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Ismét átléphetünk a történelem kapuján

Folyamatosan épül
és fejlődik a város

Út, kerékpárút, orvosi ügyelet és
sportcsarnok is épül Sárváron.
Az integrált településfejlesztési
stratégiát májusi ülésén tárgyal
ta a sárvári képviselő-testület.

A Nádasdy Történelmi Fesztivál sajtótájékoztatóján Kondora István polgármester elismeréssel szólt a rendezvényről,
amely újdonságokkal is jelentkezik az idén

A Nádasdy Történelmi Fesz
tivál szervezői tartottak prog
ramismertető sajtótájékoztatót
június 12-én. Az érdeklődőket
Kondora István polgármester
köszöntötte, aki szólt a 11.
alkalommal megrendezendő
fesztivál jelentőségéről, a város
életében betöltött szerepéről.
A Nádasdy Történelmi Fesztivált július 12-e és 14-e között

rendezi meg a Nádasdy Történelmi és Hagyományőrző
Egyesület. A rendezvény fő
vonalát most is az ostromjáték
és a hagyományőrző csoportok
bemutatói adják. Nádasdy Halfogó Verseny, Báthory Lakoma,
Nádasdy Borbazár, kézműves
vásár, gyermekprogramok, Élő
sakk, Kincskereső játék és sok
egyéb program is várja majd a
fesztivállátogatókat. A fellépők

Újra indul a Sárvári Sörexpressz!
A Sárvári Sörexpressz és XX. Fúvószenei Várfesztivál idén
június 28-a és 30-a között kerül megrendezésre a fúvós szakma,
a Sárvárra látogató vendégek és városunk lakóinak örömére a
Nádasdy-várban. A fesztivál a hagyományos fúvószenei értékek
bemutatása mellett nagy hangsúlyt fektet a vendégcsalogató,
látványos elemekre. A felvonuláson a Sihu kisvonat mellett veterán autók is kísérik a zenészeket. Péntektől vasárnapig fellép
az Emelet, a Desperado, az Apostol, a Fiesta Csordás Tibivel.
Részletes program a sarvarvaros.hu-n!

között lesz a Budapest Bár, az
Esti Kornél és a Bagossy Brothers
Company is.
A fesztivál bora a burgenlandi
Jozef Tesch 2012-es évjáratú kékfrankosa lett, amelyet a borversenyen csaknem százötven tételből
választottunk ki – jelentette be
Wawrzsák László, a Nádasdy
Borverseny zsűrijének elnöke.
Részletes program
a 13. oldalon

Az önkormányzati beruházások egyik része pályázati forrás felhasználásával, másik része saját forrásból valósul meg.
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
közel 103 millió forintot nyert az
önkormányzat a Gárdonyi iskola
felújítására, amely hamarosan
be is fejeződik. Közel 300 millió
forintos pályázati támogatásból
elkezdődött a termálfürdő és a
Hegyközség közötti kerékpárút
kivitelezése. 2 milliárd 60 millió
forintos kormányzati támogatást
kapott Sárvár a multifunkcionális
sportcsarnok építésére, amely év
végére készül el. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 80 millió
forinttal támogatja az új orvosi
ügyelet kialakítását a Széchenyi
utca 11. szám alatt, és 30 millió
forintos pályázati támogatást
nyert az önkormányzat hazai forrásból a Jókai utca útburkolatának
megépítésére.
A májusi ülésen arról is határoztak a képviselők, hogy a Vörösmarty és Uzsoki utcák felújítására
pályázatot nyújtanak be.

Zenekompót – stílusok találkozása
A tavalyi év egyik nagy sikere volt a Zenekompót a Nádasdy-várban. A program olyan, mint egy zenei dömping, ami egy héten át
ontja magából a jobbnál jobb zenét játszó zenekarokat. Július 2-a és
7-e között minden este más stílus és egy jó buli lesz a Várkert színpadán. A zenei stílusokat bemutató hetes rendezvénysorozat első estéjén
20 órától a négytagú Folkkvartett együttes vezet be minket a népzene
világába. Július 3-án Countaktus Country zenekar, 4-én az Exxxtra
Blues Band lép fel, vasárnap estig váltják egymást a zenekarok.
Részletes program a sarvarvar.hu-n!
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Állampolgársági eskütételek a Városházán

Május–június hónapokban
újabb állampolgársági eskü
tételekre került sort Sárváron.
Két honosított román állampolgár és két visszahonosított

német állampolgár tett esküt
Kondora István polgármester
és Jakits–Szabó Zsuzsanna
anyakönyvi ügyintéző előtt a
Városházán. A köztársasági
elnöknek az állampolgárság

megadásáról szóló döntését
követően állítják ki a honosítási, illetve a visszahonosítási
okiratot, amelyet a kérelmező lakóhelye szerinti polgármesternek küldenek meg. Az

eskü napjával válnak magyar
állampolgárrá a honosítást
kérelmezők. A hivatalos ceremónia után a polgármester
köszöntötte az esküt tett új
magyar állampolgárokat.

A jó tanulókat köszöntötték Sárváron
Az idei tanév végén is köszöntöt
ték a kiemelkedő teljesítményt
nyújtott tanulókat Sárváron.
A Városháza nagytermében
Kondora István polgármester
és Máhr Tivadar alpolgármester
adták át a diákoknak az elisme
rő okleveleket.
Zsúfolásig telt az asztal oklevelekkel a Városháza nagytermében.
Idén júniusban mintegy 120 tanuló vehetett át elismerő oklevelet a
2018/2019-es tanévben mutatott
kimagasló teljesítményéért.
Az eseményen megjelent diákokat és vendégeket Kondora
István polgármester köszöntötte.
– Légy mindig kitűnő, de soha
ne legyél feltűnő – tanácsolta a
polgármester a fiataloknak, majd
Máhr Tivadar alpolgármesterrel
együtt átnyújtotta az elismerő
okleveleket a tanulók számára.
Sárvár Város Önkormányzata
azokat a diákokat jutalmazta,
akik a 2018/2019-es tanévben
kimagasló eredményeket értek
el valamilyen megyei vagy országos tanulmányi, illetve művészeti versenyen. Az ünnepségen
oklevelet vehettek át a Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Nádasdy Tamás Általános
Iskola, a Szent László Katolikus
Általános Iskola, a Barabás

A kiemelkedő teljesítményt nyújtott diákok tanáraikkal, igazgatóikkal és a város vezetőivel

György Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola és a
Tinódi Sebestyén Gimnázium
és Idegenforgalmi, Vendéglátói
Szakképző Iskola eredményes

tanulói, valamint a Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges növendékei is.
Kondora István polgármester
búcsúzóul egy közös csoport-

képre invitálta a díjazottakat,
majd a tanulmányaikhoz további
sikereket, a beköszöntő nyári
szünetre pedig jó pihenést kívánt
a diákoknak.

Bírósági ülnököket választottak
Megválasztotta a Sárvári Já
rásbíróság ülnökeit a sárvári
képviselő-testület, megbí
zóleveleiket a Városházán
vehették át.
Magyarország alaptörvénye
értelmében a törvény által meghatározott ügyekben nem hivatásos bírák is részt vesznek az
ítélkezésben. A 6 megválasztott
ülnök Dr. Szabó Attila, a Sárvári
Járásbíróság elnöke előtt tett
esküt, a megbízóleveleiket Kondora István polgármester adta

át. Négy évre szóló ülnöki megbízatást kapott Leitold Ibolya,
Markovits Tímea, Grodvaltné

Martos Veronika, Duszkó Pál
Józsefné, Márkus Sándorné és
Vargáné Bodor Katalin.

facebook.com/sarvari.televizio
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Egy újabb szabadtéri sportpark létesült
A Dévai Bíró Mátyás utca és
az Abádi Benedek sétány közti
zöldterületen elkészült a Nem
zeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program 14 milliós
támogatásával egy gumiborí
tású, tucatnyi testedző eszközt
tartalmazó tér.
– Az új közösségi sportpark
szervesen illeszkedik a „Mozdulj
Sárvár!” szelleméhez. Egy év telt
el a szerződések megkötésével,
a részletek pontosításával és a
kivitelezéssel – sorolta a park
létrejöttének részleteit Máhr
Tivadar alpolgármester.

