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Áll már a májusfaliget a sár-
vári vár parkjában. A liget 
a sárvári közösségek össze-
tartozását, együttműködését 
szimbolizálja, akik harminc 
fát állítottak fel, amelyeket má-
jus 31-ig bárki megcsodálhat a 
Várparkban.

A májusfaliget állításának 
ötlete Kondora István polgár-
mestertől származik, aki nem-

csak ötletgazdaként, de a fák 
felállításának moderátoraként is 
részt vesz évről évre a közösségi 
eseményen. Míg tavaly a város 
újkori várossá avatásának 50 
éves évfordulóján 50 darab, ad-
dig idén 30 darab fát állítottak 
fel, amely azonban nem volt 
kisebb feladat az erős szélben. 

– Nagyon örülök, hogy idén 
is több százan eljöttek, hogy fát 
állítsanak, vagy csak megnézzék 

a májusfaliget születését. Remé-
lem, hogy évtizedeken keresztül 
megmarad ez az együttmunkál-
kodás, ez a közösségi esemény 
Sárváron. Szerintem ez egy 
nagyon jó lelkületű program, 
amikor a civilek együtt próbál-
nak tevékenykedni egy kicsit 
önmagukért és egy kicsit a vá-
rosért is – nyilatkozta Kondora 
István polgármester.

Folytatás az 5. oldalon
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Ballag már 
a vén diák… 
Közel háromszáz diák köszönt 
el a város két középiskolájában 
tanáraitól és diáktársaitól a 
ballagások alkalmával. A Tinódi 
gimnázium négy végzős osz-
tálya az intézményben tartotta  
a nagybetűs életbe lépők ünnep-
ségét. A Barabás szakközépisko-
la pedig a Várparkban szervezte 
meg végzőseinek ünnepségét.

Négy végzős osztály ballagott 
idén a Tinódi Sebestyén Gimnázi-
um és Idegenforgalmi, Vendéglá-
tói Szakképző Iskolában. A végzős 
osztályok az utolsó csengőszó 
elhangzásakor az alsóbb évesek 
sorfala előtt elindultak az osz-
tálytermekből, és végigballagtak 
a Tinódi gimnázium folyosóin, 
majd az iskola feldíszített torna-
termében sorakoztak fel a balla-
gási ünnepélyre. A 12. C osztályos 
Károlyi Krisztina szavalatával 
kezdődött a ballagás, majd Orosz 
Zsuzsanna 11. B osztályos tanuló 
emlékezett az együtt töltött évek re.

Folytatás a 7. oldalon

Május 26-án EP-választás!
Az európai parlamenti választást május 26-án tartják Magyar-

országon, amikor is 21 mandátum sorsáról dönthetünk a 750 fős 
parlamentben. Kilenc pártlistára szavazhatunk reggel 6-tól 19 órá-
ig. Több mint 8 millió a választásra jogosultak száma hazánkban. 
Sárváron 18 szavazókörben adhatja le voksát a több mint 11 ezer 
választópolgár. Ötévente tartanak európai parlamenti választást. 
Nagy-Britanniának is részt kell vennie az idei európai parlamenti 
választáson,  ha a brit parlament május 22-ig nem ratifikálja  
a brexit-megállapodást. Választási tájékoztató a 2. oldalon

Új elnök a nagycsaládosoknál    
A Sárvári Nagycsaládos Egyesület elnöke, Sáray Péterné még 

tavaly év végén mondott le elnöki tisztségéről. Az idei első taggyű-
lésen új vezetőt választott a szervezet Sándor Katalin személyében. 
Sáray Péterné 1998–2002-ig elnökhelyettesként, 2002–2019-ig 
elnökként vezette a Sárvári Nagycsaládos Egyesületet. A rászo-
ruló családoknak igyekezett rendszeresen segítséget nyújtani, 
az egyesületi tagok számára kirándulásokat és ünnepségeket 
is szervezett. A várossal együttműködve az egyesület részt vett  
a helyi rendezvényeken. Folytatás a 9. oldalon
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Fogadóóra
Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere 2019. május 28-án (kedden) 

15.00 órától 16.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 
alpolgármesteri irodájában (Sárvár, Várkerület 2., I. emelet 205. sz.), 
16.00 órától 17.00 óráig a Bocskai úti Óvodában fogadóórát tart.
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1. H

2. K Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék csak Hegyközség és Rábasömjén területén
3. Sze

4. Cs Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. P

6. Szo Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből
7. V Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési nyesedék
8. H

9. K Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
10. Sze Üveg I.körzet:
11. Cs

12. P Üveg II.körzet:
13. Szo
14. V

15. H

16. K

17. Sze

18. Cs
19. P
20. Szo
21. V
22. H

23. K Metszési nyesedék: maximum 5 cm átmérőig és 1 m hosszúságra vágva, összekötözve helyezhető ki
24. Sze
25. Cs

26. P Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
27. Szo 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
28. V 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
29. H 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
30. K 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép) Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 

Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.
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7. V Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési nyesedék
8. H

9. K Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
10. Sze Üveg I.körzet:
11. Cs

12. P Üveg II.körzet:
13. Szo
14. V

15. H

16. K

17. Sze

18. Cs
19. P
20. Szo
21. V
22. H

23. K Metszési nyesedék: maximum 5 cm átmérőig és 1 m hosszúságra vágva, összekötözve helyezhető ki
24. Sze
25. Cs

26. P Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
27. Szo 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
28. V 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
29. H 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
30. K 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép) Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 

Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

ÁPRILIS

1. H

2. K Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék csak Hegyközség és Rábasömjén területén
3. Sze

4. Cs Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. P

6. Szo Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből
7. V Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési nyesedék
8. H

9. K Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
10. Sze Üveg I.körzet:
11. Cs

12. P Üveg II.körzet:
13. Szo
14. V

15. H

16. K

17. Sze

18. Cs
19. P
20. Szo
21. V
22. H

23. K Metszési nyesedék: maximum 5 cm átmérőig és 1 m hosszúságra vágva, összekötözve helyezhető ki
24. Sze
25. Cs

26. P Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
27. Szo 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
28. V 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
29. H 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
30. K 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép) Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 

Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

ÁPRILIS

1. H

2. K Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék csak Hegyközség és Rábasömjén területén
3. Sze

4. Cs Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. P

6. Szo Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből
7. V Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edényből és metszési nyesedék
8. H

9. K Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
10. Sze Üveg I.körzet:
11. Cs

12. P Üveg II.körzet:
13. Szo
14. V

15. H

16. K

17. Sze

18. Cs
19. P
20. Szo
21. V
22. H

23. K Metszési nyesedék: maximum 5 cm átmérőig és 1 m hosszúságra vágva, összekötözve helyezhető ki
24. Sze
25. Cs

26. P Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
27. Szo 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
28. V 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
29. H 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
30. K 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép) Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 

Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

ÁPRILIS
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1. Sze 1. Szo
2. Cs 2. V Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék Hegyközség és Rábasömjén területén
3. P 3. H
4. Szo 4. K Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. V 5. Sze
6. H 6. Cs Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edénybő
7. K 7. P
8. Sze 8. Szo Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
9. Cs 9. V
10. P 10. H Üveg I.körzet:
11. Szo 11. K
12. V 12. Sze Üveg II.körzet:
13. H 13. Cs
14. K 14. P
15. Sze 15. Szo
16. Cs 16. V
17. P 17. H
18. Szo 18. K
19. V 19. Sze
20. H 20. Cs
21. K 21. P
22. Sze  22. Szo Sárvári lakossági ügyfelek részére elektronikai hulladék lerakására biztosítunk lehetőséget.
23. Cs 23. V E-hulladék: „minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”.
24. P 24. H A gyűjtés Sárvár, Szatmár utca 45. címen az STKH Nonprofit Kft. telephelyén történik, 2019. június 22-én szombaton 6-13 óra között.
25. Szo 25. K Elektronikai hulladékot a kihelyezett konténerekben csak Sárvári lakcímmel rendelkező lakossági ügyfelek helyezhetnek el. A jogosultságot lakcímkártyával kell igazolni. Kizárólag ép, megbontás nélküli elektromos eszközök és berendezések adhatóak le, lakossági mennyiségben.
26. V 26. Sze Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
27. H 27. Cs 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
28. K 28. P 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
29. Sze 29. Szo 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
30. Cs 30. V 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
31. P 5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép)

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 
Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

MÁJUS JÚNIUS

1. Sze 1. Szo
2. Cs 2. V Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék Hegyközség és Rábasömjén területén
3. P 3. H
4. Szo 4. K Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. V 5. Sze
6. H 6. Cs Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edénybő
7. K 7. P
8. Sze 8. Szo Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
9. Cs 9. V
10. P 10. H Üveg I.körzet:
11. Szo 11. K
12. V 12. Sze Üveg II.körzet:
13. H 13. Cs
14. K 14. P
15. Sze 15. Szo
16. Cs 16. V
17. P 17. H
18. Szo 18. K
19. V 19. Sze
20. H 20. Cs
21. K 21. P
22. Sze  22. Szo Sárvári lakossági ügyfelek részére elektronikai hulladék lerakására biztosítunk lehetőséget.
23. Cs 23. V E-hulladék: „minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”.
24. P 24. H A gyűjtés Sárvár, Szatmár utca 45. címen az STKH Nonprofit Kft. telephelyén történik, 2019. június 22-én szombaton 6-13 óra között.
25. Szo 25. K Elektronikai hulladékot a kihelyezett konténerekben csak Sárvári lakcímmel rendelkező lakossági ügyfelek helyezhetnek el. A jogosultságot lakcímkártyával kell igazolni. Kizárólag ép, megbontás nélküli elektromos eszközök és berendezések adhatóak le, lakossági mennyiségben.
26. V 26. Sze Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
27. H 27. Cs 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
28. K 28. P 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
29. Sze 29. Szo 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
30. Cs 30. V 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
31. P 5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép)

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 
Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.

