok
plüssfigura, ajándéktárgy került
már ki a kezei alól a barátok és
az ismerősök nagy örömére. A
varrás lett az eredeti szakmája is
Szilvinek, majd 12 évet dolgozott
a vendéglátásban és a kereskedelemben, de érezte, hogy nem
ez az ő útja. Közben jelentkezett főiskolára, megszerezte a
bölcsődei gondozó képesítést, és
elkezdett egy óvodában dolgozni,
de az álmait mégsem érte utol…

Férje, Gábor asztalos, aki mellett
az elmúlt 20 évben nagyon sokat
megtanult a fáról, annak kezeléséről, elleste az asztalosság
fortélyait, ami a későbbiekben
az alapot jelentette tervei megvalósításához.
Ki tud átlendíteni bennünket
egy holtponton? Hát, persze,
hogy egy barátnő. Útkeresés
közben egyszer csak Szilvi
elé állt a barátnője azzal a
felkiáltással, hogy „kitaláltam
a jövődet”. Befizette Szilvit egy
bútorfestő workshopra. A várva
várt siker azonban elmaradt,
férjét sem tudta meggyőzni,
de nem adta fel. Egy novemberi
napon ismerkedett meg a dán,
vízbázisú, környezetbarát festékkel, a Vintage Paint- tel egy újabb

workshop keretében, amit aztán
továbbiak követtek. Szilvi már
tudta, hogy ezt a festéket szeretné

A Születés Ünnepe rendezvénysorozat keretében
a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szervezésében,
a Nádasdy Kulturális Központ közreműködésével
2018. május 9-én (szerdán) 11 órakor

Családi fotók régen és ma
címmel kiállítás nyílik Sárváron, a Nádasdy-vár könyvtárában

a lakosság féltve őrzött, de a kiállítás
idejére kölcsönadott családi fotóiból.
A kiállítás megtekinthető 2018. június 30-ig
a könyvtár nyitvatartási idejében.

forgalmazni, és a bútorfestés, a
dekorációkészítés, a lakberendezés az ő útja, amiről a barátnői

segítségével a férjét is meggyőzte.
Amikor szenvedélyesen beszél
egy éve megnyitott kis üzletéről,
terveiről, mindig oda tér vissza,
hogy a családja és a barátnői
támogatása nélkül ma nem
lenne a SzilVintage.
A celldömölki üzlet polcain a Vintage Paint festékek
valamennyi színárnyalata
megtalálható. A bútorok, lakberendezési tárgyak festésére
kifejlesztett termék használatával könnyedén elérhetjük azt
a matt, krétahatású felületet,
amely a régi idők bútoraira
jellemző. Ez a vízbázisú, környezetbarát festék kitűnően
tapad minden megtisztított
felületre. Zárása bútorvias�szal (wax) vagy lakkal javasolt,
amelyek szintén megtalálhatóak
a kisboltban.

Szilvi egyéni és csoportos workshopok keretében be is avatja a
bútorfestés, a díszítőtechnikák, a
Vintage Paint termékek
használatának rejtelmeibe az érdeklődőket,
amiben nagy segítségére van „asztalos múltja”.
A jó hangulatú, közös
munka után sokan úgy
távoznak, hogy kedvet
kapnak az egész lakásuk
átfestéséhez.
A SzilVintage-ban a
festékek mellett egyedi
ajándék- és lakberendezési tárgyak, porcelánok,
illatos fürdőcsodák, szappanok,
selyemvirágok, kaspók, kosarak,
fatáblácskák, ajtódíszek, ajándékkártyák is találhatóak. Egyedi ötleteket is megvalósít Szilvi, legyen
akár karácsony, húsvét, anyák
napja, ballagás vagy esküvő, mindig újabb és újabb gyönyörűséges
csodákat alkot.
A facebook.com/szilvintage oldalon vagy a 06 70 360 3586-os
telefonszámon lehet a bútorfestő
workshopokra jelentkezni. A Facebook-on sok-sok fotó is található
a boltról, valamint a termékekről.
Mindenkit szeretettel vár Szilvi
Celldömölkön, a Dr. Géfin Lajos
tér 7. szám alatt, a művelődési
központ mögött. Már csak egy
fatáblácska hiányzik a boltjáról: „ A
lehetetlent azonnal megvalósítjuk,
a csodákra várni kell!” 
(x)

A Születés Ünnepe rendezvénysorozat keretében
a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztálya szervezésében,
a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintézménye
szakembereinek közreműködésével
2018. május 9-én (szerdán) 17 órakor