Az elnyert pályázati forrás
felhasználásának alapgondolata,

hogy az egészség megőrzésének
egyik legfontosabb eszköze a

Máhr Tivadar és Vinter István az új sportparkban
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mindennapos sportolás, melyet
leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni.
A szabadtéri sportlétesítmény
kialakítása után folytatódni fog
a terület fejlesztése. Szeptemberre elkészül a házak melletti
garázssor vízelvezető rendszere
és szilárd útburkolata is, amely
a parkkal összeköttetést teremt.
Régen még közvilágítás sem volt,
most pedig egy igazi lakóparki
környezet kezd kibontakozni
– mondta a közeljövő terveit ismertetve Vinter István, a körzet
képviselője.

Összefogással fejlődik a bölcsőde
Önfeledt, boldog gyermekek
szaladgáltak a bölcsőde új
párakapuja alatt a rekkenő
hőségben. A legjobbkor érke
zett a városi bál szervezőinek
adománya a Sárvári Cseperedő
Bölcsődébe.
Az ajándékokat Kondora István polgármester, Savanyú Gábor
és Mórocz Zsolt, a Sárvári Városi
Bál szervezői, valamint a Flex cég
képviseletében Kulman Tamás
adták át június 13-án.
– Már a 12. Sárvári Városi Bált szerveztük meg idén
Mórocz Zsolt barátommal, és
hagyomány, hogy minden évben

valamelyik sárvári intézményt
támogatjuk a bál teljes bevételével. Ez azonban egy széles körű
összefogás nélkül nem jöhetett
volna létre: a Flex jelentős pénzügyi támogatást nyújtott, a helyi
és környékbeli vállalkozók értékes tombolatárgyakat ajánlottak
fel, és nem jöhetett volna létre a
vendégeink nélkül sem, hiszen ők
vásárolták meg a tombolajegyeket, és így több mint 700 ezer forintot sikerült összegyűjtenünk.
Ebből hoztuk létre a párakaput,
és rengeteg kültéri és beltéri készségfejlesztő játékot vásároltunk
az intézmény részére – mondta
el Savanyú Gábor szervező.

– A bölcsőde program ma
Magyarországon a figyelem előterében van, és ennek keretében
néhány hónappal ezelőtt fejeztük
be a bölcsőde felújítását. Nagyra
értékelem, hogy a fiatalok is
támogatják ezt az intézményt,
és sok-sok ajándékot hoztak a
bál bevételéből. Sárváron belül
egyébként minden korosztálynak megvan a maga igénye és
érdeklődése. A gyerekek szeretik
a szabad levegőn tartózkodást, és
örülnek a sok játszóeszköznek,
a dolgozókkal és a szülőkkel
együtt a szép új bölcsődének. Az
idősebb korosztálynak pedig az
elmúlt hetekben adtuk át a fel-

újított gondozási központot, így
a fejlesztéseink az egész sárvári
társadalmat átfogják és reprezentálják – mondta Kondora
István polgármester.
Varga Istvánné bölcsődevezető, munkatársai és az apróságok nagy örömmel fogadták a párakaput, a labdákat,
könyveket, mászókákat, egyéb
készségfejlesztő játékokat. A
bölcsődevezető elmondta, hogy
a felújítás után, így most újabb
eszközökkel gazdagodhatott az
intézmény, ahova egyébként
négy évvel ezelőtt már egy játszóház is érkezett a városi bál
bevételéből. 
-fr-

Emlékérem a pedagógusoknak

A városi pedagógusnapon Pedagógus Szolgálati Emlékér
mek átadására is sor került a Városháza nagytermében.
A Pedagógus Szolgálati Emlékérem az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által adományozható egyik szakmai elismerés.
Azok a nyugállományba vonuló pedagógusok kaphatják meg,
akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek. Sárváron idén 3 pedagógus kapott szolgálati emlékérmet.
Bodorkós Andrásné, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános
Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára vehette át az
elismerést Kondora István polgármestertől. Máthé Csabáné,
a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola igazgatóhelyettese,
magyar nyelv és irodalom szakos tanára szintén Pedagógus
Szolgálati Emlékéremben részesült. Továbbá Rumplerné
Jakits Erika, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola magyar–orosz–német szakos tanára vehette még át az elismerést.
A pedagógusokat igazgatóik is köszöntötték.

Nagy örömmel fogadták a gyerekek a rekkenő hőségben a párakaput
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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A boldogság kulcsa a család és a közösség
Dr. Bagdy Emőke, országo
san ismert klinikai szakpszi
chológus, pszichoterapeuta,
szupervizor tartott előadást a
Park Inn Hotel konferencia
termében, akit többek között
pedagógiai munkája, média
szereplései, ismeretterjesztő
könyvei tettek a hazai klinikai
szakpszichológia egyik legis
mertebb szakemberévé.
Dr. Bagdy Emőke ingyenes
előadását a Sárvár Tourist &
TDM szervezte, a költségeket az
önkormányzat vállalta magára.
Máhr Tivadar alpolgármester
köszöntötte az előadás előtt
a közönséget. Arról beszélt: a
város néhány éve fontos, a lelki
folyamatokat elemző tematikus

programsorozat támogatását
vállalta fel. Dr. Bagdy Emőke
meghívása is ennek a tematikának a része volt, és kétéves előké-

szítő munka után valósulhatott
meg Sárváron.
A klinikai szakpszichológus
elmondta: előadásával a bol-

Telt ház fogadta Dr. Bagdy Emőkét a Park Innben

dogság, a lelkierő, az egészség
és a megküzdeni képesség fontosságára szeretné felhívni a
figyelmet, mert nagyon nehéz
világban élünk, és nem vagyunk
felkészítve arra, hogy kezeljük
a stresszt. A szakember szerint
a boldogság egyik kulcsa, hogy
öncélok helyett a családot, közösséget érintőeket válasszunk,
mert ez jó érzéssel tölthet el, és
egészégben tart.
Dr. Bagdy Emőke előadására
nagyon sokan voltak kíváncsiak, a klinikai szakpszichológus,
pszichoterapeuta hasznos és
gyakorlatias tanácsokkal látta el
hallgatóit, amelyek a napi problémák megoldását, konfliktusok
kezelését könnyíthetik meg a
jövőben számukra. 
PM

Több kategóriában kapott városmarketing díjat Sárvár
Ismét szakmai elismerése
ket kaptak Sárvár turisztikai
vendéghozó programjai. A
Magyar Marketing Szövetség

a tavalyi két díj után idén há
rom Városmarketing Gyémánt
Díjjal jutalmazta a sárvári
TDM munkáját az Országos

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!

Városmarketing Díj 2019-es
versenyén.
Az Országos Városmarketing
Díj pályázatot azért alapították, hogy felhívja a figyelmet
a városok fejlesztésében egyre
fontosabbá és egyre intenzívebbé
váló marketingtevékenységre.
– Idén mindhárom díjat internetes kampány kategóriában ítélték
oda – számolt be Haller Ferenc,
a Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője a buda-

kampányaiért kapott Városmarketing Gyémánt Díjat.
Haller Ferenc arról is szólt,
hogy Sárvár mellett Bükfürdőn
és Zalakaroson is innovatív
kampányokkal mutatták meg az
elmúlt hónapokban, hogy milyen attrakciók várják a régióba
érkező turistákat. Így nemcsak
Sárvár, de Bükfürdő és Zalakaros
munkáját is elismerte a szakma.
Az ügyvezető szerint a marketing szakma elismerése és a térségbe érkező vendégek számá-

Telefon: 06/ 30 /496-73-55
– Nincs több fogas kérdés!
Sárvár, Várkerület 29.

