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Egy héten át a születést ünnepelték

Rekordrészvétel
az EP-választáson

Az Európai Parlament magyar
tagjainak választásán vasárnap
18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka adta
le szavazatát a magyarországi
szavazókörökben a Nemzeti
Választási Iroda adatai szerint.
Sárváron a részvétel meghaladta
az országos átlagot, a választók
46,37%-a voksolt 18:30-ig.

Kondora István polgármester tavaly született unokájával, Szofival, Dr. Wächter Walter, Gerbert Judit és Ágh Péter
a Születés Fája elültetésekor

Május második hetében színes
és tartalmas foglalkozások várták Sárváron a kisgyermekes
családokat és a gyermekvállalás
előtt álló párokat. A Sárvári
Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztálya kilencedik alkalommal szervezte meg a Születés
Ünnepe rendezvénysorozatot.
Az egyhetes program legnépszerűbb eseménye idén is a

Születés Fájának elültetése volt.
Az arborétumban a 2018-ban
született babák tiszteletére egy
bükkfa került elhelyezésre.
– 114 baba született a tavalyi
évben Sárváron, és valamennyi
érintett család kérte, hogy gyermekük neve felkerülhessen a fára
– hangsúlyozta az ünnepségen Dr.
Wächter Walter járási tisztifőorvos.
Ágh Péter országgyűlési képviselő kiemelte, a Születés Fá-

Mazsorett fesztivállal indul a szezon
XI. Sárvári Országos Mazsorett Fesztivál június 1-jén, szombaton 13:45-kor kezdődik a Nádasdy-várban a Sárvári Koncertfúvószenekar fesztiválcsalogató műsorával. A 14 órás megnyitó után
kezdetét veszi a showműsor. 19 órától a Brass in the Five rézfúvós
kvintett és Méhes Csaba kiváló komikus műsora szórakoztatja
a közönséget. Immár két évtizedes hagyományra tekint vissza a
mazsorett fesztivál, melyen az ország legjobb mazsorett csapatai,
köztük a sárváriak mutatkoznak be a nagyszínpadon. A Botforgatók showja a látványról, a mozgásról és a közös élményekről szól.

jának ültetése azt jelzi, hogy
Sárvár büszke ezekre a gyermekekre. – Bízunk abban, hogy
amikor felnőnek, ők is büszkék
lesznek arra, hogy ide születtek,
ehhez a városhoz tartoznak –
tette hozzá.
Az önkormányzat nevében
Kondora István polgármester
köszöntötte a családokat.
Folytatás a 4. oldalon

A megyék közül a részvételi
arány 18.30 órakor Vas megyében
volt a legmagasabb, 47,02 százalék,
ami 96 511 szavazót jelent. Sárváron Csénye–Újmajorban volt
legmagasabb a részvétel, pontosan
60% 18:30-kor. Sárváron több mint
5 ezer 500-an járultak az urnákhoz.
A 2004-es EP-választáson 18.30
óráig a választásra jogosultak
36,89 százaléka szavazott, 2009ben 34,90 százaléka, 2014-ben
pedig 27,64 százaléka. Az, hogy
a 21 magyarországi mandátum
hogy oszlik meg a pártok között
lapzártánk után – vasárnap 23 óra
után – derült ki.

Tartalomból:
Megújul a Gárdonyi .............. 3.
50 éves a zeneiskola .......... 6-7.
Könyvbemutató ..................... 9.
Az év fotósa ......................... 11.

Veterán autók találkozója
A II. veterán pikniket június 1-jén, szombaton 8:00 és 18:00
óra között szervezik meg. A Nádasdy-vár történelmi falai tövében újra történelmi járművek várják a lelkes rajongókat és
azokat is, akik csupán át szeretnék élni az 1960-as és 1970-es
évek hangulatát. A veterán gépkocsik és motorok mellett gazdag
programkínálat fokozza a jó hangulatot. A leglátványosabb
programnak a veterán járművek felvonulása ígérkezik, amely
14:30-kor indul a várból. Részletes program a sarvarvar.hu
weboldalon olvasható.
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KERÉKPÁROS
TURIZMUS FEJLESZTÉSE
SÁRVÁRON
Sárvár Város Önkormányzata „A kerékpáros turizmus fejlesztése Sárváron” című TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00002
pályázati kódszámú európai uniós pályázat keretében
folytatja Sárvár város közigazgatási területén a kerékpár
úthálózat fejlesztését.

FEDEZZE FEL VAS MEGYE
FÜRDŐVÁROSAIT A TERMÁL
KERÉKPÁROS TÚRAÚTON!
Történelmi emlékek, természeti szépségek,
házias ízek, strandfürdők és gyógyvizek.
Érezze szabadnak magát két keréken kirándulva az egészséges
régióban, Vas megyében.
vasmegye.hu/ket-kereken
facebook.com/termalkerekparut/

Szajki-tavak
strand

HOMOKOS PLÁZS, STRANDBÚTOROK - MEGÚJULT A
SZA JKI-TAVAK STRANDJA
Teljesen megújult a Vasi hegyhát egyik legkedveltebb
természetközeli turisztikai attrakciója, a Szajki-tavak strandja.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával megvalósuló TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00004 azonosítószámú - turisztikai fejlesztés
folyamán a tó partrendezési munkálatain túl sor került egy homokos
partszakasz kialakítására, új helyet kapott a felújított bejárat és a vizesblokk
is teljesen korszerűvé vált. Mindezek mellett készült egy strandröplabda
pálya, épült egy, a bejárattól a tóig húzódó sétány és strandbútorokkal is
bővült az évtizedes üdülési-, strandhagyományokkal rendelkező
természetes fürdőhely.
A fejlesztés célja, hogy Vas megye ne csak a termálfürdőzés, hanem a
természetközeli strandolás kedvelői számára is
kínáljon alternatívát a minőségi kikapcsolódásra.
A fürdőhely infrastrukturális fejlesztése
várhatóan a strand évi átlagosan 8-10 ezres
látogató számának növekedését is
elősegíti. Valamint hozzájárul ahhoz,
hogy még többen érkezzenek a
környékre hosszabb vakációra.

A turizmusfejlesztés és ezen belül a kerékpáros turizmus,
a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, fejlesztése
kiemelt helyet foglal el az önkormányzat fejlesztési céljai
között.
Sárvár város kerékpárforgalmi létesítményei – köztük jelen
projekttel érintett terület is – egy összefüggő, egységes
rendszert alkotnak. A biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtése teszi indokolttá, hogy az egyébként
kerékpározható, de jelentős gépjárműforgalommal terhelt,
ezért balesetveszélyt magában hordozó útvonalak lehetőség szerint önálló, kizárólag kerékpáros (és legfeljebb
gyalogos) közlekedésre szolgáló útszakaszokkal, utakkal
kerüljenek kiváltásra.
A projekt keretében megvalósításra kerülő fejlesztések:
A kerékpárforgalmi létesítmény a Vadkert körút és Rákóczi út felőli útcsatlakozásától indulva a Rába-hídon
át vezet a Hegyközség irányába, keresztezve a Sótonyi
utat, majd a Celli útnál ér véget. Az így kialakításra kerülő kerékpárforgalmi létesítmény csatlakozik a Vadkert
körúton meglévő kerékpárúthoz, és összeköttetést jelent
a 84-es főúton már kiépített Sárvár–Gérce közötti kerékpárút irányába.
A projekt megvalósítása során kiépítésre és kijelölésre
kerül mintegy 200 méter hosszan kétoldali kerékpársáv. A
Rába-hídon történő átvezetést kerékpáros nyom biztosítja,
a nyomvonal csatlakozik egy rövid meglevő kerékpárút
szakaszhoz, majd kiépítésre kerül több mint 700 méter
hosszan az egyoldali, elválasztás nélküli, közös gyalog- és
kétirányú kerékpárút. Ezen a szakaszon a 0+060 km szelvénynél új híd épül.
Támogatási szerződésben megítélt és elnyert támogatás
összege: 298 619 470 Ft.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.
A kivitelezés időszaka várhatóan 2019. május – 2019.
december.
Kivitelező: TIA 2002 Építőipari Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi út 13.)
A munkálatok időtartama alatt az esetleges kényelmetlenségekkel járó, de elkerülhetetlen építési forgalom miatt
szíves türelmüket, megértésüket kérjük.
További információ www.sarvarvaros.hu oldalon található vagy Hangonyi Zoltán projektmenedzsertől (Tel.:
(30/9964246), E-mail cím: hangonyi@upcmail.hu) kérhető.

facebook.com/sarvari.televizio
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Teljesen megújul a Gárdonyi iskola
Hamarosan befejeződik a Sárvári Gárdonyi Géza Általános
Iskola 240 millió forintos felújítása. Az iskolaépület infrastrukturális korszerűsítése egy
európai uniós pályázatnak és
az önkormányzat 138 milliós
saját forrásának köszönhetően
valósulhat meg.