A szülővé válás útja
Némethné Csáki Helga Katalin
pszichológus tart előadást
Sárváron, a Nádasdy-vár
Házasságkötő termében.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

címmel
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Eifert János: Visszapillantás (1968 – 2018)
2018. május 06. (vasárnap) 11:00, Galeria Arcis

Sárvár
2018. május 7–11.

május 7. (hétfő)
1000 Születés fája ültetése az Arborétumban
		 (Esőnap: péntek 1000)
		 Megnyitó: Dr. Wächter Walter járási tisztifőorvos
		 Köszöntők: Ágh Péter országgyűlési képviselő
		
Kondora István polgármester
		 Ringató - ráhangoló a faültetés után
		 Gerbert Judittal

Sárváron, a Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermében, május 6-án
nyílik Eifert János itthon és külföldön is elismert fotóművész Visszapillantás című kiállítása. A tárlatot Benkő Sándor, MÚOSZ-nagydíjas
fotóriporter nyitja meg. Eifert János, az idén 75 éves fotóművész egy
éven át tartó, 75 eseményből álló program keretében ad számot
fotóművészeti, szakmai, előadói és tanári tevékenységéről.

május 8. (kedd)
1630-1700 Pöttömke – Játékos mozgásfejlesztő babatorna
		 a Sárvári Vármelléki Óvodában
		 (1-3 éves kisgyermekek számára, a szülőknek
		 kényelmes ruha ajánlott!)
május 9. (szerda)
900 A gyógytorna szerepe a korai fejlesztésben – egy
		 óra megtekintése, majd ezt követően konzultációs
		 lehetőség (Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
		 Sárvári Tagintézménye Sárvár, Dózsa u.14.)
		 Gyógytornász: Bíró Barbara
1000		 Ringató – Örömmel zenélés, zenei nevelés
		 0-tól 3 éves korig a Nádasdy-vár könyvtárában
		 Foglalkozásvezető: Gerbert Judit
1100		 Családi fotók régen és ma – kiállításmegnyitó
		 a Nádasdy-vár könyvtárában
		 A kiállítást megnyitja: Dr. Wächter Walter
		
járási tisztifőorvos
1700		 A szülővé válás útja
		 Előadó: Némethné Csáki Helga Katalin
		 pszichológus (Nádasdy-vár, Házasságkötő terem)
május 10. (csütörtök)
1000 Babamasszázs – bemutató foglalkozás
		 a Nádasdy-vár könyvtárában (A szülőket 0-1 éves
		 korú csecsemővel várjuk. Pléd és babaolaj szükséges!)
		 Foglalkozásvezető: Szabó Edina védőnő
1600-1700 Mozogni jó! – Játékos foglalkozás 3 éves korig
		 a Sárvári Csicsergő Óvoda műfüves pályáján
		 (Kérjük, váltócipőt, sportcipőt hozzon magával!)
május 11. (péntek)
Szülés - Anyaság - Család
935- 1020 a Barabás György Műszaki Szakgimnázium és
		Szakközépiskolában
1105-1150 a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi,
		 Vendéglátói Szakképző Iskolában
		 Előadók: Szeifridné Kis Olga és
		
Kovácsné Nemes Gyöngyi szülésznők
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programok ingyenesek!
Vas Megyei Kormányhivatal
Sárvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

Az 5 éves Kortárs Keresztény Kórus
2018. május 10-én, Mennybemenetel ünnepén,
csütörtökön 18 órakor
az evangélikus templomban
hangversenyt ad Sárvár újkori
várossá avatásának
50. évfordulója tiszteletére
a Közösségek Hete programsorozat keretében.
Vezényel: Vörös Krisztina
Közreműködik: Dörnyei Roland – zongora
Gálné Tipsits Violetta – fuvola
Kovács Johanna - furulya
...a jövő kapuja...