Haller Ferenc a díjakkal

pesti Marriott Hotelben tartott
díjátadóról. Az idei versenyre
több mint 25 város nevezett,
több mint 100 pályaművel. A
sárvári TDM az AP-kód, a Kirakós és a Párkeresős internetes

nak növekedése bizonyítja, hogy
óriási erő rejlik a TDM-ekben.
Akkor pedig különösen, ha a
lehetőségeiket összeadva együtt
tudnak dolgozni egy közös célért
– fogalmazott.

facebook.com/sarvari.televizio
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Egy gobelint kapott ajándékba a város
A Galeria Arcisban a közelmúltban
kiállítást tartó Málik Irén Ferenczy
Noémi-díjas textilművész a városnak
adományozta Oltár című gobelin
munkáját.
Az átadási okirat aláírására a sárvári zenei könyvtárban került sor, ahol felállításra
került az értékes falikárpit. A művésznő
Sárvárnak adott ajándékának okiratát a
város részéről Kondora István polgármester
írta alá és köszönte meg. Az ajándékozási
szerződés aláírásán jelen volt Bődi Piroska

könyvtárvezető és Kondor János, a kulturális központ igazgatóhelyettese.
A Szent Erzsébet legendakörét feldolgozó,
Sárvárnak adományozott Oltár című alkotásról
Málik Irén textilművész úgy fogalmazott, hogy
az több egyéni kiállításának fontos darabja volt,
ám most méltó helyre került és örömmel ajándékozta a városnak. Az ajándék falikárpit Cebula Anna, a Szombathelyi Képtár igazgatójának
közreműködésével került a Nádasdy-várba.
A gobelin a Nádasdy Kulturális Központ
zenei könyvtárának nyitvatartási idejében
tekinthető meg a sárvári várban.

Málik Irén és Kondora István a városnak adományozott falikárpit előtt

Jubileumi kiállítás Sárváron
A Veszprémi Művész Céh
tagjainak kiállítása nyílt meg
a Galeria Arcisban. Az ország
első civil művészeti társasága
fennállásának harmincadik
évfordulóján tart Sárváron
tárlatot.
A Veszprémi Művész Céh
a Veszprém megyében élő,
alkotó, illetve a megyéhez
kötődő képzőművészeket tömöríti. Hivatásos művészek

alapították, de tagjai lehetnek
képesítéssel nem rendelkező
kiemelkedő művészek is. Céljuk a művészeti tevékenység
elősegítése a régióban alkotó
képzőművészek, iparművészek,
fotográfusok és művészetbarátok számára. A művésztársaság
harminc alkotójának változatos formavilágú alkotásai
június 30-ig tekinthetőek meg
a Galeria Arcisban, a Nádasdy-várban.

Felnőttként egy újabb bizonyítvány
Napjainkban egyre népszerűbb
az önképzés, az újabb végzett
ség megszerzése. A Szombat
helyi Szolgáltatási Szakkép
zési Centrum Barabás György
Műszaki Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolájában sikeres
volt az eladók szakmai vizsgája.
Az esti tagozatos eladó osztály tagjai kitartóak, őszinték,
érdeklődők, szorgalmasak voltak.
Az elmúlt 2 év alatt egymásnak

sokat segítettek a tanulásban.
Motiválták egymást, hogy munka
mellett, gyereknevelés közben
tanuljanak az iskolapadban.
A hallgatók az elméleti és a
gyakorlati oktatáson a TESCO
Áruházban, a Coop üzleteiben,
iskolai tanboltban ismerkedtek
az eladó szakma rejtelmeivel. A
vizsga napján 15 eladó vette át
boldogan szakmai bizonyítványát
abban a bizonyosságban, hogy a
tanulás a legjobb befektetés.

A sikeres eladói vizsgát tett osztály bizonyítványaikkal

Kondor János galériavezető, Kulcsár Ágnes a művészcéh vezetője és Németh
István Péter író a kiállításmegnyitón

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A NÁDASDY FERENC
MÚZEUMBAN

MÚZEUMI TEREMŐR

Új munkatársunk feladatai közé tartozik a múzeum kiállításainak felügyelete változó nappali munkarendben. Közreműködés a múzeum közönségkapcsolati és múzeumpedagógiai
rendezvényeinek lebonyolításában.
HOSSZÚTÁVÚ KARRIERLEHETŐSÉGBEN GONDOLKODÓ
MUNKATÁRSAT KERESÜNK.
Pályázati feltételek Legalább érettségi, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Előnyt jelent német és/vagy angol nyelv alapfokú ismerete, kulturális szakterületen eltöltött szakmai tapasztalat.
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. július 8.
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.
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Testvériskolai találkozó Sárváron
Sárvárra látogatott a Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Is
kola szinérváraljai testvéris
kolája. Az intézmény tanulói
és pedagógusai május 30-tól
június 1-ig programokkal teli,
felejthetetlen napokat tölthet
tek Sárváron.
Faültetéssel kezdődött a Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola
és a szinérváraljai Alexiu Berinde
Mezőgazdasági Líceum testvér
iskolai találkozója. A Gárdonyi
iskola udvarán Németh Ernő
igazgató köszöntötte a szinérvár
aljai küldöttséget, felidézte, 2015
óta íródik a két intézmény között
a testvériskolai kapcsolat.
– Amikor aláírtuk a szerződést, megállapodtunk közösen
arról, hogy kulturális, környezetvédelmi és történelmi kapcsolatot tartunk egymással. A fa
elültetésével az idei találkozónak
állítunk emléket – fogalmazott
az igazgató.
A partnerségnek köszönhetően kilenc szinérváraljai gyermek

látogathatott el városunkba öt
felnőtt kíséretében.
– A két intézmény közötti
barátságot szerettük volna ezzel
a látogatással megerősíteni.
A Gárdonyi iskola ezelőtt négy

képzőművészeti pályázat eredményhirdetésére. A pályázatot
közösen hirdette meg a két iskola, sárvári és szinérváraljai
gyerekek alkotásait egyaránt
várták és díjazták. Németh Ernő

Szinérváraljai és gárdonyis gyerekek együtt a Városházán (Fotó: Czupor Szilvia)

évvel már volt nálunk, mi most
tudtuk megejteni ezt a vis�szautat, melyre nagyon nagy
izgalommal készültünk – hangsúlyozta Czompa Mónika, a
szinérváraljai iskola tanítója.
A program az iskolaépületben
folytatódott, ahol sor került egy

kiemelte, fontosak az ilyen kezdeményezések, hiszen tovább
mélyítik az intézmények közötti
együttműködést.
A háromnapos kirándulás során a tanulók sárvári családoknál voltak elszállásolva. A helyi
diákok mindenben segítették

vendégeiket, együtt érkeztek
az önkormányzati hivatalba is,
ahol Kondora István fogadta a
küldöttséget.
– Amikor átvettem itt a stafétát, arra gondoltam, nem jó,
ha mindig csak a hivatalok és
a polgármesterek találkoznak.
Elkezdtünk kicsit lejjebb ásni, egy
olyan hálózatot kiépíteni, amely
nem egyetlenegy személytől
vagy intézménytől függ. Ennek
nagyon jó példája a Gárdonyi és
a szinérváraljai iskolák kapcsolata – értékelte a testvérvárosi
kapcsolatokat a városvezető.
A szinérváraljai diákokra a
polgármesteri köszöntő után
még számos színes program
várt. Városnézés keretében ellátogattak a Nádasdy-várba,
megtekintették a Zene Házát,
sétát tettek az Arborétumban,
végül megmártóztak a Sárvári Gyógyfürdő medencéiben.
És mindeközben akár életre
szóló barátságokat is köthettek
sárvári társaikkal.
sii