MÁJUS JÚNIUS

1. Sze 1. Szo
2. Cs 2. V Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék Hegyközség és Rábasömjén területén
3. P 3. H
4. Szo 4. K Szelektív ürítés: Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
5. V 5. Sze
6. H 6. Cs Zöld hulladék: Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által rendszeresített zsákból, vagy edénybő
7. K 7. P
8. Sze 8. Szo Üveg körzet elosztásban VÁLTOZÁS történt!
9. Cs 9. V
10. P 10. H Üveg I.körzet:
11. Szo 11. K
12. V 12. Sze Üveg II.körzet:
13. H 13. Cs
14. K 14. P
15. Sze 15. Szo
16. Cs 16. V
17. P 17. H
18. Szo 18. K
19. V 19. Sze
20. H 20. Cs
21. K 21. P
22. Sze  22. Szo Sárvári lakossági ügyfelek részére elektronikai hulladék lerakására biztosítunk lehetőséget.
23. Cs 23. V E-hulladék: „minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött”.
24. P 24. H A gyűjtés Sárvár, Szatmár utca 45. címen az STKH Nonprofit Kft. telephelyén történik, 2019. június 22-én szombaton 6-13 óra között.
25. Szo 25. K Elektronikai hulladékot a kihelyezett konténerekben csak Sárvári lakcímmel rendelkező lakossági ügyfelek helyezhetnek el. A jogosultságot lakcímkártyával kell igazolni. Kizárólag ép, megbontás nélküli elektromos eszközök és berendezések adhatóak le, lakossági mennyiségben.
26. V 26. Sze Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
27. H 27. Cs 1.     a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze ki a ház elé,
28. K 28. P 2.     a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig zacskóban helyezze bele,
29. Sze 29. Szo 3.     a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,
30. Cs 30. V 4.     a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!
31. P 5.     kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Együttműködésüket köszönjük:
az STKH csapata

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI napon történik.    

Maximum 1m3/háztartás/év

Építési-bontási törmelék: 
(beton-tégla-cserép)

Az építési-bontási hulladékot (törmeléket) a lakossági ingatlanhasználó a kijelölt napokon 10:00 órától 16:00 óráig a 
Kemény István u. 1. szám előtt (Lafuma után) elhelyezett konténerekhez maga elszállíthatja, és ott 1 m3/háztartás/év 
mennyiségben díjmentesen elhelyezheti, amennyiben tartozása nem áll fenn.
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MÁJUS JÚNIUS

Az Európai Parlamenti választást május 26-án tartják Ma-
gyarországon, amikor is 21 mandátum sorsáról dönthetünk. 
Kilenc pártlistára szavazhatunk reggel 6-tól 19 óráig. Több 
mint 8 millió a választásra jogosultak száma hazánkban. 

Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelen-
tett lakóhelyétől eltérő településen, budapesti kerületben (vagy 
ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől 
eltérő szavazókör területén) fog tartózkodni, átjelentkezéssel 
szavazhat. Kérelmét az EP-választásra benyújthatja online 
a valasztas.hu-n, papír alapon postán vagy személyesen  
a lakóhelye szerinti választási irodában május 22-én 16 óráig.

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye 
szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kór-
házban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes 
letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, moz-
góurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi 
meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel 
(pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe. Mozgóurna 
igénylése az európai parlamenti választásra online a valasztas.
hu-n, papíralapon személyesen vagy levélben is a helyi válasz-
tási irodában vagy a szavazatszámláló bizottságnál történhet 
május 26-án 12 óráig.

A sem magyarországi, sem más európai uniós tagországban 
lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztráció után, 
levélben szavazhatnak. Az Európai Unió más tagállamának 
Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgára re-
gisztráció után szavazhat. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózko-
dó választópolgárok a külképviseleteken szavazhatnak.

Nincsenek egyéni jelöltek, csak pártlistára lehet szavazni,  
a listaállításhoz országosan 20 ezer érvényes ajánlást kellett 
gyűjteni, így végül 9 listára szavazhatunk. A sorsolás értel-
mében a listák a következő sorrendben szerepelnek majd  
a szavazólapon: MSZP-Párbeszéd, Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Fidesz–KDNP, 
Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Mi Hazánk 
Mozgalom, Magyar Munkáspárt és Lehet Más a Politika.

A szavazás május 26-án, vasárnap 6.00-tól 19.00 óráig tart. 
Sárváron 18 szavazókörben adhatja le voksát a több mint 11 
ezer választópolgár. A szavazóhelyiségben az a választópolgár 
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak 
igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint  
a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával).  
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szava-
zólapot, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja. Szavazni 
két, egymást metsző vonallal lehet.

Ezen a választáson is, hasonlóan az országgyűlési választás-
hoz, 5%-os a parlamentbe jutási küszöb. Nincs kampánycsend, 
de a választás ideje alatt nem lehet választási gyűlést tartani, 
politikai reklámot sugározni, illetve a szavazókör bejáratától 
számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle 
kampánytevékenységet folytatni.

Az európai parlamenti választáson a következő választási 
bizottságok működnek: szavazatszámláló bizottság, területi 
választási bizottság, Nemzeti Választási Bizottság.

Az európai parlamenti választás tájékoztató adatait –  
a szavazáson megjelent választópolgárok számának kivételével 
– csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha az Európai Unió 
valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás, azaz május 
26-án 23 óra után.

Május 26-án EP-választás!Pályázati felhívás
A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet 

az Alapító Okiratban megfogalmazott elvek alapján.
Pályázni lehet: nagy érdeklődésre számot tartó, speciális, ma-

gas színvonalú rendezvények, programok, valamint köz érdekű 
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 meg-
valósításához saját forrást is tudnak biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27. (hétfő)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. június 3. (hétfő) 

A Közművelődési Alapítvány Kuratóriuma
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Az Észak-Vas megyei Polgári 
Esték vendége Gulyás Gergely, 
a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter volt május 10-én a 
Nádasdy-várban. A fórumon a 
május 26-i európai parlamenti 
választás tétjéről és aktuális 
kérdésekről beszélt a miniszter. 

A választási fórumon megje-
lenteket először Máhr Tivadar, a 
Fidesz sárvári elnöke köszöntötte, 
majd Kondora István, Sárvár 
polgármestere. Az elmúlt hetek-
ben zajlott aláírásgyűjtés kapcsán 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 
mondott köszönetet azért, hogy 
Sárváron is nagyon sokan támo-
gatták Orbán Viktornak azokat a 
pontjait, amelyek azt szolgálják, 
hogy Európát meg tudjuk őrizni 
az európaiaknak, Magyarországot 
pedig magyar országnak. 

Hazánk 2010 óta egyértelmű-
en jó irányba halad, a kormány 
gazdaságpolitikájából pedig a 
magyar gazdaság is profitálni képes 
– jelentette ki Gulyás Gergely, Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter 
a fórumon. Szólt arról, hogy har-
minc évvel ezelőtt volt a rendszer-
változás, és az eltelt időszakból 15 
évet élhetett meg az Európai Unió 
tagjaként Magyarország. 

– A rendszerváltozás egyik nagy 
célja az volt, hogy Magyarország 
az Európai Unió tagja legyen, és 
ugyan ma számtalan jogos kri-
tikánk van azzal kapcsolatban, 
ahogy Brüsszel működik, de mégis 

azt mondhatjuk, hogy Magyaror-
szág az Európai Unió tagjaként tud 
fejlődni. A tavalyi évben a magyar 
gazdasági növekedés a 28 tagálla-
mon belül is a legjobb háromban 
volt, tehát dobogós helyre tudtunk 
befutni, és így az életszínvonalbeli 
különbségek is csökkennek – érté-
kelt Gulyás Gergely.

A Fidesz–KDNP kormányok 
gazdaságpolitikai eredményeiről 
szólva emlékeztetett: míg 2010 

előtt Magyarország a magasabb 
szintről induló nyugat-európai 
fejlődés mértékétől is leszakadt, 
addig ma a növekedés motorját 
jelentő visegrádi országok között 
is helytáll.

 A miniszter a közelgő európai 
parlamenti választás kapcsán 
elmondta: két nagyon komoly 
kritikánk van az elmúlt öt év 
európai bizottsági működésével 
kapcsolatban: a bevándorlókat 
nem sikerült Európa határain 
kívül tartani, a briteket pedig nem 
sikerült Európán belül tartani.  

– Magyarország ezekben az 
ügyekben is világosan foglalt 
állást. Ha a bevándorlás-politi-

kában az első pillanattól kezdve 
az Európai Bizottság azt a vonalat 
követte volna, amit a magyar 
kormány, az európai határok 
megvédését akár kerítéssel is, 
akkor biztos, hogy nem alakul-
hatott volna ki a jelenlegi helyzet, 
és az Egyesült Királyság sem lép 
ki az unióból – mondta Gulyás 
Gergely, aki kulcsfontosságúnak 
nevezte a közelgő európai parla-
menti választást.

– Most ebben a helyzetben az 
a választás tétje, hogy minél több 
olyan képviselő legyen Brüsz-
szelben, akik a magyar érdekeket 
képviselik. Szerintem az elmúlt 
öt év tapasztalatainak birtokában 
még a legnagyobb kritikusaink 
sem mondhatják azt, hogy a 
magyar kormánypárti képviselők 
ne tettek volna meg mindent a 
magyar érdekek képviseletéért. 
Azt is hozzátehetjük, hogy a 
baloldali képviselők pedig sokkal 
inkább Brüsszelt képviselték ide-
haza, mint hazánkat Brüsszelben. 
Nekünk olyan európai parlamenti 
képviselőkre van szükségünk, 
akik Magyarországot, a magyar 
embereket képviselik Brüsszelben, 
és erre ma a Fidesz–KDNP közös 
listája a garancia – húzta alá a 
miniszter. -fr-

Hazánk 2010 óta egyértelműen jó irányba halad 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter látogatott Sárvárra

Egy belügyminisztériumi támo-
gatás által újabb utca újulhat 
meg a Kertvárosban. A Jókai 
utcában az ívóvíz- és szenny-
vízhálózatot érintő közmű-re-
konstrukciós munkálatok befe-
jezését követően megkezdődött 
a burkolatfelújítás, az árkok és a 
kapubejárók rendbetétele.