– Heti rendszerességgel tartunk a beruházásainknál műszaki
egyeztetéseket, különben a sok
egymás mellett futó projekt
mindegyikére nem jutna elég
figyelem. A Gárdonyi iskolánál
örömmel jelenthetjük, hogy
pár héten belül elkészül a teljes
kivitelezés. Szó szerint az utolsó
simítások vannak hátra, hisz a
homlokzati hőszigetelés most kap
vakolatot. Ezzel a beruházással és
a katolikus iskola kétmilliárdos
bővítésének befejezésével a város iskolarendszere 21. századi
körülményeket biztosít Sárvár
diákjainak – összegezte a látottakat Máhr Tivadar alpolgármester.
A tetőszerkezetre száznyolc
napelemet helyeztek el, az épület

külső hőszigetelést kapott, továbbá hőszivattyús fűtési rendszert alakítottak ki, és lecserélték
az intézmény kétszáz radiátorát.

gyerekek. Ez még vonzóbbá tett
bennünket, hisz a beiratkozás
után ősszel három első osztályt
indíthatunk. Örökös ökoiskola

Máhr Tivadar alpolgármester és Németh Ernő igazgató a Gárdonyi iskola
felújításának műszaki egyeztetésén

Emellett sor kerül a nyílászárók
cseréjére és a padlásszint szigetelésére. Ezen túl a világításrendszert is modernizálták, az
új berendezések fogyasztása alig
harmada a korábbiaknak.
– Az új tanévre teljesen megújult iskolába jöhetnek vissza a

vagyunk, környezetbarát törekvéseinket ezek a fejlesztések
is segítik. Környezetvédelmi

napunkon a tanulók az iskola
működéséről készítettek prezentációkat, ezekben már vis�szaköszönnek azok az itt is alkalmazott takarékos megoldások,
amelyek bizonyítják, hogy ők
megértették az energiatakarékosság fontosságát – számolt be
Németh Ernő iskolaigazgató.
Az iskola a külső megszépülésén túl oktatási újdonságokkal is
készül az őszi tanévkezdésre. Az
első osztályban bevezetik az emelt
óraszámú angol tanítást, az eddigi
egy helyett heti három órában
fogják oktatni az angol nyelvet.
Felmenő rendszerben pedig folytatódik a három éve kezdett készségfejlesztő sakkpalota program.
A Polgár Judit olimpiai bajnok,
nemzetközi sakknagymester – a
sakkot, mint oktatási eszközt alkalmazva – úttörő szerepet vállalt
a gyermekek kognitív készségeinek fejlesztésében.

Fogadóóra

Kondora István polgármester 2019. június 4-én, kedden
10.00–12.00-ig fogadóórát tart a Sárvári Közös Önkormányzati
Hivatal 202. számú irodájában.

Munkaebédet szerveztek helyi kisvállalkozóknak
Munkaebéddel egybekötött
tájékoztatóra és kötetlen beszélgetésre hívta a helyi kisvállalkozókat a Vas Megyei
Kormányhivatal Sárvári Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és az Észak-Vasi Foglalkoztatási Együttműködés.
A május 25-i találkozó elsődleges célja volt, hogy a néhány
főt foglalkoztató helyi cégek közvetlenül tájékozódhassanak a
vállalkozásaikat érintő gazdasági, pályázati lehetőségekről.
Az ebéddel egybekötött forma
lehetőséget adott arra is, hogy a
gondolatébresztő előadások után
a vállalkozók egymással és az
elhangzott tájékoztatók szakmai
felelőseivel kötetlen formában beszélgessenek, kérdéseket tehessenek fel, illetve megoszthassák saját
tapasztalataikat, jó gyakorlataikat.
Első előadóként Rodler Tamás, a Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Főosztályának

osztályvezetője ismertette a
nemrég megjelent, a mikro-,
kis- és középvállalkozások munkahely-teremtését támogató
pályázat főbb elemeit.
Ezt követően a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
képzési csoportvezetője, Szuklits

támogatással nevelhetik ki saját
munkaerő-utánpótlásukat.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara modern vállalkozások programjának tanácsadója,
Nagy Tibor inspiráló előadásában felhívta a figyelmet a vállalkozások információtechnológiai

Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy a sárvári járásban működő kis- és középvállalkozások kiemelt jelentőséggel bírnak

Eszter beszélt a vállalkozóknak
a duális szakképzés rendszeréről, kiemelve azt a lehetőséget,
amelyben a vállalkozók kamarai

fejlesztéseinek szakmai és beruházási támogatási lehetőségeire.
Dr. Galántai György, a Sárvári
Járási Hivatal vezetője kiemelte,
hogy a sárvári járásban működő
kis- és középvállalkozások gazdaságban és foglalkoztatásban
betöltött szerepe révén kiemelt
jelentőséggel bírnak. A járási
hivatal részéről fontos, hogy a
nagyobb létszámot foglalkoztató
cégeken túl a mikro-, kis- és
középvállalkozások számára is lehetőséget teremtsenek arra, hogy
kötetlen formában tájékozódhassanak a gazdasági, munkaerőpiaci, technológiai változásokról,
lehetőségekről. A kormányhivatal igyekszik megteremteni azon
alkalmakat, amelyeken akár
tájékoztatással, akár támogatással
segítheti a térségben lévő vállalkozások működését.

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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Egy héten át a születést ünnepelték
Folytatás az 1. oldalról
Kondora István polgármester
elmondta, nagyon jó kezdeményezésnek tartja a Születés
Ünnepe rendezvénysorozatot.
Leszögezte, az önkormányzat
fontos feladatának tekinti a legfiatalabb korosztály és a családok
támogatását.
A korábbi évekhez hasonlóan
számos programnak a Nádasdy-vár adott otthont. A könyvtárban babamasszázsra, hasizom
regeneráló tornára, Ringató foglalkozása várták a családokat. A
szülők továbbá tematikus és interaktív bemutatót láthattak a babahordozás leggyakrabban használt
eszközeiről, és előadást hallhattak
a gyermekek mozgásfejlődéséről.

A program keretében Sárvárra látogatott dr. Krecskó Erika,
a Vas Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Családtámo-

gatási és Társadalombiztosítási
Főosztályának vezetője is, aki a
családtámogatási lehetőségekről,
aktualitásokról adott tájékoztatást.

Kiss Hanka almácskája is felkerült a Születés Fájára szülei legnagyobb
örömére

www.sarvarvaros.hu

Az előadás fókuszában a Családvédelmi Akcióterv idén júliusban
életbe lépő intézkedései álltak.
Az egyhetes rendezvénysorozathoz a város bölcsődéje és óvodái is csatlakoztak. A Cseperedő
Bölcsödében anyatornát és nyílt
napot tartottak. A Vármelléki
Óvodában meseműhely, a Csicsergő Óvodában játékos foglalkozás várta a kisgyermekeket.
A szervezők a középiskolásokat
is megszólították, a felelős gyermekvállalásról tartottak előadást
a Barabás iskola tanulóinak. A
Születés Ünnepe rendezvénysorozat idén egy kétnapos önismereti
és stresszkezelési tréninggel zárult,
melyet a Szebb Holnapért Családés KarrierPont szervezett.
sii

Példaértékű a TDM marketing tevékenysége
A helyi turisztikai élet aktualitásairól adott tájékoztatást
Haller Ferenc, a Sárvár Tourist
és TDM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Egy új imázs
videóról, a TDM és tourinform
konferenciák tapasztalatairól,
valamint a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központról is
szólt a turisztikai szakember.