Sajtóközlemény
Az ország 52 teljesen automatizált
K&H bankfiókjának egyike Sárváron
működik!
Sárvár, 2019. június 18. - Július 1-től Sárváron is teljesen automatizáltan működik a K&H Bank fiókja, vagyis ettől a naptól kezdve az
ügyfelek saját maguk, egy ki-, és befizető ATM-en keresztül tudnak
készpénzt elhelyezni bankszámlájukon, mindezt költségmentesen, a
nap 24 órájában, a hét minden napján.
Az országban összesen 52 ilyen teljesen automatizált bankfiók működik a K&H
hálózatában, befizető bankautomata azonban már a pénzintézet mind a 206
bankfiókjában rendelkezésre áll. A tavalyi évben közel 400 milliárd forintértékben fizettek be a befizető ATM-eken keresztül az ügyfelek, ami éves szinten
70 százalékos növekedésnek felel meg. A K&H-s ATM-ek egy-egy alkalommal
legfeljebb 200 bankjegyet fogadnak el, ha valamennyi bankjegy 20 ezres, akkor
egy tranzakcióval maximum 4 millió forintot lehet befizetni.
A bankfiókok automatizálásának köszönhetően a tanácsadók hosszabb időre
állnak az ügyfelek rendelkezésére, hogy az olyan időigényesebb és komplexebb
kérdésekben is segíteni tudjanak, mint a lakásvásárlás, a megtakarítások elhelyezése, a befektetések kiválasztása, a számlavezetés, vagy akár a biztosítás.
A könnyebb és gördülékenyebb kiszolgálás érdekében az ügyfelek előre egyeztetett időpontban is érkezhetnek a bankfiókba, az időpont foglalást (06 95) 520
450 telefonszámon,
illetve online, a www.
kh.hu/idopontfoglalas
oldalon lehet kezdeményezni.

végig fix
törlesztőrészlettel

THM:
8,1-13,8%

facebook.com/sarvari.televizio
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Jelen lenni a pillanatban
Folytatódott a Nőszemközt
Pirivel című rendezvényso
rozat a sárvári könyvtárban.
Ezúttal Bődi Piroska könyvtár
vezető vendége Mészáros Mari
anna, a Sárvárról elszármazott,
majd nemrég hazaköltözött
rendezvényszervező, útikönyv
író, blogger volt.

Egy 50+-os nő, aki szerencsésnek, boldognak és nagyon szabadnak érzi magát. Aki azt vallja,
hogy az évek múltával nem bezárkózni, hanem újra rácsodálkozni
kell a világra, hogy minél több
gyönyörűségben legyen részünk
az élet különböző területein – vallotta magáról Mészáros Marianna.
Sikeres női karrierjének titkát
abban látta, hogy egyéni útja
és munkája összefonódott. A

legszorosabb kapocs az írás.
Munkája során internetes tartalmakat ír, szabadidejében

Sárvártól távol is mindig ezer
szállal kötődött szülővárosához.
Aztán az elmúlt évben Marian-

Mészáros Marianna és Bődi Piroska „nőszemközt” a könyvtárban

pedig blogot. Néhány éve ő volt
a szerzője a Sárvárt bemutató
útikönyvnek is.
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na hazaköltözött, ahogy mondja: hívtak a gyökereim, amelyek
szárnyakat adnak. Egyik leg-

fontosabb gyerekkori emlékét
mindig felidézi, hogy itt tanulta
meg az iskolában a szépírást.
Hazatérése után pedig az Arborétumot járja, meg-megölelve a
nagy tölgyfákat.
Önmegvalósítás, kiteljesedés, életigenlés, alkotásvágy – ezek a fogalmak mind
jellemzik Mészáros Mariannát. – Mindenkinek csak azt
javasolnám, hogy a rohanós,
digitalizált világunk ellenére
egy kicsit érdemes lelassulni.
Eltenni a telefont, és séta közben figyelni az apró csodákat.
Ehhez már több mozgalom is
tartozik, de kipróbálva önállóan is derűs életszemlélethez
vezet el – javasolta hallgatóságának. Hitvallása: jelen lenni a
pillanatban.

Kézimunkákból összeállított kiállítás látható a könyvtárban
„Ékszerek és hímzések” címmel
a Sárvári Kézműves Kör és a
Népi Díszítő Művészeti Szakkör
tagjai állították ki munkáikat a
könyvtárban.
Csaknem negyven alkotó több
mint száz hímzése, gyöngyékszere, hajócsipkéje látható a bibliotéka folyosógalériáján. Az eseményen Bődi Piroska könyvtárvezető
köszöntötte a megjelenteket, Varga Diana népdalokkal színesítette
a rendezvényt. A kiállítást Takács
Zoltán Bálint nyitotta meg. A Nádasdy Kulturális Központ igazgatója a hagyomány, a szakértelem, a
szépség és a közösséghez tartozás
szempontjai szerint értékelte a
kiállított munkákat, a szakköri
tevékenységet.

Bíró László szakkörvezető a
hajócsipkézésről árult el részleteket: egy csónak alakú kézi
eszközt használnak, erre tekerik
a fonalat és csomózásos technika
segítségével készítik el a munkákat. Egy terítő akár több héten át
készülhet, de a gyöngyékszerek
fűzése is igénybe vehet hat-nyolc
órát készítőjétől. A hímzéseket,
hajócsipkét, gyöngyékszereket
készítők összetartó közösséget
alkotnak, ez a megnyitón is
jól látszott. Az éves munkát
ajándékokkal köszönték meg
vezetőjüknek.
Jó hír, hogy a szakkörökben
már a fiatal generáció is jelen van.
Bíró Vivien például gyöngyökből
formált mazsorett babáival országos verseny díjazottja is volt.

Bíró László szakkörvezető egyik saját alkotását mutatja

A szakkörök kis nyári pihenő
után szeptembertől kezdik újra a
munkát és várják az új tagokat is.

A kézimunka kiállítás augusztus
végéig tekinthető meg a könyvtárban.
Pogács Mónika
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Szent László
Plébánia
Szent Miklós Pléb és
Szent Miklós
Plébánia
● Június 28-án, pénteken
Jézus Szent Szívének ünnepe
lesz.
● Június 30-án, a vasárnapi
szentmiséken „Péter fillér”
címén a világegyház javára és a
Szentatya karitatív tevékenységének megsegítésére gyűjtjük és
küldjük a perselyt.
● Június 30-án, a vasárnapi szentmisék valamelyikén
mindkét templomban jelentkezzenek szüleikkel együtt a
jövő tanévben elsőáldozáshoz
és bérmáláshoz járuló 3. és 8.
osztályt kezdő gyerekek.
● Július 1- 4. között a sárvári
plébániák 50 fős csoportja idén
is gyalog zarándokol Máriazellbe, hálát adni Isten minden
ajándékáért. Akik lélekben
szeretnének a gyalogos zarándokokhoz csatlakozni, azok
mindkét templomban esténként

vegyenek részt a szentmisén
imádkozva egymásért.
● Július 2-án Sarlós Boldog
asszony ünnepe lesz.
● Július 6-án, szombaton
a Sári templom egész napos
szentségimádási napja lesz.
Délelőtt 10 órakor szentségkitételi ünnepi szentmise. Délután
15 órakor ünnepi szentóra, este
18.30 órakor ünnepi szentségeltételi szentmise. A délelőtti
vagy az esti szentmisére várom
az idén elsőáldozott és megbér
málkozott gyermekeket, valamint minden itthon tartózkodó
hittanuló diákot! Buzdítom a
Híveket: Venite adoremus!=
Jöjjetek imádjuk!
● Az új tanévben 1. és 2.
osztályt kezdő katolikus gyermekeket július 7-én, vasárnap
a családnak megfelelő időpontban kezdődő szentmisén a jó
szülők írassák fel a hittanosok
közé mindkét templomban.
Mind a három általános iskolába beíratott gyermekeket elvárom. A kereszteléskor a Szülők
a vallásos nevelésre ígéretet
tettek. Az adott szó megtartása
a becsület alapja!
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● Július 11-én, csütörtökön
Európa fővédőszentjére Szent
Benedekre emlékezünk a szentmiséken.
● Kérem a hittanuló gyermekektől és szüleiktől, hogy a
nyári vakáció idején is lelkiismeretesen jöjjenek a vasárnapi
szentmisékre!
● A nyári hónapokban is
buzdítjuk a Híveket, hogy akik
tehetik, egy-egy alkalommal
örömmel jöjjenek el hétköznap
is szentmisére, valamint a vasárnapi litániára. Annyi mindenért kell és lehet imádkozni.
● A plébániák részletes programjait, miseszándékok és a
szertartásokról készült fotóalbumok a plébánia internetes
honlapján megtekinthetők:
www.ladislas.hu és www.sarvarsari.hu