Máhr Tivadar alpolgármester, 
a városrész önkormányzati képvi-
selője a kivitelezővel és a műszaki 
ellenőrrel folytatott kooperációs 
megbeszélés után a helyszínen 
adott tájékoztatást a beruházás 
részleteiről. Kiemelte, hogy a 
felújítás a Belügyminisztérium 30 
millió forint összegű vissza nem 
térítendő támogatásával és az ezt 
kiegészítő önkormányzati önerő-
vel valósulhatott meg. Továbbá 

elmondta, hogy a kivitelezés a 
kertvárosi utcákban már koráb-
ban is alkalmazott hideg remix 
technológiával történt.

– Az idei évben is sikerült egy 
lépést előre mennünk, neveze-
tesen a Jókai utca felújításával. 
A Kertvárosnak ez egy rosszabb 

útja volt, melyre ugyanakkor jó 
néhány utca rácsatlakozik. Maga 
a technológia nagyon jól ismert 
a városban, hiszen számos utcát 
meg tudtunk már így újítani. Itt a 
régi útfelületnek az anyaga beda-
rálásra került, és az adja az alapját 
az új útnak. Ez egy gyorsabb 

folyamat, mint a régi, hagyomá-
nyos technológia – fogalmazott 
az alpolgármester.

Hozzátette, az út 20-30 centivel 
szélesedni is tudott, valamint a 
padka is erősebb lesz, ami remé-
nyei szerint lehetővé teszi a jövő-
ben, hogy két autó biztonságosan 
elférjen egymás mellett.

A közmű-rekonstrukciós, va-
lamint a burkolatfelújítási mun-
kálatok a Jókai utcában forga-
lomkorlátozás mellett zajlottak.  
A kivitelezés utolsó mozzanata-
ként a kapubejárók és az árkok is 
megújulnak. Máhr Tivadar addig 
is a lakosok és a közlekedők to-
vábbi türelmét kérte. Mint mond-
ta, bízik benne, hogy a megújuló 
út mindenki megelégedésére fog 
szolgálni. 

sii

Újabb utca újult meg a Kertvárosban

A kivitelezés a kertvárosi utcákban már korábban is alkalmazott hideg remix 
technológiával történt a Jókai utcában

Gulyás Gergely, Máhr Tivadar, Ágh Péter és Kondora István a sárvári fórumon
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A város új, különleges kulturális 
élménypontját, a Zene Háza 
épületét már birtokba is vették a 
művészeti csoportok, és a Koncz 
János Alapfokú Művészeti Iskola 
50 éves fennállását ünneplő jubi-
leumi hét fő helyszíne lett. 

A Zene Háza XXI. századi 
modern épülete a művészeti 
iskola udvarán, az Arborétum 
szomszédságában épült fel. Az 
avatáson megjelent vendégeket 
Kondora István polgármester kö-
szöntötte a koncertteremben, aki 
bizakodásának adott hangot, hogy 
a zenének egy olyan szakrális tere 
lesz ez, amely nemcsak befogadja 
a zenét, de árasztja is magából a 
tehetséggel együtt. 

Az avatáson részt vett Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke is, hiszen ez az első meg-
valósuló beruházás, amely a Vas 
megyei Önkormányzat közel két-
milliárd forintos turisztikai célú 
fejlesztési keretéből nyert támoga-

tást. A bruttó 470 milliós forintos 
összköltségű projekthez 189 millió 
forint támogatást kapott a város, 
és e mellé a sárvári önkormányzat 
281 millió forint önrészt biztosított. 

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő avatóbeszédében kiemelte, 
hogy egy újabb közösségi színtér 
jött létre Sárváron, és ebből az 
alkalomból kifejezte nagyrabecsü-

lését Kondora István polgármester 
felé. – Ő egész életében közösségi 
ember volt. Az emberekért tevé-
kenykedett civilként és politikus-
ként is. Ha figyeljük városvezetői 

munkásságát, azt láthatjuk, azon 
dolgozott, hogy Sárvár olyan város 
legyen, amelyet az összefogás és a 
helyi erős közösségek jellemeznek. 
Ebbe illeszkedik az is, hogy mun-
kája révén számos közösségi hellyel 
tette és teszi gazdagabbá a telepü-
lést. Ilyenné lett a város új főtere, 
a Posta tér és a Hild tér együttese. 
Ilyen lesz a sport- és kulturális 
csarnok, de ekként fogható fel a 

Zene Háza is. Mind-mind hosszú 
távon fogják meghatározni Sárvár 
arculatát. A város lendületben van, 
melynek révén úgy alakul át Sár-
vár, hogy még többet tudjon adni 
mindazoknak, akik itt élnek vagy 
ide érkeznek – mondta Ágh Péter, 
aki arra kért mindenkit, hogy az 
összefogást őrizzék meg a jövőben 
is, hiszen még sok feladat vár ránk. 

A Zene Házát Szélesi Attila, a 
Koncz János Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatója mutatta be.  
A belváros egyik legszebb klasz-
szicista épületében működő mű-
vészeti iskola mellé, közel bruttó 
félmilliárd forintos beruházással 
épült fel a koncert- és próbater-
meknek otthont adó közösségi tér. 
A ház a legújabb építészeti trendek 
és követelmények mentén készült 
el alig fél év alatt a Sárvár–Ház 
Kft. kivitelezésében. A Zene Háza 
minden igényt kielégítő fény- és 
hangtechnikával felszerelt terme 
alkalmas élő koncertek tartására. 
Turisztikai attrakcióként pedig 
kiállítóterem és kávézó is helyet 
kapott a különböző rendezvé-
nyeknek egész éven át teret biz-
tosító épületben.

A Zene Háza ötletét Máhr Ti-
vadar alpolgármester és Szélesi 
Attila igazgató fogalmazta meg, és 
az elmúlt években folyamatosan 
keresték a lehetőséget a megvaló-
sításra. – Azt remélem, hogy egy 
olyan kulturális színtérrel gazda-
godott a város, amelyre a kereslet 
is meglesz – mondta Máhr Tivadar. 

Az átadási ünnepségen a Koncz 
János Alapfokú Művészeti Iskola 
tanárai és növendékei működtek 

közre, így Fliegler Janka, Kovács 
Levente, Németh Kornél, Kovács 
Éva, Szélesiné Sipos Mónika, Vida 
– Tóth Viktória és Ódor Kris-
tóf. A nyitóhangverseny befejező 
műsorszámát Hirschberg Henrik 
városunkban élő zongoraművész 
és lánya, Hirschberg Anna he-
gedűművész, a művészeti iskola 
egykori növendéke adta elő.  -fr-

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.

Legyen a Zene Háza mindenkié
Átadták a város új közösségi terét

A Zene Háza előtt Ágh Péter, Majthényi László és Kondora István

A nyitóhangverseny befejező műsorszámát Hirschberg Henrik zongoraművész 
és lánya, Hirschberg Anna hegedűművész adta elő
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ÖNERŐ FIX HAVI RÉSZLET
ÚJ FORDJÁNAK  

ÖNEREJE

Strauss Autószalon 
Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
* A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. további részletek márkakereskedésünkben.

további részletek: Farkas Zsolt, Wappel tamás és Klár Márton értékesítő kollégáknál:

Üljön át 4 évente ÚJ FORDJÁBA!

Folytatás az 1. oldalról
A sárvári civil szervezetek kö-

zös májusfaállítása az együttmű-
ködésről, a felszabadultságról 
szólt idén. – A program egyfajta 
fesztivállá nőtte ki magát. Az évet 
meghatározó élmény volt a civil 
szervezetek közös májusfaállítása a 
résztvevők, a szervezők és a nézők 
számára egyaránt – nyilatkozta 
a rendezvény egyik moderátora, 
a Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatója, Takács Zoltán Bálint.  

Harminc fát állítottak idén 
a civilek, és a fák között sétál-

va úgy érezte az ember, hogy 
mindegyiknek megvan a maga 
története. A Sárvári Oratórikus 
Kórus is a májusfaállítók között 
volt, és a fájukon az Én táncolnék 
veled című műsoruk elkészül-
téről értesítették jelképekkel a 
nézőközönséget – tudtuk meg 
dr. Szalai Ferencné karnagytól.

A Sága Foods Zrt. évek óta 
támogatója Sárvár majálisának 
az elmaradhatatlan virslivel. A 
társadalmi felelősségvállalás 
ügye mellett dolgozóik közös 
szabadidőtöltésének is támo-

gatói, ezért örültek annak a 
kezdeményezésnek is, hogy 
idén állítsanak ők is májusfát 

– nyilatkozta Kántor Gyöngyi 
HR-menedzser. 

A liget legmagasabb fáját, a több 
mint 16 métereset a sárvári íjászok 
állították, ám segítségükre sietett 
a többi civil szervezet is a fa felál-
lításakor. – Ez az esemény is be-
mutatta, milyen szerves a sárvári 
civil szervezetek együttműködése 

– hangsúlyozta Pataki Krisztián, a 
Sárvári Hagyományőrző és Íjász 
Egyesület elnöke. 

A 30 fából álló májusfaliget 
Sárvár különleges látványossága, 
a hónap végéig szolgál különle-
ges fotóhelyszínül is a városban 
járó vendégek számára, egyben 
hirdeti a sárvári civil szervezetek 
és a város összefogását egy közös 
cél érdekében.    