A Sárvár Tourist és TDM
Nonprofit Kft. Schreiter Lillát,
stylist-ot, influencert kérte meg
arra, hogy tesztelje le a fürdővárost. Járja végig a látnivalókat,
próbálja ki a helyi szolgáltatásokat és erősítse vagy cáfolja
meg, hogy Sárvárra egy-két nap
biztosan nem elég. Ez a sokrétű
fürdőváros sikeresen „vizsgázott”.

T Á R S A SH

Lilla szerint itt valóban nem
lehet unatkozni, hisz kedvünkre
válogathatunk számos pihentető és aktív program közül.
– Az influencer természetesen
videós és fotós formában is dokumentálta a tesztelés folyamatát.
Az áprilisban rögzített anyag már
meg is tekinthető a sárvári TDM
Facebook oldalán, és egy nap
alatt több mint tízezres elérést
produkált – fogalmazott Haller
Ferenc, aki szerint átment a teszten a fürdőváros.
A Magyar TDM Szövetség
tavaszi Országos TDM Konferenciáját Baján rendezték meg.
A rendezvény egyik előadója
Haller Ferenc, a sárvári TDM
ügyvezetője volt, aki a jó gyakorlatokat mutatta be. – A sárvári

ÁZKEZELÉS

Levesszük a terhet és az anyagi felelősséget
a Közös képviselők válláról.
Közös képviseleti, pénzügyi, jogi és műszaki
háttérrel vállalja cégünk Társasházak kezelését.

Vocelka Invest Kft.

9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.
Mobil: 06-20/936-1574

TDM online és offline marketing
tevékenységéről tarthattam előadást, utána kötetlen formában is
kibeszéltük ezeket a tevékenységeket. A tapasztalatok alapján az
látszik, hogy a sárvári TDM élen
jár ezekben a marketing megol-

Júliustól indul a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
elsőként a nagyobb szállodák
számára, de az év végéig kötelező
lesz minden szállásadónak regisztrálni, és adatot szolgáltatni.
Haller Ferenc kiemelte, hogy

Haller Ferenc Baján a sárvári TDM online és offline marketing tevékenységéről tarthatott előadást

dásokban, valamint az egyedi és
unikális marketing tevékenységekben – szólt Haller Ferenc.
Az Országos Tourinform Találkozót Mátraházán tartották,
a sárvári TDM ügyvezetője
innen is új információkkal tért
haza. Bemutatták ugyanis a
Magyar Turisztikai Ügynökség
új tourinform arculatát, így a
sárvári iroda is megújulhat majd
a jövőben.

az ezzel kapcsolatos információkat már eljuttatták a TDM
tagoknak. – Bízom abban, hogy
a tesztidőszak után egy nagyon
innovatív és könnyen kezelhető
rendszerrel tudunk majd dolgozni. De nyilván idegenforgalmi
adó fehérítés célja is van, mert
be lesz kötve az adóhivatalhoz,
a turisztikai ügynökséghez és a
helyi adóosztályhoz is – mondta
Haller Ferenc. 
-fr-

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

5

HÍRLAP

Tánc és ének csodaszép harmóniája
A Sárvári Oratórikus Kórus „Én
táncolnék Veled!” címmel egész
estés revü műsort adott május
11-én és 12-én a Spirit hotel
nagytermében. A kórus mellett
közreműködött a SOK tánckara, gyermekkara és szólistái, a
Savaria TSE művészei, Dörnyei
Roland zongorán, a Sárvári
Vonósok és a Kanona Band zenészei, valamint meghívott művész
barátaik. Az előadást vezényelte
és rendezte dr. Szalai Ferencné.
A kétórás, nagyon színes, jelmezes, táncos revü forgatag során a
címadó dalon kívül a sok ismert
sláger zenei kísérettel, kórus átiratban magyarul, illetve eredeti nyelven szólalt meg. Ez az egyedülálló
produkció mindkét este messze
földről is idevonzotta a kíváncsi,
zenekedvelő közönséget, az impozáns helyen két telt házzal ment
az előadás. A nem mindennapi
kóruskoncerten, sokszor egy időben közel 100 szereplőt is láthattak
a színpadon és a táncparketten az
egybegyűltek.

A mesevilág zenéi elevenedtek
meg a kicsi és nagyobb gyerekek
által előadott gombóctáncban,
esőtáncban, dzsungeltáncban, a

táncolt huszártáncból ráadást
követelt a nagyszerű közönség.
Négy gyönyörű, szenvedélyes
táncot mutatott be a vendégmű-

Egyöntetű volt a vélemény, hogy
mindkét nap az „amatőr táncosok” ötletessége és lelkesedése
profi szinten szórakoztatta a közönséget, akik a SOK énekes szólistáinak professzionális énekéhez
egyedi koreográfiát komponálva
adták elő igényes és szép mozgásuk „muzsikáját". Így vált az előadás végére a hol drámai, hol vidám
mozgás-zene-ének hármasa egy
csodaszép harmóniává, testi, lelki
felüdülést szerezve ezzel mind a
nézőknek, mind az előadóknak.
A kórustagoknak a táncokat
Bátorfi Árpádné, Mórocz Tünde,
Molnár Kitti, Szabó Zsuzsa, Berta
Klaudia és dr. Szalai Ferencné
tanították be.
Ezen az estén a SOK ismét több
volt, mint kórus, mivel minden
egyes tagja a nyitószám során
sztepptánccal, menüettel és keringővel vonult be a táncparkettre,
majd a fináléban a védjegyükké
vált Sárvár ölén című dal táncformációjával bátran léptek ki
a tradicionális kóruséneklés megszokott komfortzónájából.

Dr. Monostori Veronika és Horváth Dávid táncosok, köztük dr. Szalai Ferencné karnagy (Fotó: Benkő Sándor)

törpök harci táncában, a fergeteges csörgődobos tarantellában.
Ismert dallamokra ropta a kórus újonnan alakult tánckara a
bájos trubadúrt, a rockit az óra
körül, valamint az igazi vadnyugati hangulatot idéző countryt.
Több számból, köztük a Bordalra

vészként fellépő Horváth Dávid és
dr. Monostori Veronika, a Savaria
Táncegyesület versenytáncosai.
Ki kell emelni a jelmezek szépségét, sokszínűségét, amelyeket
erre az alkalomra négy varrónő
hónapokig készített, valamint
a Spirit hotel méltó enteriőrét.

A hallgathatóság a legfőbb szempont
Az Ektár zenekar volt a Nádasdy Kulturális Központ jazz
estjeinek első meghívottja,
akik etnofolk alapú zenével
érkeztek Sárvárra. Június 12én a Nádasdy-vár várkertjébe
a Contempo együttest várják.
– Folytatjuk úgymond a jazz
sorozatot, hiszen egyik zenei

műfaj sem maradhat ki a Nádasdy Kulturális Központ kínálatából – nyilatkozta Molnár
Andrea szervező az első telt
házas koncert után. A sorozat a
Random-jazz elnevezést kapta.
– Izgalmas programsort állítottunk össze, négy koncertet
tervezünk az évben. Lesznek
együttesek, akik csak egyszer,

a mi kedvünkért állnak össze
jazz formációba – mondta
a szervező.
Hozzátette: a folk elemeket
feldolgozó együttesek mellett
érkezik majd dixilandet, sőt
úgynevezett fekete jazz zenét
játszó zenekar is Sárvárra.
– Fő szempont a hallgathatóság, és szeretnénk minél több

Ötvenéves a Pedagógus Női Kar
Tavaszköszöntő koncerttel
indította a Pedagógus Női
Kar a jubileumi évét. Idén
ötvenéves a kórus.