Evangélikus
EvangélikusEgyházközség
Hírek 2
● Június 28-án, pénteken
14.30-tól tartja az Evangélikus
Hittudományi Egyetem tanév
záró ünnepi istentiszteletét a

www.sarvarvaros.hu
Zuglói Evangélikus Egyházközség templomában.
● Július 9–13. között kerül
sor a Középpont – Erdélyi
Lutheránus Ifjúsági Találkozóra, melynek idei helyszíne
Tusnádfürdő.
● 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.
● 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.
● Gyülekezetünk honlapcíme: reformatussarvar.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Az idei fesztivál a csapatépítést is segítette
A 11. Sárvári Országos Mazso
rett Fesztivál a Sárvári Koncert
fúvószenekar fesztiválcsalogató
műsorával indult. Az eseményt
Kondora István, Sárvár polgár
mestere nyitotta meg.

A fesztiválra Csepregről, Debrecenből, Hajdúböszörményből
és Kapuvárról érkeztek csoportok,
valamint fellépett a Sárvári Mazsorett Együttes valamennyi csoportja
is a vár szabadtéri színpadán. A
Sárvári Koncertfúvószenekar és
a Kanona Band szolgáltatott több
bemutatóhoz is élőzenét.
– A lányok jól összpontosítottak, élvezték az előadásokat,
nagyon jól sikerültek a produkciók, ezt a díjak is bizonyították
– mondta Csikós Györgyné
nívódíjas művészeti vezető. Két
tamburmajor, Bodorics Kitti és

Bakodi Csenge is díjazott lett.
A Kristály Csoport Mosolydíj
tortát kapott. A „Karib-tenger

Eső is nehezítette a rendezvényszervezők munkáját.
– Olyan csodálatos szülői háttér-
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Kanona Band támogatását is.
Csikós Györgyné szerint a közös
problémamegoldás beillett egy

Az idei mazsorett fesztivál résztvevői (Fotó: Benkő Sándor)

kalózai” koreográfiáért a legjobb
koreográfia díjat kapta meg
Csikós Györgyné. A sárvári
csoportok is brillíroztak, arany,
kiemelt arany okleveleket kaptak
produkcióikért.

rel rendelkezem, akik mindig és
mindenben segítik munkánkat.
Így volt ez most is: a szülők
pillanatok alatt letakarították
az esőtől vizes színpadot – mesélte a szervező, aki kiemelte a

rendkívüli csapatépítésnek is,
amiben a helyiek, a szervezők,
a vendégcsoportok is jól vizsgáztak, így sikerrel zárulhatott
a fesztivál.
Pogács Mónika

Százéves motormatuzsálem volt a találkozó legidősebb darabja
Másodszor rendeztek Sárvá
ron veterán autós pikniket. A
járművek tulajdonosai a vár
parkjában adtak egymásnak
találkozót, ahol vásár, számos
szabadtéri program és koncert
is várta a rendezvény iránt ér
deklődőket.
Csaknem száz veterán autó
és motor gazdája regisztrált
már előzetesen az eseményre.
Végül majdnem 130 oldtimer
járműcsodát láthattak az érdeklődők a Várparkban, illetve
a délután megrendezett városi
felvonuláson. A program része
volt a pedálos kisautók, járművek kiállítása, amelyet szíve-

sen próbáltak ki a legkisebbek.
A veterán piknik „leg”-je egy
százéves Sambeen volt. Az 1919es gyártású sportmotor tulajdonosa Gerdenics Gábor Bakonyjákóról érkezett, aki szívesen
mutatta be az érdeklődőknek a
járművet és indította be a nap
folyamán többször is a gépmatuzsálemet. Timár Éva elégedett
volt a résztvevők számával és a
program családias hangulatával,
mert épp ennek elérése volt a
céljuk. Tímár Éva úgy véli, fontos
ezeket az autócsodákat a nagyközönségnek is bemutatni, ezért
szervezték meg a pikniket, ahol
jól látszott: a régi autók szeretete
generációktól független, családok

Az oldtimer járművek fel is vonultak a városban (Fotó: Benkő Sándor)

közös programja lehet, baráti
társaságokat kovácsolhat még

inkább össze autótulajdonosként,
nézőként egyaránt. 
PM
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Pünkösdi koncertet adtak a fúvósok
Pünkösdvasárnap az elmúlt
évekhez hasonlóan ezúttal is
telt házas koncertet adott a
Sárvári Koncertfúvószenekar.
A hangversenynek a felújított
és megszépült Szent László
nagytemplom belső tere adott
otthont.
– A koncert jó néhány évvel
ezelőtt a várudvaron zajlott, ám
most már hagyományosan a
templomban tartjuk, így is emelve
a pünkösdi ünnepkörhöz való
kötödését. Az itt elhangzó zene-

számokra külön nem készültünk,
hisz minden műnek megvan a
saját előadási igénye, ami független a helyszíntől. A művek
igényessége adja az ünnep emelkedettségét, csupán a templomtér
visszhangosságát kell figyelembe
venni a darabok előadása során –
mondta el a hangversenyről Szélesi Attila, a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség Nívódíjával
kitüntetett karmester, az együttes
művészeti vezetője.
A felcsendülő zeneművekből
áradó ezerféle szín és hangulat

járuljon hozzá ahhoz, hogy
valódi szellemi, lelki feltöltődést élhessenek át a jelenlévők
pünkösd ünnepén – hangzott

www.sarvarvaros.hu

rű Bodzavirág című kórusmű
szerzőjének fúvószenekarra írt
Régi magyar táncok Gömörből
című alkotása volt. A másfél

Régizene a sárvári várban
A várak embert próbáló világától a kertek labirintusán át
a kastélyok nagyterméig járjuk be az utat július 9-én a Ná
dasdy-várban. Kátai Zoltán koncertje 20 órakor kezdődik.
A Kossuth-díjas énekmondó nyári koncertjén az elmúlt fél
évezred zenei világát idézi fel Tinóditól Cseh Tamásig. Egy
órában öt évszázad énekeit ismerhetjük meg egy mással össze
nem keverhető, fantasztikus ember előadásában. 21 órától
Szászvárosi Sándor viola da gamba művész és zenekarának
koncertje XIV. Lajos udvarának zenéjét mutatja be. Egy virtuóz
játékot megkövetelő előadás évszázadokkal repít vissza minket
egy olyan korba, amikor a zenészek sztárokká válhattak.

A felújított Szent László nagytemplom adott otthont a sárvári fúvósok
pünkösdi koncertjének

el a koncert köszöntőjében. A
nyitószámot John Williams, a
20. század legnagyobb hatású
és legismertebb amerikai filmzeneszerzője a szöuli olimpia
megrendezésére komponálta.
A következő mű szerzője Balázs Árpád, a méltán népsze-

órás műsor alatt így váltogatták
egymást a közismert dallamok és
a többtételes klasszikus darabok.
A Sárvári Koncertfúvószenekarral legközelebb a sárvári
közönség a Nádasdy-várban találkozhat június 29-én, a XX. jubileumi Fúvószenei Várfesztiválon.