PM

A közösség erejét szimbolizáló májusfaliget

Az önkormányzati és járási hivatalok közös faállítását Dr. Galántai György 
és dr. Szijártó Valéria irányította

Sorra emelkedtek a fák a Várparkban, ezen éppen az oratórikusok fáját 
állítják fel
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42. alkalommal adott otthont 
Sárvár a Kárpát-medencei Kö-
zépiskolás Irodalmi Pályázat 
táborának. Az Írók Alapítvá-
nya, az Írók Szakszervezete, a 
sárvári Tinódi gimnázium és 
Sárvár Város Önkormányzata 
által meghirdetett irodalmi 
pályázatra vers, próza és tanul-
mány kategóriában várták a 
diákok alkotásait.

A 42. Kárpát-medencei Közép-
iskolás Irodalmi Pályázat táborá-
nak résztvevőit Kondora István 
polgármester köszöntötte az ese-
mény ünnepélyes megnyitóján 
a Várparkban. A polgármester 
bizakodásának adott hangot, 
hogy a fiatalok hírét viszik majd 
Sárvár vendégszeretetének és a 
magyar költészet népszerűsítése 
iránti elkötelezettségének. A tá-
bort Mezey Katalin Kossuth-díjas 
költő, író, műfordító, a zsűri elnö-
ke nyitotta meg. Kiemelte, idén 
közel háromszázan pályáztak a 
felhívásra, a táborba 50 diákköltő, 
diákíró kapott meghívást.

– Hagyományosan januárban 
hirdetjük meg a Kárpát-me-
dencei Középiskolás Irodalmi 
Pályázatot, ez már valóban a 42. 
alkalom, és ebben Sárvár váro-
sának komoly érdemei vannak, 

hiszen az elsőt Medvegy Antal 
a sárvári Tinódi gimnázium 
egykori igazgatójának javaslatára 
hirdették meg. Nagyságrendileg 
280 pályázó küldött idén az egész 
Kárpát-medencéből pályaműve-

ket, ez több, mint a tavalyi, ami 
azért fontos, mert azt jelenti, 
hogy sikerült egy kicsit jobban 
eljutnia a pályázat hírének a fia-
talokhoz – hangsúlyozta a zsűri 
elnöke.

Az ünnepélyes megnyitó a 
hagyományokhoz híven a Tinó-
di-emlékmű megkoszorúzásával 
zárult, majd műhelyfoglalkozá-

sok kezdődtek a Nádasdy-vár 
termeiben. A kétnapos foglalko-
zások célja a fiatalok szakmai fej-
lődésének elősegítése volt. Mezey 
Katalin elmondta, a tábor egyben 
egy tanulási és egy megméretési 
lehetőség is a fiatalok számára.

A diákok segítségére volt Papp 
Márió költő, műfordító is, aki 
már évtizedek óta tagja a zsűri-
nek. Ez idő alatt számos diákíró 
fejlődését követhette végig. Örö-
mét fejezte ki, hogy sokan több-
ször is visszatérnek a táborba, 
felnőtt korukban pedig sikeresen 
megvetik lábukat a pályán.

Az április 23–26-a között meg-
rendezett találkozó zárásaként 
gálaműsort tartottak a pályá-

zók legjobb műveiből a Tinó-
di gimnázium dísztermében.  
A résztvevőket Hevér Mihály-
né igazgató köszöntötte, majd  
a pályázóké volt a főszerep, akik 
a színpadon bemutatták saját 
munkáikat. Mezey Katalin, a 
díjkiosztás előtti pillanatokban 
értékelte a diákok pályamunkáit, 
rámutatott, nagyon színvonalas 
alkotások érkeztek az idei évben.

Arany oklevelet vers kategó-
riában a győrújbaráti Foltányi 
Emese, próza kategóriában a bu-
dapesti Fedoszov Emília, tanul-
mány kategóriában a kecskeméti 
Kellerwessel Klaus vehetett át.

A 42. Kárpát-medencei Kö-
zépiskolás Irodalmi Pályázat és 
Találkozó egyik legeredménye-
sebb diákja a celldömölki Hor-
váth Florencia volt, aki vers és 
tanulmány kategóriában is bronz 
oklevélben részesült, valamint el-
nyerte Sárvár Város Különdíját is. 

– Már tavaly is terveztem, 
hogy pályázok, de idén vagyok 

itt először. A műhelymunkák 
nagyon hasznosak voltak szá-
momra, mert a zsűri részletesen 
kielemezte az összes verset és  
a tanulmányt, amit hoztam. Új-
ságírással tervezek foglalkozni 
a jövőben, de érdekel a színház 
is – összegezte élményeit Horváth 
Florencia, akit írásaiért nemrégi-
ben a Vas Népe SÉTA-program-
jában Aranytollal tüntettek ki.

A rangos irodalmi találkozó-
nak összesen két vasi résztvevője 
volt. Palotay-Kóbor Zalán, aki 
szintén Celldömölkről érkezett, 
ugyancsak jól szerepelt a meg-
mérettetésen. Tanulmány kate-
góriában bronz oklevelet kapott. 

sii

 
 
 
 
 

 
 
 
A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. 
Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém 
megye határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 
alkalmazottal. 
 
Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk: 
 

 
BETANÍTOTT MUNKÁS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jelentkezés munkaidőben  
(08:00 - 16:00 h)  
a megadott telefonszámokon, 
vagy az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:  
 
Cím: Seton Hungary Kft. 

9545 Jánosháza, Jókai u. 4. 
Tel.:  +36 95 450 794 
Fax:  +36 95 551 900 
Mobil: +36 20 355 0250 
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com 

Amit kínálni tudunk  

 Versenyképes juttatások  

 Műszakpótlékok (18-22 h 40%) 

 Béren kívüli juttatások 

 Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén 

kifizetésre kerülnek (szombat 100%, vasárnap 150%)  

 2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) 

munkarend 

 Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg, 

Szombathely, Körmend, Sárvár, Zalaegerszeg irányából és 

vonzáskörzetükből)  

 Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás  

 Saját állományban való alkalmazás 

 

 

Feltételek 

 Min. általános iskolai végzettség 

 Tesztíráson való megfelelés 

Sárváron találkoztak az ifjú tollforgatók

A diákírók táborának megnyitójára hagyományosan a Várparkban került 
sor (Fotó: Benkő Sándor)

A celldömölki Horváth Florencia vers és tanulmány kategóriában is bronz oklevél-
ben részesült, valamint elnyerte Sárvár Város Különdíját is (Fotó: Benkő Sándor)
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Folytatás az 1. oldalról
A Tinódi gimnázium végző-

seinek nevében a 12. B osztályos 
Németh Diána mondott beszédet, 
és a végzős évfolyam elköszönt 
tanáraiktól és diáktársaiktól. A 11. 
osztályosok átvették a gimnázium 
zászlaját is.

– Bízom benne, hogy mindnyá-
jan a képességeiteknek, szorgal-
matoknak megfelelően teljesítetek 
majd, hogy a továbbtanulási elkép-
zeléseket támogató eredmények 
születnek. Kívánom, hogy sikeres, 

elégedett, boldog felnőttek legye-
tek, váltsátok valóra álmaitokat! 
– ezekkel a szavakkal bocsátotta 
útjára Hevér Mihályné igazgató a 
búcsúzó osztályokat.

Az Öregdiákok Baráti Köre min-
den találkozóján emlékplakettel és 
jutalommal ismeri el három végzős 

diák kiváló tanulmányi, tudomá-
nyos, művészeti vagy közösségi 
munkáját, eredményeit. Idén a 
díjat Csejtei Balázs, Fájer Sára és 
Németh Mira részére ítélték oda. 
Hagyomány, hogy a ballagáson 

adják át az iskola egykori igazgató-
jának, Medvegy Antalnak a nevét 
viselő díjat a legkiválóbb végzős 
diáknak. 

Idén a díjat Németh Nátán And-
ré 12. B osztályos, az iskola kitűnő 
tanulmányi eredményű tanulója 
kapta, aki több tantárgyból kiemel-
kedő megyei és országos verseny-
eredményekkel büszkélkedhet. 
A Medvegy Antal-díjat Kondora 
István polgármester adta át.

* * *
A Barabás György Műszaki 

Szakgimnázium és Szakközépis-
kola végzős diákjainak ballagási 
ünnepségére a Várparkban került 
sor. Az idei ballagás különleges 
alkalom volt, hiszen ebben a tan-

évben 50 éves jubileumát ünnepli 
az iskola. Az újkori iskolaalapítás 
fordulópontjai mellett a középis-
kola ragaszkodik 1884-es szellemi-
ségéhez is, mert 135 éves Sárváron 
a szakoktatás.

– Évente közel 80 esti tagozatos 
hallgatónk tesz vizsgát a munka és 
család mellett. Ők nem ballagnak, 
de őket is ünnepeljük ezen a napon. 
Hiszen a jövő héten a szociális 
gondozó és ápolók, villanyszerelők 
és a logisztikai szállítmányozási 
ügyintézők szakmai vizsgája is 

megkezdődik – szólt beszédében 
Lakatné Mester Éva igazgatónő. 
Nyugdíjba vonulásuk alkalmával 
köszönetét fejezte ki az igazgató 
Barkovits Károlyné és Sütőné 
Csonka Laura tanárnőknek a több 
évtizedes kimagasló munkájukért.

Az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyen kiemelkedő 
helyezést elért tanulókat és felkészí-
tőiket a Szombathelyi Szolgáltatási 
Szakképzési Centrum főigazgatója 
dicséretben részesítette. Oklevelet 
kapott Németh Adrián Gyula 3/11. 
F osztályos gépi forgácsoló, Dok-
torics Levente és Piri Márk László 
2/14. B osztályos automatikai tech-
nikus tanulók. A felkészítő szakta-
nárok közül Pajor Balázs, Mészáros 

Péter, Bíró József és Tatai Tamás 
kapott elismerést. Sárvár nevében 
Máhr Tivadar alpolgármester kö-
szöntötte a végzősöket. Sok sikert 
kívánva a ballagás után máris kez-
dődő érettségi vizsgákhoz.