Tíz éve hagyomány már,
hogy tavasszal hangversenyt
adnak, tavaly pedig vendég
közreműködőket is hívtak,
a Regös Együttest. A kezdeményezés idén folytatódott:
a Tinódi gimnázium kórusa
és a Sárvári Vonósok voltak
a koncert közreműködői. A

Tavaszi Dalünnepen Szélesi Attila, a Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója köszöntötte az
együtteseket és közönségüket.
– A Sárvári Vonósok meghívását azért is tartottam
fontosnak, mert egy, a kórusunk által korábban előadott
Bartók-műhöz nemrégiben
vonós kíséretet is találtam
– mondta Hallerné Horváth
Márta karnagy.

Hozzátette: a Pedagógus
Női Kar idei éve a kórus
ötvenéves fennállása ünneplésének jegyében telik majd.
Egy kiállítás elkészítését és
egy könyv kiadását is tervezik. Az énekkart szeretőknek
azonban a színpadról sem
kell nélkülözniük az együttest. Több koncert szerepel
még a kórus programtervében a novemberi nagy záró
hangvers enyig.
Pogács Mónika

fiatalt is megnyerni a műfajnak
– jelentette ki Molnár Andrea,
aki azt is hozzáfűzte még: legközelebb június 12-én a Nádasdy
– vár várkertjébe a Contempo
együttest várják a sorozatban.
A trió az európai klasszikus
zenét modern jazz elemekkel
ötvöző műsorral érkezik.
PM

Nyári játszóház
A Sárvári Gondozási és
Gyermekjóléti Központ 2019.
július 1-től július 12-ig nyári
játszóházat szervez alsó tagozatos gyermekek számára.
Jelentkezni 2019. június 3-tól
június 7-ig lehet a Sárvári
Gondozási és Gyermekjóléti
Központban, Sárvár, Nádasdy
út 26. szám alatt.
Maximum létszám: 60 fő.
Érdeklődni a 95/320-148,
95/326-011, 95/320-149 telefonszámon lehet.
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Képzőművészeti kiállítás az ünnep jegyében
Idén ünnepli fennállásának 50
éves jubileumát a Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola. Az
intézmény ez alkalomból egyhetes ünnepi programsorozatot
indított, mely május 13–19.
között került lebonyolításra.

A jubileumi hét az Erős Katalin
Zenei Alapítvány Versenyével,
majd a zeneiskola diákjainak
hangversenyével vette kezdetét,
ezt követően került megrendezésre a Vas Megyei Zeneiskolák
és Művészeti Iskolák Találkozója.
A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola 50. évfordulójának
tiszteletére, az idei évben rendhagyó módon nem a megyeszékhelyen, hanem Sárváron
került megrendezésre a találkozó,
melyet minden évben a Magyar
Művészetoktatás Napja alkalmából szerveznek meg.
A program a könyvtárban kezdődött a növendékek munkáiból
összeállított képzőművészeti

kiállítás megnyitójával. Az eseményen Szélesi Attila, a Koncz
AMI igazgatója és Kondor János
festőművész, a zsűri tagja köszöntötte a megjelenteket. Kondor

A kiállításra öt művészeti iskolából érkeztek pályamunkák, a
hagyományok szerint minden iskolából két diákot díjaztak, így ös�szesen tízen vehettek át elismerést.

A vasi művészeti iskolák növendékeinek alkotásaiból a városi könyvtárban
nyílt kiállítás (Fotó: Benkő Sándor)

János kiemelte, a kiállításra,
melynek témáját az évfordulós
művészek ihlették, nagyon kiforrott, érett munkákat küldtek
a gyerekek.

A sárvári növendékek közül
Povázsai Lilla 5. és Pados Nimród
3. osztályos tanulók alkotását
díjazták. Felkészítő tanáruk Horváth Valéria volt.

A program a Zene Házában
folytatódott a vasi zeneiskolák és
művészeti iskolák közös hangversenyével. Az eseményt Szélesi
Attila igazgató nyitotta meg.
– Nagy örömmel látjuk vendégül Vas megye valamennyi
művészeti és zeneiskoláját. A
megyében több ezren tanulnak
művészeti iskolában, így most
egy szűk kivonatot mutatunk
meg abból, hogy milyen munka
folyik ezekben az intézményekben, milyen magas színvonalú az
oktatás – fogalmazott az igazgató.
A résztvevőket Rozmán László
tankerületi vezető is köszöntötte.
Reményét fejezte ki, hogy Sárvár
a jövőben többször is otthont
adhat majd a találkozónak.
A szervezők emléklappal köszönték meg a művészeti iskolák
részvételét, végül a gyerekeké volt
a főszerep, akik a hangszerek és a
darabok széles skáláját, valamint
tudásuk legjavát mutatták be a
Zene Háza színpadán.
sii

Különleges zenei produkcióval álltak színpadra
Ma’ Mint’ Ti Színjátszó Csoport
jövőre lesz 20 éves, 2004 óta
énekelnek, és most ismét egy
különleges zenei produkcióval,
acapella koncerttel álltak közönségük elé a Zene Házában.
A fellépés része volt a művészeti
iskola jubileumi hetének.

Régebbi dalok, ismert számok,
mint az Imagine vagy a Halleluja
mellett, nagy példaképüktől, az
amerikai öttagú acapella együttestől, a Pentatonixtól is több
szám bekerült a repertoárjukba.

– Acapellában énekelni nagyon
nehéz vállalkozás, és nagyon kell
egymásra figyelni, hiszen hangszer nélküli éneklést jelent, nincs
semmilyen zenei alap. Tizenketten vagyunk a színpadon, és öt
szólamban énekelünk. Ezt a műfajt mi még csak most tanuljuk,
de várakozáson felül teljesítettek
az énekesek – monda a művészeti
vezető, Schimmer Roberta, aki
az 50 éves Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskola zongoratanára,
a Színjáték Tanszak és a Ma’ Mint’
Ti Színjátszó Csoport vezetője,

és egykor maga is az intézmény
növendéke volt.
– Én nem zenészcsaládból
származom, de a szüleim zeneszerető emberek, és az, hogy 6
évesen elhoztak a zeneiskolába,
az egész életemre kihatott. Olyan

Tanáraim és én is azt tartottuk
szem előtt, hogy zenét szerető
és értő gyermekeket neveljünk –
szólt Schimmer Roberta.
A koncert záró számát, Kodály
Zoltán Esti dalát a művészeti
vezető Pernecker János, a mű-

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

A Ma’ Mint’ Ti Színjátszó Csoport 12 tagja állt színpadra az acapella kon
certen (Fotó: Auer Gábor)

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

tanárokhoz kerültem, akik úgy
gondolták, hogy érdemes tanítani
és nevelni a gyerekeket. Fantasztikus dolog, hogy később már
velük együtt taníthattam, és átvehettem tőlük a növendékeiket.

vészeti iskola alapító igazgatója
emlékének ajánlotta, és ezzel
a dallal mondott köszönetet
Simon Dezsőné, Teri néninek,
egykori zongoratanárnőjének.
-fr-
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Gálaesten emlékeztek meg a művészetoktatásról
A Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola ötvenéves jubileuma alkalmából szervezett
programsorozat része volt az
a komolyzenei gálaest, amelyen
a zeneiskola egykori növendékei és jelenlegi tanárai adtak
hangversenyt a Zene Házában.