CSALÁDI AUTÓ
FORD S-MAX

8.390.000 Ft-tól

–ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • www.strauss.hu
*

Az esetleges állami támogatás a fenti árból kerül levonásra. Az ajánlat érvényes 2019.04.01- 06.30-ig kötött vevőszerződés és 06.30-ig történő
forgalomba helyezés esetén, vagy a készlet erejéig. Vélhetően az ár júliusi vásárlás esetén is érvényben marad, mindez függ a Ford országos
kampányától és az esetleges áremelkedéstől. Vegyes átlagfogyasztás: 5,2 - 7,5l/100 km, CO2-kibocsátás: 87-189 g/km. Az árak bruttó árak

facebook.com/sarvari.televizio
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Japán nap után Japán Klub is alakult
Megrendezésre került Sárváron az
első Japán Nap. Egy teljes délutánra
távol-keleti köntösbe bújt a könyvtár
minden zuga, majd Japán Klub is ala
kult az intézményben.

legbe, ahol egy kimonógyűjteményt is
megtekinthettek.
A rendezvényt tombolasorsolás, majd
cosplay felvonulás zárta, melyen a legkidolgozottabb jelmezeket jutalmazták.
A program két sárvári fiatal, Fehér
Barbara Kyoko és Szalay Ádám kezdeményezése nyomán valósult meg. Nagy
álmuk, hogy a japán kultúra ápolása a
rendezvény után is folytatódjon Sárváron, és ez teljesült is. AniYume néven
megalakult a városi könyvtár negyedik
klubjaként a Japán Klub. A japán kultúra
és főként az animék, mangák szerelmesei minden hónap első péntekén tartják
összejöveteleiket, a következő július
5-én 17 órakor lesz.
sii

A kölcsönzőtérbe érve az érdeklődők
azonnal belecsöppentek az anime és a
manga világába, emellett társas- és videojátékok, képregények, Japánról szóló
könyvek, kard bemutató és bonsai fák
is várták a japán kultúra szerelmeseit.
A gyermekkönyvtárban kokeshi
baba bemutató, színező sarok, valamint
előadások kaptak helyet. A látogatókat
Fehér Krisztina kotoművész különleges
dallamokkal csalogatta a zenei rész-

Japán hangulat a városi könyvtárban

AMIT KÍNÁLUNK:

Saját állományú mu
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AMIT KÍNÁLUNK:

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
Sárvár-rábasömjéni üzemébe
hosszútávra, hétfőtől péntekig, egy- vagy
két műszakos munkarendbe munkatársakat keres:

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe.
Egy műszakos munkarendben: 3:40-12:00 óráig
Feladatok: tehergépkocsik fogadása, baromfis rekeszek leszedése,
baromfi függesztése, rekeszek tisztára mosása.
Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft

ÜZEMI KARBANTARTÓ (VILLANYSZERELŐ)
munkakörbe.
Kétműszakos munkarendben: 6:00-14:00; 14:00-22:00 óráig
Kezdő Bér: bruttó 400 ezer Ft + pótlékok

ÜZEMI TAKARÍTÓ

munkakörbe.
Állandó éjszakás munkarendben 22:00–06:00 óráig
Kezdő bér: bruttó 250 ezer Ft
Telefon:

06 70/938-8711

Csöngei Alkotótábor
2019. július 15–19.

Programok:
– A Weöres Sándor és Károlyi Amy Emlékház látogatása naponta
– Előadások, foglalkozások
– „Bóbita” tábori posta
– Napértékelő beszélgetés a tábortűz mellett
– Irodalmi-történelmi emlékhelyek látogatása: Ostffyasszonyfa – Petőfi Emlékszoba,
Sárvár – Nádasdy-vár.
Helyszín: A csöngei volt evangélikus parókia felújított épülete, 4 szoba, emeletes ágyakkal, közösségi terekkel, konyhával, nagy füves
udvarral, közvetlen mellette a helyi focipálya.
Előadóink: Dr. Fűzfa Balázs egyetemi
tanár, Németh Ervin drámapedagógus, Molnár Jutka életmód-tanácsadó, Szabó Ervin
méhész, Varga Diána népdalénekes, Németh
„Nyiba” Sándor a Magyar Kultúra Lovagja,
birkózó olimpikon, Rozmán László a „Weöres
Sándor és Károlyi Amy Emlékének Ápolása”
Alapítvány kuratóriumi elnöke.
Jelentkezési határidő: július 11.
A tábor díja: 27.000 Ft.
Jelentkezés: Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna: 06/30 216-2161, mesterhazyne.m@
gmail.com, vagy 95/370-148, 95/588-711,
95/588-712, iskolarepcelak@gmail.com

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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j
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s
Sürgő
k!*
egoldju
m
l
lü
e
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n
24 órá

E-mail: hr@taravis.hu

Telefon:

06 70/938-8711

E-mail:
hr@taravis.hu
@amicsirkenk.gallus

@amicsirkenk.gallus

Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu
Taravis Kft.
9600 Sárvár, Rábasömjéni út 129.
Mobil: +36 70 938 8711
Web: www.gallus.hu

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.
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16:00 Regös Együttes – Borbazár színpad
16:30 Hamza Viktória szabadidomító bemutatója:
A lovak nyelvén – Várhíd
17:00 Fák alatt zenekar – Borbazár színpad
18:00 Fesztivál zárás – záróceremónia – Kincskereső játék
eredményhirdetése – Borbazár színpad

XI. NÁDASDY
TÖRTÉNELMI FESZTIVÁL
2019. JÚLIUS 12-14.
2019. július 6. (szombat)
8:00 Nádasdy Halfogó Verseny – Sárvár, Téglagyári-tó
2019. július 9–10. (kedd–szerda)
19:00 Báthory Lakoma – gasztronómiai utazás a középkorba
Nádasdy-vár, I. Bástya
2019. július 12. (péntek)
17:30 Megemlékezés és koszorúzás a Fekete bég és a végvári
vitézek tiszteletére – Fekete bég szobor (napóra)
18:00 Emléktábla-leleplezés – Nádasdy-vár torony lábánál
19:00 Újvári Timi és a Hot Stuff – Borbazár színpad
20:30 Fáklyás felvonulás viseletben (hagyományőrzők és fellépők)
Batthyány u. – Ady u. – Posta tér – Nádasdy-vár
21:30 Budapest Bár koncert (km. Tóth Vera, Németh Juci,
Lovassy András, Frenk) SÁGA Nagyszínpad
23:00 Gypo Circus – Borbazár színpad
2019. július 13. (szombat)
8:00 Nádasdy Ételmustra (gasztonómiai kísérőrendezvény)
– Várpark
10:00 Fesztiválstart – nyitóceremónia – Várpark
11:00 Élőfigurás sakkjátszma – dráma és rettegés a sakktáblán
– Várpark
11:40 Viselet-, fegyverzet- és harcmodor-bemutatók – Várhíd
11:00-15:00 Bemutató főzések, főző show, ételkóstolók
(Nádasdy Ételmustra) – Várpark
13:00 Langaléta Garabonciások vásári tréfái – Várpark
15:00 Vadászkutyák a török korban (vadászati bemutató)
– Hátsó Várpark
16:00 Kanona Band koncert – Borbazár színpad
16:40 Sólymok és prédáik – solymászbemutató – Hátsó Várpark
17:15 „Lehajtott főt nem sebez kard” – mezei csata az oszmán és
a magyar seregek között – Hátsó várpark
18:00 Meggie’s Crew – Borbazár színpad
19:30 Esti Kornél – SÁGA Nagyszínpad
22:00 Bagossy Brothers Company – SÁGA Nagyszínpad
23:30 That’s right baby – Borbazár színpad
2019. július 14. (vasárnap)
10:00 Varnyú County zenekar gyermekkoncertje
– Borbazár színpad
11:00 Langaléta Garabonciások – Vándormuzsikus, avagy
a régi világ hangszereinek meséi – Borbazár színpad
12:45 Solymászbemutató – ragadozómadarak a vadászat
szolgálatában – Hátsó Várpark
13:30 „Két acélnak szűkös a zabla” – mezei csata – a végső ütközet
– Hátsó Várpark
14:30 Girls – Borbazár színpad
15:30 Langaléta Garabonciások – Vitézi mókák, kunkori
történetek – Hátsó Várpark