A két sárvári középiskolában 
rendben lezajlottak a május 6-án 
kezdődött írásbeli érettségi vizsgák, 
csupán az idő előtt nyilvánosságra 
került történelem érettségi fel-
adatok okoztak némi ijedtséget.  
A diákok megkezdték a felkészü-
lést a szóbeli megmérettetésre.

Ballag már a vén diák…

A Barabás szakközépiskola végzősei a Várparkba vonultak át az ünnepségükre

A gimnázium végzősei az intézmény sportcsarnokában sorakoztak fel

Programok a várban
Dupla bemutató – dupla élmény. Két erős egyéniség, két 

határozott írói hang. Bíró Szabolcs és Benyák Zoltán közös 
országjárásra indultak. Most Sárvárra érkeznek, hogy a vár-
kertben meséljenek nekünk írásról és olvasásról május 18-án, 
szombaton 17 órakor.

* * *
A Sylvester Könyvbarátok Klubja keretében folytatódik a 

magyar irodalom évfordulós nagyjaira való emlékezés. Kányádi 
Sándor és Nagy Gáspár életútját, munkásságát Gerbert Judit 
idézi meg műsorával május 22-én, szerdán 17 órakor.
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Szent Lás

zló és Szent

● Május hónapban mindennap este 
18.30 órakor a Szent László-templomban, 
18 órakor a Szent Miklós-templomban 
énekeljük a szép májusi litániákat a Bol-
dogasszony tiszteletére. Vasárnap 15.30 
órakor az Újmajori Lourdesi kápolnában is 
van litánia. „Máriát dicsérni hívek jöjjetek!”

● Az állami iskolákba járó 3. osztá-
lyosok május 19-én, vasárnap a 11 órás 
szentmisén ünneplik elsőáldozásukat. 
Imádkozzunk értük és családjaikért.

● Május 19-én, vasárnap 9.30 óra-
kor a hegyi kálváriakápolnában is lesz 
szentmise.

● Jubiláns házasok találkozója június 
22-én, szombaton 10 órakor lesz a székes-
egyházban. Püspök atya szeretettel várja a 
jubiláns házaspárokat. Jelentkezni június 
10-ig lehet a plébániák irodájában.

● A Szent László-templomban ha-
gyományteremtő szándékkal és a Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszusra 
is készülve, minden pénteken este 20 
perces csendes szentségimádást tartunk 
és elimádkozzuk az Egyház esti befejező 
imaóráját. Szeretettel várjuk a Híveket!

● Hétköznaponként a Szent Lász-
ló-templomban 8 órakor és 19 órakor, a 
Sári templomban 18.30 órakor vannak 
szentmisék. Kérjük Híveinket, hogy 
minél többen járjanak hétköznaponként 
is szentmisére. Ne felejtsük, az Istennel 
való találkozás közösségben gyógyít és 
csodákat tesz.

● A Mariazelli gyalogos zarándokok 
számára május 21-én, kedden 20 órakor 
megbeszélés lesz a Sári plébánia közös-
ségi termében.

● Augusztus 5–10. között az eucha-
risztikus csodák nyomában szervezünk 
buszos zarándoklatot Horvátország, 
Szlovénia, Olaszország és Ausztria 
érintésével. Érdeklődni és jelentkezni a 
plébániák irodájában lehet.

● Július 29. és augusztus 2. között 
100 gyermek számára szervezünk plé-
bániai tábort 10 fős csoportokban, sok 
érdekes programmal, kirándulással és 
teljes ellátással. Ez a plébániák ajándéka 
a gyermeket nevelő családok számára.

● Kérjük az adóbevallást készítő 
híveinket, hogy az idén is tegyék meg 
hitvalló 1%-os nyilatkozatukat munka-
helyükön vagy közvetlenül. Felhívjuk a 
kedves hívek figyelmét, hogy ha már az 
adóhatóság elkészítette, vagy beadták 
adóbevallásukat, de még nem rendelkez-
tek az 1% felajánlásáról, ezt a bevallástól 
függetlenül is megtehetik az úgynevezett 
EGYSZA nyomtatvány kitöltésével, 
melyet az adóhatósághoz legkésőbb 

május 22-ig kell eljuttatni. A 2x1%-ról 
rendelkező nyilatkozat száma: Magyar 
Katolikus Egyház: 0011; Szent László 
Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 
18885785–1–18.

 

Evangélikus Híre

● Május 28-án, kedden 18 órától a 
Férfikör tartja havi alkalmát, amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk.

● Május 30-án, csütörtökön, meny-
bemenetel ünnepén 18 órától tartunk 
istentiszteletet templomunkban. 

● Június 2-án, vasárnap kerül sor a 
Vasi Evangélikus Egyházmegye kétévente 
megrendezésre kerülő Hálaadó Napjára, 
amely ünnepnek korában két alkalommal 
is Sárvár adott otthont. Az idei évben a 
rendezvény helyszíne a Vasi Skanzen 
lesz Szombathelyen. Ezen a vasárnapon 
a megye evangélikusait közös istentisz-
teletre hívja az egyházmegye vezetősége, 
így Sárváron sem tartunk igei alkalmat. 
Az egész napos rendezvényen a közös 
istentiszteletet számos kísérőprogram 
követi, melyek során lehetősége lesz a 
megye gyülekezeteinek a bemutatko-
zásra. A szervezők külön programokkal 
készülnek a gyermekek, fiatalok számára.

● Gyülekezetünk az idei nyáron is 
napközis hittantábort szervez hittanos 

gyermekeknek, melynek időpontja júli-
us 8–12-ig, helyszíne pedig a rábapatyi 
templom, gyülekezeti terem és udvar 
lesz. Jelentkezési lapot a hitoktatóktól, 
illetve a lelkészi hivatalban kérhetnek. 
A jelentkezés határideje június 10-e.

● Személyi jövedelemadójuk 1%-
ával a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház javára a 0035-ös technikai számon 
rendelkezhetnek. Kérjük, hogy a másik 
felajánlható 1%-kal támogassák egyház-
községünk Luther-rózsa Alapítványát, 
melynek adószáma: 18890246-1-18.

● Vasárnaponként 10 órától isten-
tiszteletet – és ezzel egy időben gyer-
mek-istentiszteletet – tartunk.

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a fiatal felnőttek 
bibliaköre.

● Csütörtökönként 17.30-ra a 
Dalárda próbáira várjuk az énekelni 
vágyókat.

● Személyi jövedelemadónk 1%-át 
a Sárvári Református Gyülekezetért 
Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek 
adószáma: 18890552-1-18. A Magyar-
országi Református Egyház Technikai 
száma: 0066.

● Gyülekezetünk honlapcíme: refor-
matussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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A Vármelléki Óvoda az elmúlt 
időszakban több továbbkép-
zést is szervezett óvodapeda-
gógusok részére. A néptánc 
és a népi játék, majd a mese 
jutott főszerephez az előadá-
sok során.

„Így tedd rá” címmel a meg-
újulás és a játék jegyében tar-
tottak több mint ötven nyu-
gat-dunántúli résztvevővel 
háromnapos pedagógus to-
vábbképzést Sárváron, a Vár-
melléki Óvoda szervezésében 

a Park Inn Hotelben. A népi 
játék és néptánc módszertani 
programra épülő sárvári to-
vábbképzés az élményalapú 
pedagógiai munkát helyezte a 
fókuszba. Darázsné Horváth 
Kornélia, a Vármelléki Óvoda 
vezetője volt a rendezvény 
főszervezője, aki korábban már 
elvégezte a kurzust. Tapasz-
talatai szerint a módszertani 

program sok hasznosítható 
újdonságot adhat a gyakorló 
óvónők, pedagógusok számára. 
Balatoni Kata néptánc-pedagó-
gus, neveléstudományi kutató, 
az élményalapú oktatás mód-
szertanának kidolgozója volt 
az egyik előadó, aki azt vallja: 
ennek eszköztára a népi játé-
kokból és a magyar néptáncból 
meríthető leginkább. 

*    *    *  
A Vármelléki  Óvodában 

ezúttal a pedagógusoknak, 
óvodai nevelőknek, és szakem-

bereknek meséltek a meséről. 
Bajzáth Mária mesepedagógus 
tartott előadást a mese szere-
péről az óvodai nevelésben.  
A magyar mesekincs ma is se-
gít a gyermekek fejlődésében.

A Vármelléki óvoda az ELTE 
Savaria Regionális Pedagógiai 
Szolgáltató és Kutató Központ 
bázisóvodája a drámajáték 
és a vizuális nevelés terén. 

Rendszeresen előadásokat 
szerveznek a drámajátékkal 
kapcsolatban Sárvár és a megye 
óvónőinek, pedagógusainak. 
Ezúttal Bajzáth Mária, a Nép-
mesekincstár Mesepedagógia 
Műhely vezetője volt a szakmai 
nap vendége, aki az egyik lege-
lismertebb szakértője a mesei 
hagyomány továbbéltetésének. 
Harminc éve szervez mesetá-
borokat, mesés programokat 
gyerekeknek, és felnőtteknek.

– A mesék a közelmúltig a 
mindennapi életben eligazító 
tanácsokat adtak. A magyar 
közoktatásban egyedül az óvo-

dában jelenik meg a mese. A 
mesemondás legfontosabb 
helyszíne azonban mégiscsak 
az otthon. A gyerekek fele 
családi körben sem hall me-
sét – mondta Bajzáth Mária 
mesepedagógus.