Valami jazz a várban
2018. május 10. csütörtök 19:00, Nádasdy-vár

A komoly hagyományra visszatekintő dísztermi jazz esték következő koncertjére május 10-én kerül sor a sárvári várban. Grencsó
István, a magyar avantgard jazz meghatározó alakja lép fel, aki új
Grencsó Collective Special 5 nevű formációjával teljesen új anyaggal érkezik. A koncert érdekessége, hogy a rákövetkező napokban
rögzítik majd az elhangzott anyagot, azaz soha nem hallott zenei
élményben lesz része a közönségnek. A 19 órakor kezdődő koncertre a belépőjegy 1.500 Ft.
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INGYEN
CSALÁDI TV-CSOMAG,
TRIPLA ELŐFIZETÉSBEN!
VÁSÁROLJ HOZZÁ SONY TV-T, RÉSZLETRE!
A Tripla csomag netet és telefont is tartalmaz, melyek havi díja
az első hónaptól, a TV havi díja a hetedik hónaptól fizetendő.
Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával.
Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828
Az akció 2018. május 2-től visszavonásig, a Tripla csomagokra érvényes. A hat havi
díjmentesség az internet- és telefonszolgáltatást is tartalmazó Tripla csomagba
foglalt TV-szolgáltatásra vonatkozik. A Sony Smart tévékészülék csak Tripla
csomagok mellé vásárolható meg a készlet erejéig. A díjmentesség a tévékészülékre
nem vonatkozik.
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Napközis táborok
a Sárvári Fürdőben és a Kalandparkban
Kalóztábor

6-10 éves gyermekeknek. Fürdőzés, vizes játékok, izgalmas
programok.
Időpontok: június 25-29.,július 2-6., július 9-13.,
július 23-27., augusztus 6-10.
Ára: 18.900 Ft/hét/fő

Gézengúz tábor

8-12 éves kis Gézengúzoknak. Kötélpályázás, fürdőzés, íjászat,
fa- és falmászás, valamint sok-sok izgalmas program.
Időpontok: június 25-29., július 2-6., július 16-20.,
július 23-27., július 30-augusztus 3., augusztus 13-17.
Ára: 19.900 Ft/hét/fő

www.sarvarfurdo.hu

Úszótábor

Napi két úszásoktatás, barkácsolás, vidám fürdőzés, kalandparkozás.
Időpontok: július 9-13. (5-7 éves gyermekek részére),
július 16-20. (7 éves kortól), július 30-augusztus 3. (5-7 éves
gyermekek részére), augusztus 6-10. (7 éves kortól)
Ára: 19.900 Ft/hét/fő

Jelentkezés és bővebb információ:
www.sarvarfurdo.hu; 95/523 651; thermal@sarvarfurdo.hu

NYERŐ ENERGIA
VÁLTSON ÁRAMSZOLGÁLTATÓT MOST!

3x
pénznyeremény

100x
áramszámla- jóváírás

részletek a weboldalon:

FŐNYEREMÉNY

www.szolgaltatovaltas.hu

A világ piacvezető elektromos autója

Otthonunk energiája – Főgáz és Démász új néven, együtt
nemzetikozmuvek.hu

NKM__18Q2__ACQ__FONYEREMENY_188x134.indd 1
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2018. május 4. és 19. között
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Karate kupa Sárváron

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Május 5., 12. és 19. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30,12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Május 4. (péntek) 19.00 Összefoglaló a májusfaállításról
Május 11. (péntek) 19.00 Vendég: Szabó Zoltán, a Sárvári Mentőállomás vezetője
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Május 4. és 18. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat-csütörtök 18.35
Élet Forrás – katolikus magazin:
Május 12. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10 hétfő-csütörtök 20.10

Sárváron,
a Berzsenyi u.
3. sz. alatt épülő
társasházban
2 és 3 szobás
lakások
értékesítése
elkezdődött.
Beruházó: TÁZÉP Társasházkezelő Kft.
Érdeklődni: Hompok Istvánnál,
a 06309376025-ös telefonszámon lehet.
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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

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésfelvétel:
06 30/4575 035
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
Nyomtatás: 2018. május 2.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

A XVII. Sárvár Kupa Országos Karate Versenyt a Sárvári
Shotokan Karate Egyesület
rendezte a Magyar JKA Karate
Szövetség megbízásából.
A sárvári csapat 4 fővel nevezett a versenyre, mindannyian
haladó kategóriában indultak.
Csapó Bence a selejtezők során
a legjobb 16 között esett ki 1:3
zászlóaránnyal. Czöndör Dániel
a legjobb 8 között 1:3-mal alulmaradt a későbbi 4. helyezett
ellen. Gulyás Ferenc korcso-

Verhetetlen a Sárvár FC
A Sárvár FC magabiztosan
vezeti a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tabelláját,
és bekerült a Vas Megye Kupa
döntőjébe is.