Állandó programok a három napban:
Váralja – korabeli falu – korhű életképek a Nádasdy-várban, állandó
kiállítások a Nádasdy Ferenc Múzeumban, Nádasdy Borbazár (a
korabeli Nádasdy uradalom területén található borászatok bemutatkozása), kézműves vásár, „S. barát nyomában” Kincskereső játék,
mesterségbeli bemutatók, pónilovaglás, végvári táborok, strázsa
mester posztja, solymász, gyermekfoglalkoztatók, honfoglalás kori
jurta a Sárvári Íjászkör táborában.
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Nádasdy HALFOGÓ verseny

2019. július 6. (szombat) 8:00 – Helyszín: Sárvár, Téglagyári-tó. Nevezés: Gold Fisch Horgászbolt (Sárvár, Battyhány u.
47.), +36 30 916 5146. Nevezési határidő: 2019. július 1. Nevezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni, mivel a nevezhető
létszám korlátozott. (25 fő/kategória)
07:30 gyülekező és sorsolás a Téglagyári tavon
08:00–12:00 verseny
Kategóriák: 1. ifjúsági (14 éves korig) csak úszós készséggel
2. felnőtt szabadon választott készséggel, egy horoggal
NEVEZÉSI DÍJ NINCS! 80.000 Ft összdíjazás + TÁRGYNYEREMÉNYEK.

Az „Országos Nádasdy Ételmustra” a szabadtűzön készült
ételek gasztronómiáját kívánja bemutatni, egymással ver
sengő csapatok kulináris megmérettetésének keretében.
Az elsősorban amatőr csapatokat felvonultató rendezvény
résztvevői részeseivé válhatnak egy interaktív történelmi
főzőbemutatónak és nemes versengésnek, melynek a végső
győzelem mellett külön tétjévé válik „Vas Megye Étele” cím
elnyerése.
Helyszín: Várpark – Sárvár, Várkerület 1.
8.00 Csapatok érkezése, főzőhelyek kisorsolása
9.00–10.00-ig Tűzgyújtás, előkészítés stb.
10.00–14.30-ig Főzés, sütés, stb. közben a munkakörnyezet
és csapatmegjelenés helyszínen történő bírálata
15:00-tól Eredményhirdetés
Nevezés díja: A nevezés az ételmustrára díjtalan!
Nevezés módja: Nevezni kitöltött nevezési lappal lehet,
amely átvehető Sárváron a TDM Tourinform Irodában (Várkerület 33/C. I. Posta mellett, H-P 10:00-16:00 óráig).
A nevezési lap és a részletes versenyszabályzat elektronikusan
is letölthető a www.nadasdyfesztival.hu/etelmustra oldalról.
A kitöltött nevezési lapok leadhatóak személyesen a Tourinform irodában, vagy az etelmustra@gmail.com címre is
küldhetőek. Mobil: +36 30 2675927.
Nevezési határidő: 2019. július 12. 16:00.
Bővebb információ: www.nadasdyfesztival.hu/etelmustra
etelmustra@gmail.com | mobil: +36 30-2675927

9.

K

10. Sze

14

SÁRVÁRI

A Sárvári Televízió tervezett műsora
2019. június 28. és július 13. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Június 29., július 6. és 13. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Június 28. (péntek) 19.00 EU - Régió/ uniós magazin
Július 5. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Sörexpresszről és Vár
fesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Július 5. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

SÁRVÁRI

HÍRLAP

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
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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

28. V
29. H
30. K

31. Szeindulnak
Nyári intenzív tanfolyamok
július 1-jén és 15-én, hétfőn
9 és 17 órakor

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

www.ritmo.hu
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14. V2019 Sárvár
Éves szelektív naptár
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Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási hulladék
31.
Sze által
eredetű hulladék
a közszolgáltató
15. Növényi
H
Szennyeződésmentes,
vegyes
csomagolási
hulladék
Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató
által
zsákból, vagy edényből
16. rendszeresített
K
Növényi
eredetű
hulladék
a közszolgáltató
által
rendszeresített
zsákból,
vagy
edényből
Szennyeződésmentes,
vegyes ahol
csomagolási
hulladék
Üveg gyűjtés azon
utcákban,
a kommunális
zsákból,
vagy edényből
17. rendszeresített
Szegyűjtés azon
Házhoz m
Üveg
utcákban,
ahol a kommunális
Hegyközség
és
Rábasömjén
területén
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.
Üveg
gyűjtés
azonHÉTFŐI
utcákban,
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
napon
történik.
h
18. Szennyeződésmentes,
Cs gyűjtés azon utcákban,
vegyes
csomagolási
hulladék
Üveg
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
napon
történik.
Üveg gyűjtés
azonHÉTFŐI
utcákban,
ahol
a kommunális
19. Növényi
P
hulladék
gyűjtésehulladék
KEDDI, CSÜTÖRTÖKI
vagyáltal
PÉNTEKI
eredetű
a közszolgáltató
Üveg
gyűjtés
azonKEDDI,
utcákban,
ahol a kommunális
hulladék
gyűjtése
CSÜTÖRTÖKI
vagy PÉNTEKI
napon
történik.zsákból, vagy edényből
20. rendszeresített
Szo
tartsa be
hulladék
gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagyKérjük,
PÉNTEKI
napon történik.
3
azon
utcákban,
a kommunális
Építési
törmelék
maximum
1m3ahol
/háztartás/év;
Kemény
napon
történik.
21. Üveg
V gyűjtés
1.
a
kukát,
gyűj
Építési törmelék
maximum
1m /háztartás/év;
Kemény
hulladék
gyűjtése
HÉTFŐI napon
történik. 10-16
1. elé kihelyezett
konténerben
óra
3
22. István
H utca
kiKemény
a
Építési
törmelék
1mkonténerben
/háztartás/év;
István
utca
1. elémaximum
kihelyezett
10-16
óraház elé,
között
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális
óra
között
23. István
K utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16a
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy2.
PÉNTEKIkukába a s
között
24. napon
Sze történik.
zacskóban hely
25. Cs
3.
a szelektíven
Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év;
Kemény
26. István
P utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16
szárazon,
lapítv
óra
27. között
Szo
Házhoz menő lomtalanítás július és augusztus
4. a szelektíves

Házhoz menő lomtalanítás július és augusztus

hónapokban nem kérhető. szájjal helyezze
28. V
Házhoz menő
lomtalanítás
és augusztus
hónapokban
nemjúlius
kérhető.
29. H
hónapokban nem kérhető. 5. kizárólag az
Kérjük,
be a következő szabályokat:
30.
K tartsa
Kérjük,
tartsa be a következő szabályokat: forgalmazott
1.
a
kukát,
gyűjtőzsákot
mindig reggel 5 óráig helyezze
31.
Sze
Kérjük,
tartsa
be a következő
szabályokat:
1. a kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel 5 óráig helyezze

