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A Sárvári Sport- és Kulturális 
Központ impozáns épülete 
körül már készülnek a par-
kolók, megépült a piac ki-
szolgáló helyisége. Régi vágya 
teljesül ezzel a beruházással 
a sárváriaknak, akik a tervek 
szerint a legújabb Star Wars 
film decemberi premierjét 
már az új 3D-s sárvári mozi-
ban nézhetik meg.

A fürdő után a második legje-
lentősebb önkormányzati beru-
házás nemcsak a Kertváros, de 
Sárvár arculatát is meghatározza 
a következő évtizedekben. A na-
pokban tartottak bejárást az épü-
lő multifunkcionális csarnokban.

A Sárvári Sport és Kulturális 
Központ területén nagy erőkkel 
végzi a kivitelezést a ZÁÉV 
Építőipari Zrt. tavaly tavasz óta. 

Jelenleg a kivitelezés 70–80%-os 
készültségen áll, őszre várható a 
műszaki átadás. A sportcsarnok 
melletti parkolóktól és kiszol-
gáló épülettől indult a bejárás 
Vámos Zoltán, az üzemeltető 
cég, a Sárvári Sportfólió Kft. 
ügyvezető igazgatójának és 
Kondora István polgármester-
nek a vezetésével.

Folytatás a 3. oldalon

A városi piac és 
a Spirit is 
napirendre került
Közterület-elnevezésről, a piac 
ideiglenes elhelyezésére szolgáló 
ingatlanra vonatkozó bérleti 
szerződés meghosszabbításáról, 
a képviselő-testület II. félévi 
munkatervéről is határoztak a 
sárvári képviselők. A városatyák 
június 27-én tartották soron 
következő ülésüket a Városháza 
nagytermében.

A Sárvári Városszépítő Egyesület 
javaslatára a Sárvár–Rábasömjén 
településrészen található, jelenleg 
üzemen kívül lévő „Termálkristály 
lepárló” üzemhez vezető földutat 
„Récsenyi utcának” nevezte el a 
sárvári képviselő-testület. A jelzett 
földút, illetve a lepárló üzem a 
kataszteri térkép szerint a Récseny 
nevű dűlőben helyezkedik el, in-
nen jött az elnevezés.

A Spirit Hotel Kft. azzal a kére-
lemmel fordult az önkormányzat-
hoz, hogy a Vadkert körút 5. szám 
alatti ingatlanukat nyilvánítsa 
kiemelt fejlesztési területté.

Folytatás a 4. oldalon

Laár András lesz a következő vendég!
Folytatódik a Nádasdy Ferenc Múzeum #Előjegyeztelek című 

beszélgetős estje július 19-én, pénteken 20 órakor. Nyári vendé-
gük Laár András lesz, akivel itt lesz Besenyő Pista bácsi is. A L’art 
pour l’art Társulat honlapján olvasható önéletrajz szerint Laár 
András zeneszerző, szövegíró, gitáros, énekes, költő, humorista, 
színész. Mindegyik olyan tevékenység, mely önmagában megér 
egy beszélgetést, és mindegyikből megvalósulhat egy önálló est.  
A beszélgetést Molnár Andrea vezeti. A jegyek a Nádasdy Kultu-
rális Központban vásárolhatóak.

Lépj be a történelem kapuján! 
A Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület július 12-e 

és 14-e között szervezi meg a XI. Nádasdy Történelmi Fesztivált. 
Állandó programok: fáklyás felvonulás, ostrom, hagyományőr-
ző csapatok bemutatói, kézműves vásár, Nádasdy Borbazár, 
élő sakk, solymász- és vadászkutya bemutató valamint egyedi 
gyermekprogramok. A Nádasdy Ételmustrán keresik a 2019. 
évi Vas Megye Ételét. Fellép a Budapest Bár, az Esti Kornél és  
a Bagossy Brothers Company. További információ a facebook-on 
és a www.nadasdyfesztival.hu oldalon.
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A magyar egészségügy napja al-
kalmából Sárvár Város Önkor-
mányzata köszöntötte és díjazta 
a város egészségügyi dolgozóit. 