Szélesi Attila, a Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója volt a gálaest házigazdája, aki köszöntötte a
közönséget, majd az egyes
produkciók után az intézmény igazgatóhelyettesének,
Hirscberg Henriknének a se-

Szélesi Attila egy különleges ajándéktárgyat vehetett át Máhr Tivadartól a gálán,
amely Sárvár és az 50 éves művészeti iskola együvé tartozását szimbolizálja

Mások mellett a város díszpolgára, Rozmán Lajos Liszt-díjas
klarinétművész is fellépett, de
színpadra álltak egykori növendékek, akik ma már a Magyar
Rádió Szimfonikus Zenekarában, a Nemzeti Filharmonikus
Zenekarban vagy éppen Svájcban, Bécsben zenélnek, illetve
az ország különböző zeneiskoláiban tanítanak.

gítségével a fellépőket emléklappal ajándékozta meg. A
közreműködőket a zeneiskola
elvégzése utáni életpályájukról
is megkérdezte. Szélesi Attila
a zeneiskola első vezetőjének,
Pernecker János igazgatónak
a munkáját is méltatta. Özvegyét, aki szintén jelen volt a
rendezvényen, virágcsokorral
köszöntötték.
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– A Zene Házának májusi az itt kínált produkciók iránt, a
megnyitóját követően azonnal debütálás sikeres volt – jelentette
birtokba vették a művészeti ki a zeneiskola igazgatója. Szélesi
csoportok, közösségek a lé- Attila az itt rendezett gálán a
tesítményt, ez fontos
célja volt a városnak a
komplexum megépíttetésével. Szintén meghatározó szempont volt,
hogy Sárvár új közösségi
tere biztosítson akusztikailag kiváló helyet a
művészeti produkciók
számára – nyilatkozta
Máhr Tivadar az est
előtt. Az alpolgármester
a gálán méltatta a sárvári
művészetoktatást, a város különleges szellemi
műhelyének nevezve a
zeneiskola intézményét,
amely számára a Zene
Háza működése újabb
lehetőségeket biztosít A város díszpolgára, Rozmán Lajos Liszt-dímajd. Hozzátette: az jas klarinétművész is fellépett (Fotó: Benkő
új létesítményre sokan Sándor)
kíváncsiak a városból.
Számukra különleges bemuta- „jéghegy” csúcsának nevezte a
tókat kínálnak majd itt a tervek művészek produkcióiból összeszerint a szervezők. A város állított műsort, hiszen a sárvári
nevében a jubileum alkalmából művészetoktatás ötvenéves töregy különleges ajándéktárgyat ténete során sok innen kikerülő
nyújtott át az iskola igazgatójá- növendék választott zenei pályát.
nak az esten.
Bemutatkozásukhoz a Zene
– A Zene Háza május elejétől Háza kiváló lehetőséget biztosít
nyitotta meg kapuit a nagykö- majd a jövőben.
zönség előtt. Sokan érdeklődnek
Pogács Mónika

Dupla koncertet adtak, filmzenei repertoárral
A sárvári zene- és művészetoktatás ötven éves jubileumának
tiszteletére szervezett művészeti hét a Sárvári Vonósok
dupla koncertjével zárult a
Zene Házában.
A műsort filmzenékből állították össze a muzsikusok. A
közönséget Kovács Éva művészeti vezető köszöntötte,
aki az egyes zenei blokkokat
felkonferálva mondott fontos
adalékokat filmekhez és zenéikhez. Az együttes tagjai a
zeneiskolában végeztek korábban, ezért tartották fontosnak,
hogy műsorukkal csatlakozzanak a sárvári művészetoktatás
ötvenéves jubileumát ünneplő
programsorozathoz.

– A Sárvári Vonósok komolyzenei műsor-összeállításaikkal
tavasszal és adventkor is közönségük elé állnak rendszeresen.

Csak filmzenékből elkészített repertoárral azonban most először,
a zeneiskolai jubileumon mutatkoztunk be – árulta el Kovács Éva.

Képek és zene összhangja a Sárvári Vonósok koncertjén (Fotó: Dr. Kereszty Gábor)

A művészeti vezető hangsúlyozta: véleménye szerint
a zene- és művészetoktatás,
amely a Koncz János Alapfokú
Művészeti Iskolában folyik,
nagy hatással van az ide járó
diákok, növendékek képességeinek fejlesztésére, és nem
utolsósorban a művészetekkel
való foglalkozás a lelket is
nemesíti.
A Sárvári Vonósok és utánpótlás együttesük, a Mazsola
Zenekar két telt házas hangversenyt adott egymás után
a Zene Házában. 19 filmzene
csendült fel műsorukban. A
dupla koncert méltó zárása volt
a művészeti iskola jubileumi
programsorozatának.
PM
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Szent László

Szent László
Plébánia
és
Szent Miklós
Plébánia

● Június hónapban minden pénteken
este a szentmisével kapcsolatosan elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát mindkét
templomban.
● Június 2-án, mennybemenetel
vasárnapján a Szent László-templomban
a 11 órás nagymisén 70 fiatalt bérmál
Székely János püspök atya. A Sári templomban június 10-én, pünkösdhétfőn 10

órakor 40 fiatal bérmálkozik. Imádkozzunk értük és családjaikért.
● Június 2-án, mennybemenetel főünnepén 9.30 órakor búcsúi nagymisét
éneklünk a hegyi kálvária kápolnában.
● Június 9-én, pünkösdvasárnap a
10 órás nagymisén lesz a Szent Miklós
Plébánia 3. osztályosainak elsőáldozási
ünnepe a Sári templomban.
● Június 14-én, pénteken 17 órától
lesz a Sári templomhoz tartozó hittanosok, június 15-én, szombaton 8 órától
pedig a Szent László-templomhoz tartozó
hittanosok tanév végi szentgyónása.
● Az ünnepélyes hittanos tanévzáró
Te Deum a Szent László-templomban
június 16-án, vasárnap a 9 órás diák-

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP
misén, a Szent Miklós-templomban a
10 órás nagymisén lesz. Örömmel és
hálatelt szívvel köszönjük meg Istennek
a tanévben kapott kegyelmeket.
● Templomaink legnagyobb kincse a
minden hétköznap bemutatott szentmise,
a Szent László-templomban 8 órakor és 19
órakor, a Sári templomban 18.30 órakor.
● Plébániáink honlapján www.ladislas.hu és www.sarvarsari.hu figyelemmel
kísérheti plébániáink nagy családjának
életét és friss híreit.
● Az eucharisztikus csodák nyomába
induló nyári zarándoklatra még lehet
jelentkezni.
Evangélikus

Evangélikus
Egyházközség

● Június 2-án, vasárnap kerül sor a
Vasi Evangélikus Egyházmegye kétévente
megrendezésre kerülő Hálaadó Napjára,
amely ünnepnek korábban két alkalommal is Sárvár adott otthont. Az idei évben
a rendezvény helyszíne a Vasi Skanzen
lesz Szombathelyen. Ezen a vasárnapon a
megye evangélikusait közös istentiszteletre
hívja az egyházmegye vezetősége, így Sárváron nem tartunk igei alkalmat. Az egész
napos rendezvényen a 10 órakor kezdődő
közös istentiszteletet számos kísérőprogram követi, melyek során lehetősége lesz
a megye gyülekezeteinek a bemutatkozásra. A szervezők külön programokkal

készülnek a gyermekek, fiatalok számára.
Az alkalom úti áldással zárul 16 órakor.
● Június 9-én, pünkösd vasárnapján
a 9.30-kor kezdődő úrvacsorás alkalmunkon tartjuk a hittanos gyermekek
tanévzáróját családi istentisztelet keretében. Pünkösdhétfőn 9.30-kor úrvacsorás
istentiszteletet tartunk templomunkban.
● Június 11-én, kedden 18 órakor
várja Nőegyletünk a munkaév utolsó gyűlésére az érdeklődő asszonytestvéreket.
● Gyülekezetünk az idei nyáron is
napközis hittantábort szervez hittanos
gyermekeknek, melynek időpontja július 8–12., 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.
● Egyházközségünk főbb híreiről
közösségi oldalunkon, a facebook.com/
SarvarEv címen is tájékozódhatnak.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet – és ezzel egy időben gyermek-istentiszteletet – tartunk.
● Keddenként 18 órai kezdettel tartja
összejöveteleit a fiatal felnőttek bibliaköre.
● Csütörtökönként 17:30-ra a Dalárda
próbáira várjuk az énekelni vágyókat.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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A múzeum munkatársának könyvbemutatója Budapesten
Takács-Reichardt Gabriellának,
a Nádasdy Ferenc Múzeum
munkatársának gróf Nádasdy Pálról, illetve az 1631-ben
Csepregen megjelent Áhítatos
és buzgó imádságok című művéről szóló könyvét Sárvár után
Budapesten is bemutatták.
A tavaly megjelent munkát a
Pesti Evangélikus Egyház Deák
téri Egyházközségének épületében ismertették meg a fővárosi
olvasókkal. A bemutató másik
vendége a Sárvárral és a múzeummal szoros kapcsolatot ápoló
gróf Nádasdy Borbála volt, aki
Asszonyszerelem, asszonysors
című legújabb kötetével érkezett.
Az est házigazdájaként Cse
lovszky Ferenc evangélikus
lelkész, a Pesti Egyházmegye
esperese vezette a jó hangulatú
beszélgetést.
A sárvári múzeum gondozásában napvilágot látott könyv
az első, mely részletesen foglalkozik Nádasdy Pál életével,
illetve az általa összegyűjtött, de

javarészt saját keze által írt imádságokkal. A munka nemcsak
elemzi, hanem betűhív átírásban
közli is az imákat, melyek a mai
kor emberének is könnyen olvashatók és érthetők.