zs

Házhoz
ki a ház
elé, menő lomtalanítás július és augusztus
1.
gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig
helyezze
ki a kukát,
ház elé,
Együttműködés
hónapokban
nem kérhető.
2.
a
kukába
szóródó, apródarabos
hulladékot
mindig
ki
ház elé, a
2. a kukába
a szóródó, apródarabos hulladékot mindig
zacskóban helyezze bele,
2.
a kukábahelyezze
a szóródó,
apródarabos hulladékot mindig
zacskóban
bele,
3.
a szelektíven
csomagolási
hulladékot mindig
Kérjük,
tartsa
begyűjtött
a következő
szabályokat:
zacskóban
helyezze
bele,
3.
a szelektíven
gyűjtött
csomagolási
hulladékot mindig
szárazon,
lapítva
helyezze
a gyűjtőzsákba,
1.
a
kukát,
gyűjtőzsákot
mindig
reggel
5 óráig helyezze
3.
a szelektíven
csomagolási
hulladékot
mindig
szárazon,
lapítvagyűjtött
helyezze
a gyűjtőzsákba,
4.
a
szelektíves
zsákokat teljesen megtöltve, bekötött
ki
a
ház
elé,
szárazon,
lapítva
helyezze
a
gyűjtőzsákba,
4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött
szájjal
helyezze
ki a gyűjtési
napok reggelén!
2.
a
a szóródó,
apródarabos
hulladékot
mindig
4.
a kukába
szelektíves
zsákokat
teljesen
megtöltve,
bekötött
szájjal
helyezze
ki a gyűjtési
napok
reggelén!
5. kizárólag helyezze
az STKH Kft.
által rendszeresített és
zacskóban
bele,
szájjal
helyezze
ki a Kft.
gyűjtési
reggelén!
5.
kizárólag
az STKH
által napok
rendszeresített
és
forgalmazott
zsákok
kerülnek
elszállításra!
3.
a
szelektíven
gyűjtött
csomagolási
hulladékot
5.
kizárólag
az
STKH
Kft.
által
rendszeresített
és mindig
forgalmazott
zsákok
kerülnek
elszállításra!
szárazon,
lapítva
helyezze
a
gyűjtőzsákba,
forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapatabekötött
4.
a szelektíves zsákokat
teljesen
megtöltve,
Együttműködésüket
köszönjük:
STKH
csapata
szájjal
helyezze ki a gyűjtési
napok
Együttműködésüket
köszönjük:
STKHreggelén!
csapata
5. kizárólag az STKH Kft. által rendszeresített és
forgalmazott zsákok kerülnek elszállításra!

Bőrgyógyászat Sárváron!
Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

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

SÁRVÁRI

Bennmaradt az
NB III-ban a Sárvár FC
A labdarúgó NB III. nyugati
csoportjának utolsó, 30. fordulójában az újonc Sárvár FC a Csepel vendége volt. A zöld-fehéreknek legalább egy pont kellett
a biztos bennmaradáshoz, ám
a vendégek dolgát nehezítette,
hogy az Érd ellen kiállított Bojan
Lazics vezetőedző eltiltás miatt
nem ülhetett le a csapat kispadjára. A 44. percben Rajzinger
Péter találatával a mieink szerezték meg a vezetést, ám a második félidőben, a 68. percben,
egy szöglet után Kovács Dávid
egyenlített. Izgalmasan alakult
a hajrá, újabb találat már nem
született, így az 1–1-es döntetlennel a Sárvár FC bennmaradt,

a Csepel viszont kiesett a BLASZ
megyei I. osztályba.
Az már korábban eldőlt, hogy
az Ajka lett a bajnok, Schindler
Szabolcs csapata huszonkét
győzelemmel, öt döntetlennel
és három vereséggel zárt az élen.
Az ezüstérem az érdiek nyakába
került, akik tizenhétszer nyertek,
nyolcszor játszottak döntetlent
és öt alkalommal szenvedtek
vereséget, míg a bronzérmet a
Puskás Akadémia II. szerezte
meg, amely tizenhárom sikerrel, tizenegy döntetlennel és hat
vereséggel fejezte be a szezont.
A Sárvár FC tizenkettedikként
zárt a tizenhat fős mezőnyben,
Bojan Lazics együttese hét győzelmet, tizenegy döntetlent és
tizenkét vereséget gyűjtött. Úgy
tudjuk, ősztől is a szerb tréner
irányítja majd a csapatot.
Stari

Nyári AKCIÓK!
2019. 07.01-től
07. 31-ig

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

Most:-10% a munkadíjból
(részletek az üzletben)

Az IGAZINAK:
Gyémánt eljegyzési gyűrűk

Most: –10%
Újra hódít:
IGAZGYÖNGY ékszerek

Most: –10%
A NYÁR SZÍNE:
Türkiz Köves ezüst ékszerek

Most: –10%

SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.)
Batthyány u. 34/3.
H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •
ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

Vívósiker

Beszámoló Törökbálintról

Sárvár
| Celldömölk
Sárvár
Sárvár||Celldömölk
Celldömölk

Felnőttképzési
Felnőttképzési nyilvántartási
nyilvántartási szám:
szám: 00509-2009
00509-2009 •• Intézmény
Intézmény akkreditációs
akkreditációs lajstromszám:
lajstromszám: AL-2706
AL-2706

A Budapesten rendezett Vívó Diákolimpián a Sárvári
Vívóképző SE sportolói kiválóan szerepeltek. Gyermek kard
fegyvernemben, vívásban Baán Petra bronzérmes lett, Jóob
sz
n!tásban!
eon!
Zalán a 14. és Bolfert Dániel a 43. helyen végzett. A sportolók
sba
táôbsba
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edzője Horotán Attila.

Használd
ki a nyarat,
Használd
Használd
ki
ki aa nyarat,
nyarat,
gyere
intenzíven!
gyere
gyere
akár
akárakár
intenzíven!
intenzíven!

Betervezett
nyaralás
nem akadály!
Betervezett
Betervezett
nyaralás
nyaralás
nem
nem akadály!
akadály!

Nyelvvizsgára,
érettségire,
Nyelvvizsgára,
Nyelvvizsgára,
érettségire,
érettségire,
külföldi
munkára
felkészítés!
külföldi
külföldi
munkára
munkára
felkészítés!
felkészítés!

A XIX. Törökbálint Kupa a
Magyar JKA Karate Szövetség stílus országos bajnoksága
is. A rangos versenyre ismét
népes mezőny jött össze, 25
egyesület 178 versenyzője nevezett. A Sárvári Shotokan
Karate Egyesület 6 versenyzővel vett részt a viadalon.

A sárváriak közül Sipos Jázmin
szerepelt a legjobban, a II.
utánpótlás korcsoportban kihon kumite versenyszámban 2.
helyezett lett. Nagy Ákos, Solti
Barnabás, Csapó Bence, Czöndör Dániel és Gulyás Ferenc
is jól szerepeltek a versenyen.
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Edzőjük Németh Róbert.

TINIK
SZÜLEI
TINIK
SZÜLEI
FIGYELEM!
FIGYELEM!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00509-2009 • Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2706

Utolsó mérkőzésén döntetlent
játszott Bojan Lazics csapata
Csepelen, ezzel megőrizte har
madosztályú tagságát.
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HÍRLAP

Részletek az üzletben.

facebook.com/sarvari.televizio

16

SÁRVÁRI

Tinódi HoTel & ResTauRanT

Tin

di

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

Hotel Restaurant

www.sarvarvaros.hu

HÍRLAP

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
NYÁRKÖSZÖNTŐ A VÁRKAPUBAN!

BÁTHORY LAKOMA 2019
Július 9–10-én (k.-sze.)

ismét időutazás a vár
bástyájában!
Középkori ételek,
korhű jelmezek, műsorok!
Foglalja le helyét, ne
maradjon le róla! Utolsó helyek!

www.facebook.com/tinodihotel.hu

NYÁRI PROGRAMÍZELÍTŐ:

Hétvégente esténként szezonnyitó
grillezés a vendéglő teraszán!!
Mindenkit szeretettel várunk!

A nagy sikerre való tekintettel
2019. július 6-án (szombaton) 19 órától
egy fergeteges szülinapi buliba
hívunk mindenkit!!
Sztárvendég Hevesi Tamás

DJ: Brecska Attila

július 6. 20 órától
Újvári Timi – Holdosi Attila zenés műsora
július 29. 20 órától
Operett est Savanyú Gergő és partnere

Szakácsot kiemelt munkabérrel, azonnali
kezdéssel felveszünk! Lehet kezdő is!
HÍVJ MIELŐBB! +36309466689
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Asztalfoglalás: 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
A pizza & étel-express szolgálatunkhoz főállású vagy
részmunkaidős munkatársat felveszünk!