A Városházán megrendezett 
ünnepségen Vancsura Miklós, a 
Szent László Kórház főigazgatója 
kiemelte, a dolgozók részesei egy 
nagy egészségügyi átalakulásnak, 

mely által magas szintű ellátást 
tudnak biztosítani. Kollégáitól azt 
kérte, a Semmelweisi gondolatokat 
mind a higiénia, mind a hozzáállás 
tekintetében vigyék tovább.

Dr. Wächter Walter megyei 
tisztifőorvos köszönetet mon-
dott az egészségügyben dolgo-
zók áldozatvállalásáért, melyről 
mindennap tanúbizonyságot 
tesznek. Kondora István, Sárvár 
polgármestere hozzátette, a hiva-
tás képviselőit nem csak anyagi, 
erkölcsi megbecsülés is illeti.

Sárvár Város Önkormányzata 
az ünnepségen kitüntetésben 
részesített 16 egészségügyi dol-
gozót. Az elismeréseket Kondora 
István polgármester, Máhr Tiva-
dar alpolgármester és Vancsura 
Miklós főigazgató nyújtotta át a 
díjazottaknak.

*   *   *
„SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁR 

ÉRDEMÉREM” kitüntetést ado-
mányozott az önkormányzat:

Dr. Lascsik Edit háziorvos-
nak, a felnőtt lakosság egész-
ségmegőrzésében és a betegek 
gyógyítása területén évtizedeken 
át végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenysége, hivatásába vetett 
hite, felelősségteljes háziorvosi 
munkája elismeréseként.

Dr. Garami Ágnes házi gyer-
mekorvosnak, a gyermekgyó-

gyászat területén évtizedeken 
át végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenysége, felelősségteljes 
munkája, hivatásába vetett hite, 
a gyermekek iránti szeretete 
elismeréseként.

Dr. Sterba Gizella Irén há-
ziorvosnak, a felnőtt lakosság 
egészségmegőrzésében és a be-
tegek gyógyítása területén évti-
zedeken át végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenysége, szakmai 
tudása elismeréseként. 

Molnár Barbarának, a Szent 
László Kórház Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztálya logopé-
dusának, okleveles gyógypeda-
gógusának, a beteg rehabilitációs 
ellátás gyógypedagógiai-logopé-
diai szakterületén végzett kima-
gasló szakmai munkája, példa-
mutató, empatikus magatartása 
elismeréseként.

Németh Melinda Margitnak, 
a Szent László Kórház Mozgás-
szervi Rehabilitációs Osztálya 

szakápolójának, a betegellátás 
és az ápolás területén végzett 
szakmai munkája, a betegekkel 
és munkatársakkal való példa-
mutató, empatikus magatartása 
elismeréseként.

Takács Istvánnénak, a Szent 
László Kórház Krónikus Bel-
gyógyászati Osztály és Ápolási 
Osztály szakápolójának, a be-

tegellátás több területén végzett 
kiemelkedő szakmai munkája, 
a betegekkel és munkatársakkal 
való etikus magatartása elisme-
réseként.

Katona Ildikónak, a Szent 
László Kórház simasági telephe-
lyén lévő Pszichiátriai Rehabi-
litációs Osztály és Pszichiátriai 
Betegek Otthona osztályvezető 
főnővérének, a pszichiátriai 
betegek ellátása során nyújtott 
kiemelkedő szakmai munkája, 
a betegekkel és munkatársakkal 
való példamutató, empatikus 
magatartása elismeréseként.

 Major Katalin Eszternek, a 
Szent László Kórház kórházi 
higiénikusának, okleveles nép-
egészségügyi szakemberének, az 
orvosi és ápolási szakma terüle-
tén végzett szakmai munkája, a 
betegekkel és a munkatársakkal 
való példamutató, empatikus 
magatartása elismeréseként.