Bajzáth Mária hisz abban, 
hogy újragondolt, korszerű és 
gyerekközpontú pedagógiai 
módszerekkel összekapcsolva 
és élővé téve a hagyományt, 
lehetséges a mesélés, mon-
dókázás, népi játék, népdal 
beépítése a tanításba, az in-
tézményes és a családi nevelés 
gyakorlatába.

Az Országos Evangélikus Hit-
tanverseny döntőjére Budapes-
ten került sor, az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem épü-
letében, ahol sárvári siker is 
született. 

Összesen 71 csapat verseny-
zett a négy korcsoportban, köz-
tük volt két sárvári csapat is. 
A megyei fordulót megnyerve 
ugyanis a Sárvári Evangélikus 

Egyházközség két csapata is to-
vábbjutott az országos döntőre. 
A 3-4. osztályos korcsoportban 
20 induló csapat között 3. he-
lyezést értek el Harami Botond, 
Martonfalvy Emma, Sáry Léna, 
Stumpfhauser Flóra. A 7-8. osz-
tályos korcsoportban 16 induló 
csapat között a 10. helyet szerez-
ték meg Harmath Mirtill, Kollár 
Kitti, Oláh Zoltán és Szombath 
Levente.

Néptánc és mese az óvodapedagógia szolgálatában

Hittanversenyen jártak

Bajzáth Mária, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely vezetője volt a 
szakmai nap vendége

A sárvári evangélikus hittanosok Budapesten

Folytatás az 1. oldalról
– Egyesületünkért végzett 

sokéves munkámat 
NOE-díjjal ismerte 
el a Nagycsaládosok 
Országos  Eg yesü-
letének elnöksége. 
Egy pályázaton pedig 
sikerült elnyernünk 
a z  ön kor m ány z at 
számára a Családba-
rát díjat is – foglalta 
össze röviden hú-
széves tevékenysége 
eredményeit Sáray 
Péterné. Az új elnök, 
Sándor Katalin meg-
köszönte Sáray Pé-
terné, Marika eddigi 
munkáját. Az egye-
sület a legközelebbi 
közös programon, a 
május elsejei május-

faállításon már az új elnök 
vezetésével vett részt.

Új elnök a nagycsaládosoknál

Sándor Katalin és Sáray Péterné
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Kilencedik alkalommal került 
sor Sárváron a Fekete Bég 
Országos Keresztrejtvényfejtő 
Kupára. A több mint százötven 
induló között már van sárvári 
rejtvényfejtő mester is. Az első 
versenyhez képest mára meg-
duplázódott az indulók száma.

Egy évben 10-12 jelentős 
hazai versenyen mérik össze 
tudásukat a feladványfejtők. 
Az eltelt esztendők alatt ezek 
sorába iratkozott fel a sárvári 
verseny. Városunk vendégsze-
retetét fogalmazta meg Sárvár 

turisztikai sikereinek titkául 
Máhr Tivadar alpolgármester 
a köszöntőjében.

A versenynek kezdő, haladó, 
mesterjelölt és mester foko-
zatai vannak. A verseny több 

teremben zajlott. Az évek során 
megduplázódott az indulók 
száma, az idei kilencedik alka-
lommal talán már a Városházát 
is kinőtte a verseny. Nemcsak az 
indulók létszáma, hanem a ke-
resztrejtvényfejő verseny rangja 
is emelkedett. Kasparek Éva, a 
Rejtvényfejtők Országos Egyesü-
letének elnöke szerint is Sárvár 
felkerült a hazai rejtvénybarátok 
térképére. Az idei Fekete Bég 
Kupa sikerét látva, a főszervező 
Gerbert Ottóné szerint jövőre 
biztos lesz 10. jubileumi kereszt-
rejtvényverseny Sárváron.

A Nádasdy Történelmi Hagyo-
mányőrző Egyesület, valamint 
a Nádasdy Történelmi Fesztivál 
rangos szakmai elismerésben 
részesült. Egy sikeres pályáza-
tot követően felvételt nyertek 
a Magyar Fesztivál Szövetség 
rendes tagjai közé. 

A szakmai szövetség döntésé-
ről Szabó Krisztián, az egyesület 
elnöke adott tájékoztatást.

– Az idei évben sikerült csat-
lakoznunk a Magyar Fesztivál 
Szövetséghez. Ez szakmai szem-

pontból egy komoly elismerés 
nekünk, egyben egy jó lehetőség 
a rendezvénynek és a városnak 
egyaránt. A tagfelvételhez két 
meghatározó nagyrendezvény 
ajánlólevelére volt szükség, to-
vábbá különféle szakmai kö-
vetelményeknek is meg kellett 
felelnünk – részletezte Szabó 
Krisztián, majd hozzátette, arra 
törekednek, hogy továbbra is 
minden évben fejlődjön a ren-
dezvény.  

Az egyesület már javában 
szervezi az idei programso-

rozatot, amely újdonságot is 
tartogat a látogatók számára. A 
július 12–14. között megrende-
zendő XI. Nádasdy Történelmi 
Fesztiválra az érdeklődők VIP 
csomagjegyeket vásárolhatnak. 
A kombinált jegyek belépést 
biztosítanak a fesztivál beveze-
tő és kísérőrendezvényeire, és 
a fesztivál hétvégéjén számos 
extra szolgáltatást nyújtanak 
tulajdonosaiknak. Így belépő-
ként szolgál a Borünnepre és a 
Báthory Lakomára, backstage 
belépő a Bagossy Brothers és 

a Budapest Bár VIP területére, 
lelátójegy az ostromjátékok-
hoz, ingyen kóstolópohár és 
fröccspohár igénylésére jogosít 
a Borbazár területén, ahol wel-
come-drink-et is ér. A jegyek 
árusítása elkezdődött, június 
közepéig elérhető a tourinform 
irodában.

Szabó Krisztián kiemelte, a 
fesztivál továbbra is ingyenes 
marad, köszönhetően a ren-
dezvény támogatóinak és az 
önkormányzatnak. 

sii

A sárvári születésű Stekovics 
Gáspár festőművész, fotográ-
fus és felesége S. Horváth Ildi-
kó grafikusművész mutatko-
zott be a Galéria Arcis májusi 
kiállításán. 

Az arcok és rézkarcok című 
közös tárlat ismert személyisé-
gek – írók, rendezők, színészek 
– portréfotóit mutatja be, mely 
alkotásokra a képen szereplők 
rövid gondolatokat írtak. Ste-
kovics fotói mellé S. Horváth 
Ildikó rézkarcokat készített a 
fotóalanyok életművét, alkotását 
újraértelmezve.

– A sárvári galériában nem 
ritka, hogy sárvári művész mu-
tatkozik be, az sem ritka, hogy 
több kiállító műve is szerepel egy 
időben a falakon, és házaspárok 
is mutatkoztak már be itt. Azon-

ban mindez egyszerre történik 
most meg – szólt köszöntőjében 
Kondor János galériavezető. – 

Saját életünket is felismerjük a 
képeken – fogalmazott megnyi-
tójában Takács Zoltán Bálint, 

a Nádasdy Kulturális Központ 
igazgatója. Utalva egykori ta-
nárára, Komoróczy Géza törté-

nészre, akinek a portréja szintén 
szerepel a 24 fotó-rézkarc képpár 
között.

Stekovics Gáspár 1966-ban 
született Sárváron, bátyja pro-
fesszionális fotós, tőle is lehet in-
díttatás a fényképezés felé. Maga 
is fotózott, csak elfelejtette, míg 
a szigligeti művésztelepen ismét 
elővette tudását, hogy a megfest-
hetetlen mennyiségű ismerőst és 
barátot megörökíthesse – mond-
ta a festő-fotós. Hozzátéve, hogy 
úgy érzi, számára szülővárosa 
inkább gyerekkori emlék marad, 
mint mai fotóshelyszín.

S. Horváth Ildikó grafikusmű-
vész munkáját is segítette, hogy a 
portrékon szereplő művészek az 
ő személyes ismerősei is. Az Esték 
a galériában sorozat keretében 
május 28-án 17 órától előadást 
tart a rézkarcok születéséről.  
A művészházaspár egymásra 
rímelő képpárjai június 2-ig lát-
hatóak a sárvári várban.

Keresztrejtvényfejtők versengtek Sárváron

Rangos elismerés a Nádasdy Történelmi Fesztiválnak

Az arcok és rézkarcok a várban

Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ igazgatója, S. Horváth 
Ildikó grafikusművész és férje, Stekovics Gáspár festőművész, fotográfus

Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte a rejtvényfejtőket
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Ékszerek és 
hímzések

A sárvári könyvtár kiállítást szervez 
a Kézműves Kör és a Nép Díszítő Mű-
vészeti Szakkör munkáiból május 
31-én, pénteken 17 órakor. Modern 
és hagyományos ékszerek mellett 
Magyarország különböző tájegy-
ségeinek hímzéseit tekinthetjük 
meg. A munkák a szakköri tagok 
tehetségét dicsérik.

A kiállítást Takács Zoltán Bálint, a Ná-
dasdy Kulturális Központ igazgatója 
nyitja meg. A megnyitót Varga Diána 
népdalénekes népdalcsokra színesíti. 
A megnyitót követően a szakkörök kis 
vendéglátással várják vendégeiket, 
ahol alkalom lesz az alkotókkal való 
beszélgetésre. A belépés díjtalan.

Fantasztikusan szerepeltek a 
Koncz János Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei a X. 
Országos Czidra László Furu-
lyaversenyen Budapesten, egy 
első és második helyezéssel 
tértek haza.

Fliegler Janka, aki még csak 
3. osztályos – bár már nagycso-
portos óvodás kora óta tanul 
furulyázni – az 1. korcsoportban 
2. díjat nyert az országos furu-
lyaversenyen. Kovács Johanna 

a 3. korcsoportot megnyerve 1. 
díjat ért el. Johanna 8. osztályos, 
és szeptembertől a szombathelyi 
művészeti szakközépiskolában 
folytatja tanulmányait. 