héz beazonosítani a korszakban
jól ismert család tagját. Alakja
akkor kezd el kibontakozni,
ha megtudjuk, hogy édesapja
a híres fekete bég, Nádasdy II.
Ferenc volt, míg édesanyja a

Takács-Reichardt Gabriella, Nádasdy Borbála és Cselovszky Ferenc a könyvbemutatón

Gróf Nádasdy Borbála elmondta, nagy öröm a családjának Gabriella munkája. Számukra, de a kutatás számára is eddig
alig volt ismert a fiatalon, 1633ban harmincöt évesen elhunyt
gróf. A mai kor emberének ne-

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A SÁRVÁRI KÖNY VTÁRBAN
KÖNYVTÁROS vagy
KÖNYVTÁROS ASSZISZTENS
Új munkatársunk feladatai közé tartozik a könyvtárosi és kulturális szervezői feladatok ellátása, illetve közreműködés a
könyvtár közönségkapcsolati rendezvényeinek szervezésében
és azok lebonyolításában.
Pályázati feltételek
– felsőfokú végzettség vagy a feladat ellátásához szükséges
képesítés,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
– 3 hónap próbaidő
A pályázat részeként fényképes önéletrajzot, motivációs levelet, a végzettséget igazoló okmányok másolatát kérjük, illetve egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítványt is kérünk.
A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 21.
A legjobb pályázókat személyesen is meghallgatjuk.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázatot postai úton várjuk az alábbi címre
Nádasdy Kulturális Központ, 9600 Sárvár, Pf. 25.

sokféle gonosztettel alaptalanul
megvádolt Báthory Erzsébet.
A beszélgetés során kiderült,
hogy egy történész-muzeológus
számára nemcsak egy kutatási
téma az imádságos munka,
hanem az imák ma is segítenek
nehéz helyzetekben. Így válik
egy régi szöveg megélt hitté. Takács-Reichardt Gabriella hangsúlyozta, Nádasdy Pál háza
népének írta, illetve gyűjtötte
össze az imákat, melyek között

protestáns és katolikus forrásból
származó részek egyaránt vannak. Ez a megértés, a tolerancia
üzenete.
Nádasdy Borbála számára a
munkával a családi örökség is
bővült. A család az élet alapja,
amely segít eligazodni átadott
melegségével, hitével, megtartó
erejével. Az Asszonyszerelem,
asszonysors című munkája ugyan
már a hatodik, de mindegyikben
az életéről és a családról mesél,
hogy átadja olvasóinak azt az
erőt, mely nélkül sokszor hánykolódott volna az elmúlt évtizedek nehézségei között.
Cselovszky Ferenc egy játékra
is hívta vendégeit. Szavakra várt
rövid reakciókat. A hölgyek szinte együtt nevetve mondták, ők
nem tudnak röviden válaszolni,
de megpróbálják. Gabriella az
asszonysorsra adott válaszában
a feladatok és az önállóság közti
helyes egyensúly megtalálásának
bonyolult folyamatát emelte ki.
Borbála a haza szóra válaszolta:
„Egy nagy szó. Az alap, melyet
soha nem lehet elárulni”.
A dedikáció előtt egy Nádasdy
Páltól vett ima felolvasásával
búcsúzott a Nádasdy Ferenc
Múzeum munkatársa.
Takács Zoltán Bálint

Pünkösdi Napok
2019
Június 9. (vasárnap) – június 10. (hétfő)
Nádasdy-vár
Pünkösd hétvégéjén mindenkit várunk a várba.
Koncertek, bábelőadások, gyerekszínház, játékok
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Nem marad ki
a humor sem. Élménnyé tesszük a pünkösdöt. Fontos,
hogy a nyár, az ünnepek a lelki és testi feltöltődésről
szóljanak. Nézzen be a Nádasdy-várba, üljön le a
közönség közé és hallgasson meg egy koncertet.
Hagyja, hogy gyerekei átadják magukat az önfeledt
szórakozásnak. Az idei pünkösd a zenéről, a nevetésről, a kikapcsolódásról szól. A programokat eső esetén
is megtartjuk.

Részletes program: sarvarvar.hu
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franchise hálózatunk által vallott kereskedelmi elvekkel, közös értékeinkkel.
Sárvár nem egy nagyváros, kinek
érdemes itt belevágni egy DIEGO
vállalkozásba?
Azzal kezdenénk, kinek nem érdemes:
aki arra számít, hogy tanulás és munka nélkül meggazdagodik a vállalkozásából, azt ki kell ábrándítanunk, ilyen
vállalkozás biztos van, de az nem a
DIEGO. Ellenben nagyon megéri annak, aki stabil és biztos megélhetést
szeretne teremteni önmaga, vagy családtagjai számára. Illetve annak is, aki
élete első vállalkozását szeretné elindítani, és ehhez a DIEGO több mint huszonöt év alatt megszerzett tapasztalati
tőkéjét szeretné hasznosítani, valamint
szeretné elsajátítani azt a tudást, amit
az évek során összegyűjtöttünk. Van
még egy szűk kategória, aki számára
a DIEGO franchise szintén jó lehetőség, a nagyságrendileg 200 m²-es, vagy nagyobb bérleménnyel rendelkező
ingatlantulajdonosok, akik a saját ingatlanuk hasznosításával szép profitra tehetnek szert. Igaz, a DIEGO tudás
elsajátítása számukra is szükséges ahhoz, hogy a profit
még szebb legyen.
Mennyi pénzt kell a vállalkozásba fektetni?
Aki legalább 7 millió forint vállalkozásra fordítható tőkével
rendelkezik, már elgondolkodhat a lehetőségen, ugyanis
Magyarországon ritkán adódó lehetőségről beszélünk,
hiszen a városok szinte mindegyikére szerződést kötöttünk, és partnereink többségével egy vagy két évtizede
együtt dolgozunk a hálózatunk országos sikeréért.
Mit kell tennem, amennyiben érdekel a lehetőség?
Az ismerkedés első fóruma lehet a diegofranchise.com
weboldalon való tájékozódás, ugyanakkor a Dabason lévő
DIEGO központunkban szeretettel látjuk vendégül azokat,
akik érdeklődnek az együttműködés további részletei iránt.

Franchise partnert keresünk Sárváron!
Hogyan működik a DIEGO hálózat?
DIEGO áruházaink franchise rendszerben működnek,
ami azt jelenti, hogy boltjainkat független vállalkozással
rendelkező egyének szerződéses keretek között üzemeltethetik egy adott településen, saját gazdálkodással, de
szabályozott működési feltételek szerint, nagyon sokrétű
háttértámogatással.
Miért zárt be a DIEGO Sárváron?
Hálózatunk közel száz magyarországi áruházát sokan és
sokféleképpen üzemeltetik, döntő többségében rendkívül sikeresen. Sajnos azonban nem mindenki tudja vagy
szeretné felvenni azt szolgáltatási színvonalat, növekedési ritmust, ami napjaink kereskedelmi szolgáltatását kell,
hogy jellemezze. Nagyon egyszerű dolgokra gondolunk
itt, úgy mint köszönés, udvarias kiszolgálás, segítőkész
magatartás a vásárlóink irányában, valamint nem utolsósorban szakszerű felvilágosítás nyújtása a termékeinkről,
amíg a kedves érdeklődő elfogyasztja az általunk kínált
finom kávét. A múlt év végén több szerződésünk az ötödik évének végére ért, amikor közösen döntenünk kellett
az esetleges folytatásról. Több esetben úgy döntöttünk,
így nem akarjuk folytatni, ez nem tesz jót a DIEGO hírnevének, inkább békével váljunk el eddigi partnereinktől,
és keressünk olyan új személyeket, akik egyetértenek a