A legutóbbi mérkőzések eredményei: a Szentgotthárd ellen 3:0-ra, a
Körmendi FC ellen 4:2-re, a Rum
KSC ellen 6:0-ra, az Ikervár FC ellen
szintén 6:0-ra győzött a Sárvár FC.
Körmenden a Tutitextil Körmend VSE vendégeiként is pá-

május 10-én és 17-én,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

portjában az első pontozásos
körben negyedikként jutott a
legjobb 4 közé. A döntőben – 3
tizeddel lemaradva a 2. helyről
– bronzérmet szerzett. Mesics
Bertalan korcsoportjában az
első pontozásos körben az ötödik helyen végzett, így 2 tized
ponttal maradt le a döntőről.
– A mutatott teljesítmények
biztatóak a jövőre nézve, és
reményeink szerint további
versenyzőkkel bővülhet majd
csapatunk – mondta Németh
Róbert edző.

lyára léptek a sárvári labdarúgók.
A meccs végeredménye 1:5 lett
a Sárvár javára, ezzel a Sárvár
FC bejutott a Vas Megye Kupa
döntőjébe.
Május 1-jén Lukácsháza
ellen arattak 4:1-es győzelmet
a sárváriak. Közben egy jó
hírt is kapott a Sárvár FC: az
MLSZ határozata alapján a
csapat megkapta az NB III-as
licenszet a 2018/19-es bajnoki
idényre.

Egy életed van... Élheted boldogan!
Te döntesz… Én segítek!
Ha nem találod a megoldást:
– párkapcsolati
– munkahelyi
– pénzügyi
– egészségi
– vagy bármilyen személyes problémádra.
Adj esélyt magadnak, a lehetőség rád vár!
Némedy-Nyul Cecília – 06 30-3170 748
Párkapcsolati coach – Életgyógyász konzulens

NAPI BÉRLETI LEHETŐSÉG ALTERNATÍV SEGÍTŐ
SZAKEMBEREK RÉSZÉRE SÁRVÁR BELVÁROSÁBAN

Sárvár, Árpád utca 17. www.medihol.hu, info@medihol.hu

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...

facebook.com/sarvari.televizio

Biztos a bronzérem
Két fordulóval a bajnokság vége
előtt már biztosan bronzérmes
az NB II észak-nyugati csoportjában a Sárvárfürdő Kinizsi NB
II-es női kézilabdacsapata.

A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es
női kézilabdacsapata a bajnokság
18. fordulójában hazai pályán,
14–11-es félidő után 25–19-re
verte a Körmendi DMTE együttesét. A legjobb góllövők: Cser
Dóra 8 gól, Nardai Viktória 5 gól
és Kokas Viktória 5 gól.
Fontos idegenbeli mérkőzést
nyert az NB II-es női kézilabda-bajnokság 19. fordulójában a
Sárvárfürdő Kinizsi. A végeredmény: Veszprém Pannon SE–Sárvárfürdő Kinizsi 21–23 (8–11). A
legjobb gólszerzők: Jenőfi Katalin
7 gól, Kokas Viktória és Doncsecz
Dorina 5-5 gól.
A Sárvár ezzel három fordulóval a bajnokság vége előtt, a
tabella harmadik helyén állt, és

SÁRVÁRI

...a jövő kapuja...

karnyújtásnyira került a bronz
éremhez.
12–9-es félidő után, végül magabiztos 29–15-ös győzelmet aratott a Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es
női kézilabda-csapata az Egerszegi KK ellen a 20. fordulóban.
Nyögvenyelős első félidő után a
Sárvár a második félidőben már
esélyt sem adott ellenfelének, így
két fordulóval a bajnokság vége
előtt, már biztosan bronzérmes
az NB II észak-nyugati csoportjában. Gólszerzők: Kokas Viktória
10 gól, Vajda Virág és Cser Dóra
4-4-gól, Nardai Viktória, Soós
Réka és Jenőfi Katalin 3-3 gól,
Horváth Emma és Doncsecz
Dorina 1-1 gól.
A Sárvárfürdő Kinizsi NB II-es
női kézilabdacsapata idei utolsó
hazai bajnoki mérkőzését a Győri
SZESE ellen játssza, május 5-én,
szombaton 17 órától a Nádasdy
iskola tornacsarnokában. Az ifi
mérkőzés 15:00-kor kezdődik.
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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.

Tisztelt Sárvári Polgárok!
A Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság a 2018. április
12-i ülésén Sárvár egyes közterület elnevezésére tett javaslatot. A Bizottság döntését az alábbiak szerint véleményezés céljából közzétesszük.
A javaslattal kapcsolatos véleményeket legkésőbb 2018. május 17-ig
kérjük benyújtani írásban a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Irodának címezve a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. címre
vagy a vargyai.vilmos@sarvar.hu email címre (telefon: 95/523-159).
A térképvázlatok 2018. május 17-éig a Hivatal földszint 5. számú
irodahelyiségében tekinthetők meg ügyfélfogadási időben.
A Bizottság javasolja a Sárvár belterület
a) 192/2 és 183 helyrajzi számú közterületeknek a „9600 Sárvár,
Posta tér”,
b) 185, 186 és 188 helyrajzi számú közterületeknek a „9600 Sárvár,
Hild park”
közterületi elnevezését.
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