– Számos sikeres verseny és 
egy szombathelyi válogató előz-
te meg a furulyaverseny orszá-
gos döntőjét, amely három na-
pon át tartott. Az idei évben élő 
szerzők műveit kellett játszani 
egy nagyon erős mezőnyben, 
ahol kiválóan helytállt Janka és 
Johanna – mondta el felkészítő 

tanáruk, Németh 
Kornél, aki hoz-
zátette, a sikerhez 
elmaradhatatlan 
az alázat, a szülők 
segítő hozzáállá-
sa, nagyon fon-
tos, hogy a gyerek 
kitartó legyen, és 
jól tudjon együtt-
működni a tanítás 
során a tanárával. 

Németh Kornél 
felkészítő tanár-

ként különdíjban részesült. 
2000-ben került a pécsi főis-
kolára, tizenegy évig élt és 
tanított Pécsen, 2011-ben jött 
haza. Mint mondja, itt meg-
vannak azok a tanárkollégák, 
akikhez szakmai kérdésekkel 
fordulhat, és a tanulmányi elő-
menetelében is segítik, így ő is 
folyamatosan tudja fejleszteni 
a tudását.

Fantasztikus siker 
a furulyaversenyen

Fliegler Janka, Németh Kornél és 
Farkas Johanna
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Új rendezvénysorozat szín-
helye volt a városi könyvtár. 
A Nőszemközt Pirivel című 
program első vendége Né-
meth–Hindi Fatima énekesnő 
volt, a második pedig Mészá-
ros Marianna rendezvény-
szervező, idegenvezető lesz 
május 23-án 17 órakor.

A Nőszemközt Pirivel című 
programban évente öt alka-
lommal Sárvárhoz kötődő nők 
mesélnek hivatásukról, életük-
ről. A beszélgetés moderátora 
Bődi Piroska könyvtárvezető, 
aki első vendégeként Né-
meth–Hindi Fatima énekesnőt 
köszönthette. Bődi Piroska az 

eseményen elmondta, a soro-
zat elindulásával egy régi álma 
vált valóra. Németh–Hindi 
Fatimát énekesnőként ismer-
hetik a sárváriak, de aztán a 
tanulmányai és a munkája Bu-
dapesten át egészen Angliáig 
repítették. Az éneklés mellett 
fatimapanka és Yama Kitchen 
elnevezéssel két youtubecsa-
tornát is működtet.

Önmegvalósítás, kiteljese-
dés, életigenlés, alkotásvágy, 
flow – ezek a fogalmak mind 
jellemzik Mészáros Mariannát. 
De ki is ő valójában? Megtud-
hatják a városi könyvtárban 
május 23-án, csütörtökön 17 
órakor.

Nőszemközt Pirivel

Bellis Kertészet, Banya Tanya, Danubius Thermal Hotel, Kati Fodrászkellék, Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség, Németh Ferenc – csomagolástechnika, OTP Bank Nyrt., Park Inn Hotel Sárvár, Sárvár Város Önkormányzata, Spirit Hotel, Timár Órás és Rövidáru, Tinódi Gimnázium

BOTFORGATÓK SHOW-JA
BATON TWIRLERS SHOW | SHOW DER STOCKDREHER

2019. JÚNIUS 01. | SÁRVÁR | NÁDASDY-VÁR

(Rossz idő estén a show-műsor a Tinódi Gimnázium tornacsarnokában kerül megrendezésre.)

XI. 
SÁR

VÁRI ORSZÁGOS MAZSORETT FESZTIVÁL

BO T F O R G A T Ó K  S H O W - J A

2019

Nádasdy Kulturális Központ

A XI. Sárvári Országos Mazsorett Fesztivál résztvevő együttesei: 

• Csepreg Város Mazsorett Csoportja
• Debreceni Mazsorett Együttes
• Hajdúböszörményi Mazsorett Együttes
• Kanona Band
• Kapuvári Mazsorett Együttes
• Sárvári Koncertfúvószenekar
• Sárvári Mazsorett Együttes valamennyi csoportja

13.45 a Sárvári Koncertfúvószenekar fesztiválcsalogató műsora
14.00 Megnyitó: Kondora István polgármester úr köszöntője
14.10 SHOW-MŰSOR
19.00 Brass Hu-Mor-Zsák, a Brass in the Five rézfúvós kvintett 
 és Méhes Csaba kiváló komikus, pantomimművész műsora
20.00 a Fesztivál eredményhirdetése, finálé

(Rossz idő estén a show-műsor helyszíne a Tinódi Gimnázium tornacsarnoka.)
A belépés díjtalan, nagylelkű támogató adományaikat szeretettel fogadjuk.

Ez most komoly? Zenei hétvége 2.0 
Nádasdy-vár

2019. május 25. (szombat) 
16:00 Savaria Brass gyerekkoncert
17:30 Davidovics Igor és Szászvárosi Sándor koncertje
18:30  Giusto Kamarazenekar 
koncertje
19:30  Az operettől napjainkig – 
Savaria Rézfúvó Kamaraegyüttes 
21:00 Szirtes Edina Mókus feat. 
Jammal

2019. május 26. (vasárnap) 
16:00 Talamba Ütőegyüttes
17:30 Bassiana Brass. Bemutatkozó koncert
18:30 LORDS OF THE ORGAN 
III. – Rákász Gergely koncertje
19:30 Kruppa Quartet
21:00 A Kőszegi vonósok fény-
játéka

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

INFO: 0630-947-4701
www.sarvarhaz.hu

Itália jön a várba
A „Nap alatt. Itáliai csavargások” címmel nyílik Kereszty 

Gábor olaszországi fotóiból kiállítás május 18-án, szombat 
14 órakor a vár Folyosó Galériáján. A kiállítást megnyitja 
Szilárdi Béla zenetanár, festő, grafikus, drámaíró és nem 
utolsósorban fotóművész.
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A „Mozdulj Sárvár!” egész-
séges életmódot népszerűsítő 
kampány keretében megrende-
zésre került Sárvár legnagyobb 
szabású sportrendezvénye, a 
Városi Sportnap. Április utolsó 
hétvégéjén a sport és mozgás 
iránt érdeklődők egy tucatnál 
is több sportággal ismerked-
hettek meg közelebbről. 

A 6/12/24 órás futás volt a 
hivatalos nyitánya a 18. Váro-
si Sportnapnak, amely április 
27–28. között került megren-
dezésre. A Nádasdy-vár előtt 
gyülekező sportolókat Kondora 
István polgármester köszöntötte, 
aki elsősorban kitartást kívánt az 
embert próbáló feladatra jelent-
kezőknek. 

A korábbi évekhez hasonlóan, 
egyidőben több helyszínen is 
zajlottak a városban a különféle 
sportversenyek. A Barabás iskola 
tornacsarnokában asztalitenisz, 
a Fülöp Tekézőben teke, az 
SFC pályáján labdarúgás várta 
a sárváriakat. A Sárvárfürdőn 

úszóversenyeket, a Tinódi gim-
náziumban kosárlabda-bajnok-
ságot tartottak. A Várparkban 
mutatkoztak be az íjászok, a 
pétanque-osok és a tájfutók, a 

városközpontból pedig Nor-
dic Walking és kerékpártúra is 
indult.

A sportos hétvége egy új kísé-
rőprogrammal, egy sportágvá-
lasztó rendezvénnyel is kibővült 
az idei évben. Az eseményt, mely 
során egész napos bemutatók, 
előadások várták az érdeklődő-

ket a Hild parkban, a Zalaeger-
szegi Kerékpáros Sportegyesület 
és a Szülőföld Kulturális Sport 
és Örökségvédelmi Egyesület 
szervezte. 

– A „Mozogjunk Együtt” 
sportágválasztó rendezvény egy 
európai uniós pályázatnak kö-
szönhetően valósulhatott meg. 

Célunk az volt, hogy minél több 
sportágat bemutassunk, és ezál-
tal a sportos, egészséges életmó-
dot még népszerűbbé tegyük a 
lakosság körében – tájékoztatott 
Farkas Csaba szervező.

Kondora István polgármester 
örömét fejezte ki, hogy Sárvár 
otthont adhatott az eseménynek, 
kiemelte, arra törekednek, hogy 
a sportnap évről évre fejlődjön 
és megújuljon.

A rendezvény keretében 
szombaton több mint tíz sport-
ággal, illetve sportszervezettel 
ismerkedhettek meg az érdek-
lődők. A színpadi bemutatók 
után, Farkas Ágnes olimpikon 
volt a rendezvény vendége, majd 
a program tombolasorsolással, 
és a tánc világnapja alkalmából 
rendezett táncbemutatókkal 
zárult.

sii

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

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

www.ritmo.hu

május 23-án és 30-án, 
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: 2019. május 13. 