Kapcsolat:
Szőke István
Fejlesztési Igazgató
Tel.: +36 (30) 526 6005
E-mail: info@diegofranchise.com

SZŐNYEG•VINYL PADLÓ•LAMINÁLT PADLÓ
FÜGGÖNY•TAPÉTA

facebook.com/sarvari.televizio
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Országos elismerésben részesült Pajor András
Az Év magyar fotója – Az év
magyar fotósa pályázat Sajtófotó kategória 3. díját kapta
lapunk munkatársa, Pajor
András fotóművész Piramisok
mögött című képe.

gatásával. A pályázat nyilvános
volt, arra minden magyar vagy
magát magyarnak valló hivatásos
és amatőr fotós nevezhetett.
– A pályázat legjobbjait közel
háromezer felvétel közül vá-

témában hirdettük meg a pályázatot – mondta el Horváth Imre,
a MAFOSZ elnöke.
A zsűri tagjai az első fordulóban egymástól függetlenül,
anonim módon pontozták a
képeket. A második fordulóban,
az egyes kategóriákban élen
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Balassi Intézetben nyílt kiállítás
megnyitóján adták át.
A tárlat fotóanyagából egy
könyv is megjelent, amelyben
Pajor András díjazott felvételének
képleírása így szól: az egyiptomi
főváros, Kairó közvetlen közelében a Mokattam-fennsíkon

Horváth Imre, MAFOSZ elnöktől vette át az elismerést Pajor András

A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége
(MAFOSZ) első alkalommal, hagyományteremtő céllal indította
el a pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumának támo-

lasztotta ki a nemzetközi zsűri.
Tíz kategóriában – magyarság,
táj- és városkép, természetfotó,
portré és zsáner, akt, sajtófotó,
sportfotó, szociofotó, monokróm kötetlen és színes kötetlen

A Piramisok mögött című kép 3. díjat ért Sajtófotó kategóriában

végzett képek közül választották
ki a díjazottakat. Az egyes kategóriák első három helyezettjét
és a különdíjasokat a budapesti

Itáliai utazásra invitáló olasz anzixok
Kereszty Gábornak nyílt fotókiállítása a Nádasdy-vár
Folyosó Galériájában, A Nap
alatt – Itáliai csavargások
címmel. Az észak-olaszországi
képekből összeállított tárlatot
Szilárdi Béla festőművész nyitotta meg.
A sárvári fotósélet a reneszánszát éli, hisz egymásután
három sárvári fotókiállításnak
adhat otthont a Folyosó Galé-

ria – mondta köszöntőjében
Kondor János galériavezető.
Hozzátéve, hogy közel áll hozzá Kereszty Gábor világlátása,
korábban azt gondolta, hogy ha
fotózna, ő is hasonló stílusban
dolgozna, de ezt a kiállítást látva
erre semmi esélye.
A képeken az évszázados
környezet csak háttér, a legfontosabb az átélt pillanat. Kereszty
Gábor nem tagadja, itáliai fotói
szinte szerelmes képek. A ki-

állítást megnyitó Szilárdi Béla
festőművész úgy fogalmazott,
hogy a művész önmagát fejezi
ki a képek segítségével. Erről így
beszélt Kereszty Gábor: igazából
a szeretetet kell megjeleníteni,
azt az érzést, ami annyiszor
visszahoz Olaszországba. A
mediterrán napsütést szerettem
volna megörökíteni, amelynek
fényében különleges jelentést
kapnak az emberi gesztusok.

állnak a gízai piramisok (Hufu,
Hafré, Menkauré). A kilátópont
felé vezető út mellett egy kutya
kóborol a sivatagban.

A pillanatra vadászik a fotós,
ám az elkészült kép annál több.
A képben az alkotó lényege is
felsejlik – idézte Szilárdi Béla.
A képeken valóban ott van
készítőjük is, hisz Kereszty Gábor régóta fotózik, ezt jelzik
filmes időszakára emlékeztető
fekete-fehér képek a tárlaton.
Az olasz anzixok június 20-áig
tekinthetőek meg a Nádasdy-vár
Folyosó Galériájában.

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
Kereszty Gábor Itáliába kalauzoló kiállítását Szilárdy Béla festőművész
nyitotta meg

9600 Sárvár, Rákóczi utca 10. (Lidl parkoló mellett)
www.drbognareniko.hu
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SUZUKI Castrum
autós-motoros
tesztnapok
Június 6-7-8

Reﬂektorfényben az új KATANA

Tesztelhető motorok:

 GSX-S 750,  GSX-S 1000F,  V-Strom 250
 V-Strom 650XT,  V-Storm 1000XT
 Burgman 400

Tesztelhető autók:

 Swift,  S-Cross,  Vitara,  Jimny

Regisztráció:
www.suzukicastrum.hu/tesztvezetes/
Bemutatkozik az új Jimny

SUZUKI Castrum

Szombathely, Körmendi út 98.
Tel.: 94/506-891, 30/945-2944,
suzukicastrum.hu

Szalon újranyitási akciók

Részletek
a kereskedésünkben
és a honlapunkon.

facebook.com/sarvari.televizio
S Á R V Á R I

SÁRVÁRI

K O N C E R T F Ú V Ó S Z E N E K A R
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Gyermekjuniális
a Nádasdy-várban
2019. június 2. (vasárnap)

Koncert
P Ü N K Ö S D I

14:00-20:00 Játékokkal teli vár – vidámpark
15:00 Tündérkert Daloló műsor H. Szabó Andreával
16:00 Irány a cirkusz!
17:00 Berta Alexandra és a Pengetős Trió művészi előadása

2019. június 9-én 20,30 órakor,
a Szent László Templomban

18:30 Süsü a sárkány! (élődarabos színielőadás)
20:00 Budapest Funk Nu-Jazz Orchestra
vezényel

S Z É L E S I AT T I L A

Városi véradás

Június 7-én, pénteken lesz a következő városi véradás. A Nádasdy-várban 10 órától
19 óráig várják a véradókat.

PÜNKÖSDI Sunday Brunch
június 9-én 12.00 és 14.00 óra között
a Danubius Health Spa Resort Sárvár
szálloda Nádor Éttermében

KORLÁTLAN ÉTEL ÉS ITALFOGYASZTÁSSAL
a szálloda által megadott italokból:
(folyó bor, sör, gyümölcslé),
élő zenével, jó idő esetén grillezéssel a teraszon.

5000

Az all inclusive ebéd ára:
Ft + 10 % szervízdíj.
Gyermekkedvezmények: 0 - 4 éves korig ingyenes,
4-12 éves korig 50% kedvezményt biztosítunk.
Asztalfoglalás a 06 95 888 400 telefonszámon.

danubiushotels.hu/sarvar

Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny?
Kihúzzuk a probléma gyökerét!
Keresse fel Dr. Pintér Gábor fogorvost
a Hotel Bassianaban lévő rendelőjében,
ahol szépészeti beavatkozásokkal,
fogfehérítéssel,
fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra
a legszebb ékszere!
Telefon: 06/ 30 /496-73-55
– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2019. május 31. és június 15. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Június 1., 8. és 15. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Május 31. (péntek) 19.00: Téma: Nádasdy Történelmi Fesztivál,
Vendégek: Szabó Krisztián és Takács Viktor
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

CSATORNAMŰ-KEZELŐ

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Június 7. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

SÁRVÁRI

HÍRLAP

Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. ÁPRILIS
ÁPRILIS
9600 Sárvár, Móricz
Zs. u. 4. 1. H
1. H
2. K
Felelős kiadó: a2. Kft.
ügyvezetője
K
3. Sze
Felelős szerkesztő:3. dr.
Sze Fonyó Roberta
4. Cs
Szerkesztőség: 9600 Sárvár,
MóriczSzelektív
Zs.5. u.P ürítés:
4.
4. Cs
5. P
6. Szo
Tel.: 95/320-261, E-mail:
hirlap@sarvar.hu
6.