A Sárvári Gyógyfürdő Kft. munkatársat keres
Gépész – karbantartó munkakörben.
Elvárás: műszaki végzettség
(villanyszerelő, gépész, vízvezeték szerelő)
Uszoda-gépész és vízkezelői tapasztalat előnyt jelent.
Jelentkezését, fényképes önéletrajzát kérjük, juttassa el
2018. május 10-ig az info@sarvarfurdo.hu e-mail címre.
Sárvári Gyógyfürdő Kft. 9600 Sárvár, Vadkert u. 1.

Laktanya u. 2.

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

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

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

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

199 Ft 398 Ft/l
245 Ft 490 Ft/l
268 Ft 536 Ft/l
450 Ft 900 Ft/l
289 Ft
215 Ft
157 Ft
197 Ft
157 Ft
270 Ft
189 Ft
238 Ft

875 Ft/l
430 Ft/l
314 Ft/l
394 Ft/l
314 Ft/l
540 Ft/l
378 Ft/l
476 Ft/l

238 Ft
199 Ft
199 Ft
156 Ft

476 Ft/l
398 Ft/l
398 Ft/l
302 Ft/l

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

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

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

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

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

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

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

140 Ft/l
240 Ft/l
240 Ft/l
231 Ft/l
202 Ft/l
100 Ft/l

KÁVÉK:
/db
Wiener Extra 1 kg 1920 Ft 1920 Ft/kg
Wiener Extra 250 g 510 Ft 2040 Ft/kg
Eduscho Dupla 1 kg 1920 Ft 1920 Ft/kg
Eduscho Dupla 250 g 510 Ft 2040 Ft/kg
Tchibo Family 250 g 560 Ft 2240 Ft/kg
Douwe Egberts
Omnia 250 g
830 Ft 3320 Ft/kg

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

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

Szeretettel várunk minden kedves, régi és új vásárlónkat!

...a jövő kapuja...

...a jövő kapuja...
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SÁRVÁRI
Sárvár, Batthyány u. 34/3.
(volt Borudvar)

Tel.: 06 30/974–6655

Legyél Te is nó´ies és trendi!
Dobd fel a ruhatárad drágaköves
ékszereinkkel!

Az akció 2018. május 31-ig tart. Részletek az üzletben.

Nézz körül
web-shopunkban is:

www.ekszerszalon.com

...a jövő kapuja...

www.sarvarvaros.hu
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Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
Töltsön velünk egy egész hétvégét!!!
2018. május 11-én, pénteken 19 órától kerül
megrendezésre az 50. borgasztronómiai
gálasorozatunk!
A MAGYAR KORONA ÉGKÖVEI KÖZÜL BEMUTATKOZIK
A SZERÉMSÉG SOMLÓVAL KARÖLTVE.
Vendégeink:
Maurer Pince Vajdaság–Szerémség és
Somló Kincse Kézműves Kispince.
Betekintés nyílik az igazán természetes,
hagyományos borkészítés titkaiba,
ősi magyar szőlőfajtákból.
A bemutatót tartja: Andrási László borász

HORVÁT GASZTRONÓMIAI NAPOK
2018. május 12-13-án!!!

Szeretettel várunk
a Zoë Ékszerüzletben
sok-sok újdonsággal!

Most minden valódi köves
ezüst és arany ékszer

-10% kedvezménnyel

Hagyományainkhoz híven a Dramalj-i
Domino partneréttermünk csapata mutatja be
a régió hal- és ételkülönlegességeit!
Május elején pedig indulnak
a SPÁRGA hetek!

35. éve az Önök szolgálatában
Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234

Bennünket a név kötelez!

lehet a Tiéd!

Sárvár,
Berzsenyi
utcában
Sárvár, Hunyadi
utcában
belvárosi,
zöldövezeti
sorházak
5+8 lakásos
II.társasházban
ütemének kivitelezése és
értékesítése
elkezdődött.
a lakások
és az
2
Aüzletek
64 és 82 m
-es
értékesítése
lakások
vásárlásához
elkezdődött!
CSOK igénybe vehető.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 6.00-21.00,
péntek-szombat 6.00-22.00, vasárnap 6.00-21.00

MÁJUS 7-TŐL MINDEN VASÁRNAP
21 ÓRÁIG NYITVA TARTUNK.

FRISSEN FŐZÖTT
LAVAZZA KÁVÉ KAPHATÓ.
VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