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

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. május 17. és június 1. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor
Május 18., 25. és június 1. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik
Május 17. (péntek) 19.00: Vendég: Kovács Levente katasztrófavé-
delmi kirendeltség-vezető
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Május 24. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
Testületi ülés
Május 29. (szerda) 16.00/élő

Új helyszínnel bővült a sportnap

Kondora István indította útjára a 6/12/24 órás futást

A tánc világnapi gálára a város új közösségi terén, a Hild parkban került sor

Győzelem után vereség
Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában a Sár-

vár FC fontos győzelmet szerzett a közvetlen rivális THSE 
Szabadkikötő ellen, hazai pályán 2–0-s győzelmet aratott.  
A gólokat Skriba és Hoós lőtte. Május 12-én a Komárom csa-
patát fogadta hazai pályán a Sárvár. A végeredmény 0–2 lett.
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Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

Alkotmány u. 4. Laktanya u. 2. Tinódi  u. 34/2.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00 Hétfő-szombat 6:00- 20:00 Hétfő-péntek: 07.00-17.00
Vasárnap: 07:00-18:00 Vasárnap: 07:00-12:00 Szombat: 7:00-14:00
       Vasárnap ZÁRVA

SÖRÖK:
Dreher Classic 0,5 l  ..................... 240 Ft/db  480 Ft/l
Dreher Hidegkomlós 0,5 l  ........... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Pale Ale 0,5 l  ................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Red Ale 0,5 l  .................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Asahi 0,33 l  ................................. 275 Ft/db  833 Ft/l
Arany Ászok 0,5 l  .........................219 Ft/db  438 Ft/l
Kozel 0,5 l  ................................... 250 Ft/db  500 Ft/l
HB 0,5 l  ........................................221 Ft/db  442 Ft/l
Kőbányai 0,5 l  ............................. 206 Ft/db  412 Ft/l
Pilsner Urquelle 0,5 l .................... 300 Ft/db  600 Ft/l
Kőbányai 2 l  ................................ 700 Ft/db  350 Ft/l
Peroni 0,33 l  ................................ 299 Ft/db  897 Ft/l
Dreher 0% citromos 0,5 l  .............215 Ft/db  430 Ft/l
Soproni 0,5 l  ................................ 222 Ft/db  444 Ft/l
Steffl  0,5 l  .....................................213 Ft/db  426 Ft/l
Aranyfácán 0,5 l  ...........................193 Ft/db  386 Ft/l
Soproni Apa 0,5 l  ..........................261 Ft/db  522 Ft/l
Riesenbrau 0,5 l  ...........................189 Ft/db  378 Ft/l
Borsodi 0,5 l ................................. 229 Ft/db   458 Ft/l
Rákóczi 0,5 l .................................189 Ft/db  378 Ft/l

ÜDÍTŐK:            
Pepsi  ........................................... 369 Ft/db  164 Ft/l
Coca-cola 1,75 l  .......................... 389 Ft/db  222 Ft/l
Lipton tea 1,5  több ízben  ............ 329 Ft/db  219 Ft/l
Mirinda 2,25 l  .............................. 369 Ft/db  164 Ft/l

ÁSVÁNYVIZEK:
Szentkirályi víz 1,5 l  ........................110 Ft/db  73 Ft/l
Mizse 1,5 l víz  .................................80 Ft/db  53 Ft/l

ENERGIAITALOK:
Rockstar energiaital 0,25 l  ........... 209 Ft/db  836 Ft/l
Hell energiaital 0,25 l  ....................180 Ft/db  720 Ft/l
Burn energiaital ............................ 209 Ft/db  836 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  .............. 290 Ft/db  1160 Ft/l

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

SÁRVÁR SERVICE 
Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)

sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

Ne koptassa a télit!

Nyári gumi akció 

12.000 Ft/db-tól

» 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 «

» Eredetiségi vizsgálat «

Döntetlennel zárta a 2018/19-
es szezont hazai pályán a Sár-
várfürdő–Kinizsi SE, amely a 
záró fordulóban Győrbe láto-
gat. Ha nyer, még lehet ötö-
dik, ha nem, akkor hatodik.

Újabb hét mérkőzésen van 
túl a Sárvárfürdő–Kinizsi SE 
NB II-es női kézilabdacsapata, 
amely az észak-nyugati csoport 
15. fordulójában a Zalaeger-
szeg ellen játszott, és 26–19-es 
győzelmet aratott idegenben. 
A következő fordulókban egy-
más után két megyei rangadót 
is elveszítettek a lányok hazai 
pályán, mindkettőt négy-négy 
góllal. Előbb – némi meglepe-
tésre – 28–24-re a Körmend 
ellen, majd – a papírformának 
megfelelően – 26–22-ra a do-
bogóra hajtó, erős kerettel bíró 
Bük ellen. 

Az április viszont tökéletes-
re sikerült, hiszen háromból 
háromszor nyertek a zöld-fe-
hérek: a sereghajtó Komárom 
ellen, idegenben 36–26-ra, 

majd hazai pályán egy gólgaz-
dag meccsen 34–30-ra a SZESE 
Győr ellen, végül 30–25-re a 
bajnoki címvédő Mosonszol-
nok otthonában.

Május 11-én következett az 
utolsó hazai találkozó, amely 
szintén egy megyei derbi volt, 
az utolsó előtti Celldömölki 
VSE ellen. A vendégek nagyon 
felszívták magukat, a mérkő-

zés nagy részét uralták is, az 
utolsó fél percben azonban a 
győzelemért támadhatott a Ki-
nizsi. Mivel nem sikerült gólra 
váltani az akciót, így be kellett 

érniük a feleknek 30–30-as 
döntetlennel. 

– Nem mentünk bele jól 
ebbe a mérkőzésbe, látszott a 
cellieken, hogy jobban akarják 
a győzelmet, mi viszont nagyon 

hektikusan játszottunk, főleg az 
elején. A legnagyobb probléma 
az volt, hogy nem tudtuk ér-
vényre juttatni az akaratunkat. 
Hibáztam én is, mert lehetett 
volna akár előbb cserélni, vagy 
előbb időt kérni, végül így is 
visszajöttünk a mérkőzésbe, de 
nem tudtuk kezelni az ellenfél 
hozzáállását, illetve a játékve-
zetők mentalitását, ami nem 
NB II-es felnőtt mérkőzésre 
való volt. Úgy látszik, a hazai 
mérkőzéseink a szezon végén 
nem sikerülnek jól... – értékelt 
az előző évad során bronzére-
mig jutó tréner, Rozmán Gergő.

Városunk csapata jelenleg tíz 
győzelemmel, öt döntetlennel 
és hat vereséggel hatodik a 
tabellán. Jenőfi Katalinék a 
szezont május 19-én, a Győri 
ETO U22 ellen, idegenben 
zárják. Ha nyernek, és a VKL-
SE Győr kikap hazai pályán a 
Mosonmagyaróvártól, akkor 
ötödikként, ha nem, akkor ha-
todikként végeznek a tabellán.

Stari

Hazai pályán már befejezték, az ötödik helyért hajtanak kéziseink

A Sárvárfürdő–Kinizsi SE NB II-es női kézilabdacsapata a tabella ötödik 
vagy hatodik helyén végez, az utolsó mérkőzésen dől el a tabella
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Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Szolgáltatások:
• Általános felnőtt- és  gyermekbőrgyógyászat 
• Szűrővizsgálat
• Elektrosebészeti beavatkozások
• Kozmetológiai kezelések

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

Tel.: (+36) 30 4912 043
9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett) 
www.drbognareniko.hu

Bőrgyógyászat Sárváron! 

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

Tel.: 06 30/974–6655
www.ekszerszalon.com 

Keress bennünket a -on/ Zoë ékszer!
Akció: 2019. május 1-31-ig tart.

Részletek az üzletben.

Friss, színes 

tavaszi kollekciók.

Töltődj fel!

Karikagyűrűk 
és brill köves 

eljegyzési gyűrűk  

-10% 
kedvezménnyel.

beszámítás 
esetén

-20% 

Arany 
ékszerek

-10% -10% 
ÓrákTürkiz 

ékszerek 

Életvidám, derűs 

színekkel várd Te is 

a tavaszt!

-10% 

Drágakő 
ékszerek

Info: +36.30.982.62.65. | Email: boristaposta@gmail.com
facebook.com/boristasarvar/ | @boristasarvar

Főként a borok gyönyörű, és kimeríthetetlen világából töltünk 
egy “kicsit a poharakba”, élményeket a lelkekbe – tudással, tapasztalattal...

VÁRJUK ÖNT 
Nagy Zita – borajánló, borszakíró és Wawrzsák László – okleveles borbíráló

9600 Sárvár, Batthyány u. 33. /kapualj/

Nyitva: hétfő–péntek: 09:00–17:00 / szombat: 09:00–12:00

BOR • PEZSGŐ • CHAMPAGNE • PÁLINKA • SÖR
OLÍVAOLAJ • OLÍVABOGYÓ  • KAPRIBOGYÓ • OLAJBOGYÓKRÉM

OLASZ BRONZHÚZOTT KÉZMŰVES TÉSZTÁK
TÉSZTASZÓSZOK • PESTO

ECETEK • MAGOLAJOK • KRÉMEK 
ZSELÉK• SZÖRP • MUST

CSOKOLÁDÉ
BOROS KIEGÉSZÍTŐK

 Asztalfoglalás: 326-900, 326-475, 320-475, 06-30-600-7234
 Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00 • Tel.: 320-475

Figyelem, pizzáinkra 10% kedvezmény!! 
Gyűjtse a 10x fizet,1x ingyen kuponokat a dobozról.

36. éve az Önök szolgálatában

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

Asztalfoglalás: 320-475, 06-30-600-7234

Újdonság!  Pécsi sörválasztékunk kibővült 
a Prémium Lager  gluténmentes változattal is!

Itt van a SPÁRGA szezon, itt van újra!
Jöjjön el hozzánk, és kóstolja meg a spárgából, vagy épp 
spárgával készített kiváló ételeinket, melyhez válasszon

az új  borválasztékunk valamelyik kiválóságából!

Tinódi HoTel & ResTauRanT
· H-9600 sárvár, Hunyadi út 11.
· Tel.: +36/95-320-225
· Web: WWW.TinodiHoTel.Hu

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

GASZTROKALANDOR A TINÓDIBAN:
SPÁRGA és EPER napok, avagy a TAVASZ ízei…

2019. MÁJUS 17-től (a készlet erejéig)

GYERMEKNAP A TINÓDIBAN!
2019. május 26-án
hozza el gyermekét, 
(16 éves korig)
aki a saját ebédjét vagy
vacsoráját FÉLÁRON kapja
+ meglepetés ajándékot is adunk!

Kóstolja meg új  limonádé 
költeményeinket! Hm.. fi ncsi! 