Szo

7.

V

8.

H

9.

K
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Az építési-bontási hulladékot
(törmeléket)
a kijelölt napokon
10:00 órától
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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 «
» Eredetiségi vizsgálat «
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június 6-án és 13-án,
csütörtökön 17 órakor

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

www.ritmo.hu

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Ne koptassa a télit!
Nyári gumi akció

12.000 Ft/db -tól
SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

facebook.com/sarvari.televizio

SÁRVÁRI

Nagy lépést tett a bennmaradás
felé a Sárvár FC
Székesfehérváron még kikapott,
az ezüstérmes Érd ellen azonban hátrányból felállva nyert
Bojan Lazics együttese.
A Komárom elleni 2–0-s vereség után a Mol Vidi II. vendége
volt a Sárvár FC a labdarúgó
NB III nyugati csoportjának 28.
fordulójában. A kiesési rangadót
is elveszítették 2–0-ra a zöld-fehérek, akik ezzel nehéz helyzetbe
kerültek az utolsó két kör előtt,
hiszen visszacsúsztak az utolsó
előtti helyre a tabellán.
Bojan Lazics együttesének az
utolsó hazai bajnokin mindenképpen le kellett győznie a már
biztos ezüstérmes Érdet ahhoz,
hogy maradjon esélye a bennmaradásra. Nem indult jól a találkozó, a 21. percben Mojzer György
találatával a vendégek szerezték

meg a vezetést, azonban nem adta
fel az SFC, és három perc alatt kiegyenlített: Rajzinger Péter talált
a kapuba egy szépen felépített
kontra végén. A második félidő
már egyértelműen a hazaiakról
szólt, néhány játékvezetői ítélet
után a lelátón is felpaprikázódott a hangulat, de nemcsak a
nézőtéren, ugyanis a hajrá előtt
Zám Zsolt játékvezető elküldte a
kispadtól a reklamáló Bojan Lazicsot. Ez sem roppantotta meg a
hazaiakat, akik hat perccel a vége
előtt Pető Benjamin bombagóljával fordítottak, és ezzel a 2–1-es
bravúrgyőzelemmel fontos lépést
tettek a bennmaradás felé.
Az utolsó fordulóban Csepelen
vendégszerepel – vezetőedzője
nélkül – városunk csapata, ha
nem kap ki, ősztől is az NB IIIban szerepel.
Stari
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HÍRLAP

MEGNYITOTTUNK!

ÉKSZERBOLT
Szolgáltatásaink:
Szuper
nyitási akció!
Ingyenes
állapotfelmérés
Ékszerkészítés, javítás
Arany és ezüst
felvásárlás, beszámítás

SÁRVÁR – TESCO

www.lauraekszer.hu

A sárváriaknak igyekezniük kell a Csepel ellenei mérkőzésen, a tét a bennmaradás

Hatodikak lettek a kézisek, új edzővel
vágnak neki a következő szezonnak
Kikapott Győrben a szezonzárón
a Kinizsi, Rozmán Gergő vezetőedző elköszönt.
Véget ért a 2018/19-es szezon
az NB II-es női kézilabda bajnokság észak-nyugati csoportjában,
a Sárvári Kinizsi SE az utolsó
fordulóban a Győri Audi ETO
KC U22-es csapatához látogatott.
Mivel a VKLSE Győr a papírformának megfelelően kikapott hazai
pályán a Mosonmagyaróvártól,
így Jenőfi Katalinéknak győzelem
esetén még volt esélyük az ötödik hely megszerzésére, viszont
a hazaiaknak sem volt mindegy a
találkozó, ugyanis siker esetén biz-

tos volt, hogy a dobogón zárnak.
A rangadó nagy küzdelmet hozott,
13–12-es félidő után 29–22-re
nyert a Győr, így a Kinizsi 10
győzelemmel, 5 döntetlennel és 7
vereséggel a hatodik helyen fejezte
be a szezont.
Csonka László szakosztályvezetőtől megtudtuk, hogy a szezon
végén lejárt a szerződése Rozmán
Gergő vezetőedzőnek, a felek közösen abban állapodtak meg, hogy
nem újítják meg a kontraktust, így
ősztől biztosan új tréner irányítja
a lányokat. Jelöltek már vannak
a poszt betöltésére, de megegyezés
lapzártánkig még nem született
egyik szakemberrel sem.

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat 6:00- 20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

SÖRÖK:
Dreher Classic 0,5 l ..................... 240
Dreher Hidegkomlós 0,5 l ........... 255
Dreher Pale Ale 0,5 l ................... 255
Dreher Red Ale 0,5 l .................... 255
Asahi 0,33 l ................................. 275
Arany Ászok 0,5 l ......................... 219
Kozel 0,5 l ................................... 250
HB 0,5 l ........................................ 221
Kőbányai 0,5 l ............................. 206
Pilsner Urquelle 0,5 l .................... 300
Kőbányai 2 l ................................ 700
Peroni 0,33 l ................................ 299
Dreher 0% citromos 0,5 l ............. 215
Soproni 0,5 l ................................ 222
Steffl 0,5 l ..................................... 213
Aranyfácán 0,5 l ........................... 193
Soproni Apa 0,5 l .......................... 261
Riesenbrau 0,5 l ........................... 189
Borsodi 0,5 l ................................. 229
Rákóczi 0,5 l ................................. 189
ÜDÍTŐK:
Pepsi ........................................... 369
Coca-cola 1,75 l .......................... 389
Lipton tea 1,5 több ízben ............ 329
Mirinda 2,25 l .............................. 369
ÁSVÁNYVIZEK:
Szentkirályi víz 1,5 l ........................110
Mizse 1,5 l víz .................................80
ENERGIAITALOK:
Rockstar energiaital 0,25 l ........... 209
Hell energiaital 0,25 l .................... 180
Burn energiaital ............................ 209
Monster energiaital 0,5 l .............. 290

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

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

480
510
510
510
833
438
500
442
412
600
350
897
430
444
426
386
522
378
458
378

Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

164
222
219
164

Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l

Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db
Ft/db

73 Ft/l
53 Ft/l
836
720
836
1160

Ft/l
Ft/l
Ft/l
Ft/l

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!
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Júniustól
gőzerővel
indul a Platán
NYÁR!

Sárvár, Batthyány u. 34/3.
Tel.: 06 30/974–6655

Az akció június 30-ig tart.

(volt Borudvar)

ESKÜVŐRE KÉSZÜLSZ?
Válaszd karikagyűrűben is
a hozzád illőt!
2019-es új modellek várnak,

MOST -10% kedvezmény
a munkadíj árából
és AJÁNDÉK egyedi
GYŰRŰPÁRNA!

A szokott időpontokban, csütörtökön és pénteken
esténként, begyújtunk a búbos kemencébe!
Lesz ott kacsa, liba, mangalica, malac, csülök,
mi szem - szájnak ingere!
A Platán zeneterasz rajongóiról sem feledkezünk el,
már pünkösd után
kis teraszindító esttel várjuk Önöket!
Ja, és ne feledjék: semmi ﬂanc, csak az íz!!!

(Részletek az üzletben.)

A kiegészítőkre se
legyen gondotok!
A násznép minden
tagjának van egy-egy
elegáns ékszerünk!

Minden
ARANY ékszer MOST
-20% kedvezménnyel,
beszámítás esetén.
Hogy a nagy napon
mindenki elegáns legyen...

www.ekszerszalon.com
Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

BÁTHORY LAKOMA 2019
Július 9–10-én (k.-sze.)
ismét időutazás a vár
bástyájában!
Középkori ételek,
korhű jelmezek, műsorok!
Foglalja le helyét, le ne
maradjon róla!
Jegy elővásárlási akció! Csak 10 napig:
7.500 Ft helyett 6.500 Ft 2019. 06.01–10-ig

RÉSZLETEK: www.tinodihotel.hu
Június végétől új étlap, házias ételek,
finom limonádék! Minden nap élőzene
a kerthelyiségben! Zenél Csuta!
Konyhai kisegítőt kiemelt munkabérrel, azonnali
kezdéssel felveszünk! HÍVJ!
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