Dr. Magyar Rezsőnek, a Szent 
László Kórház simasági telephe-
lyén lévő Pszichiátriai Rehabi-
litációs Osztály és Pszichiátriai 
Betegek Otthona osztályvezető 
főorvosának, az emberek gyó-
gyulása érdekében végzett magas 
szakmai színvonalú, segítőkész 
és humánus orvosi, valamint 
az egészségügy területén kifej-

tett többéves etikus, korrekt és 
következetes szakmai munkája 
elismeréseként.

Gécziné Bődi Henriettának, 
a Szent László Kórház ápolási 
igazgatójának, a betegellátás 
több területén végzett kiemel-
kedő szakmai munkája, a bete-
gekkel és munkatársakkal való 
példamutató, etikus magatartása 
elismeréseként.

„KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEM-
ÉREM” kitüntetést adományozta 
az önkormányzat:

Csontos Elemérnének, a Vas 
Megyei Kormányhivatal Sár-
vári Járási Hivatal titkársági 
ügyintézőjének a közszférában 
évtizedeken át kifejtett kiemel-
kedő szakmai tevékenysége, 
felelősségteljes munkája, az ügy-
felek és a munkatársak iránti 
segítőkészsége, pozitív életszem-
lélete, közösségépítő törekvése 
elismeréseként.

  Tóth Jánosnak, a Szent Lász-
ló Kórház simasági telephelyén 
dolgozó portás telefonkezelő-
nek, a közszolgálatban végzett 
példamutató, magas színvonalú 
munkája, segítőkész magatartása 
elismeréseként. 

Papp Józsefnének, a Szent 
László Kórház Élelmezési Osz-
tályán dolgozó szakácsnőnek, 
szorgalommal, precizitással, pél-
dás hozzáállással végzett munká-
ja, a munkatársak és az ellátottak 
felé irányuló segítőkész magatar-
tása elismeréseként.

Ágoston Sándornak, a Szent 
László Kórház Üzemfenntartási 
Részlegén dolgozó kőműves-
nek, intézményi karbantartó-
nak, megbízhatósága, segítő-
készsége, a betegek, gondozottak 
érdekeit szem előtt tartó közszol-
gálati munkája elismeréseként.

Fenyő Imrének, a Szent László 
Kórház simasági telephelyén 
dolgozó kertésznek, megbízha-
tósága, magas színvonalú közszol-
gálati munkája elismeréseként.

Jáger Mátyásnak, a Szent 
László Kórház simasági telep-
helyén dolgozó portás, telefon-
kezelőnek, rugalmas, segítőkész, 
alkalmazkodó magatartása, a 
közszolgálatban végzett magas 
színvonalú munkája elismeré-
seként.

Semmelweis-napon köszöntötték az egészségügyi dolgozókat

A kitüntetettek a város és a kórház vezetőivel

Ruhaválogatás
A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ munkatár-

sai 2019. július 15-én és 16-án (hétfő, kedd) 8–15 óra között 
ingyenes ruhaválogatást szerveznek.

Helyszín: Sárvár, Nádasdy út 26.
Érdeklődni: 95/320-148, 95/326-011.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Háromszázmillió forintos be-
ruházással kerékpárút épül a 
Sárvár–Hegyközség település-
résztől a városi gyógyfürdőig, 
amelynek része lesz egy kerék-
páros-gyalogos ártéri híd is, 
továbbá újra használatba kerül 
két százéves híd is a kerékpárút 
nyomvonalán.

A Hegyközségben élők szá-
mára nagyon fontos lesz ez az új 
kerékpárút. Egy évtizedes prob-
léma szűnhet meg, hiszen egyre 
többen költöztek ki a Hegyköz-
ségbe, és ez az útépítés adhat biz-
tonságos összeköttetést a város 
többi részével. – Ugyanaz a ve-
zérgondolat munkált bennünk, 
mint Rábasömjén esetében, a 
kerékpárút még közelebb hozza 
a területet a városközponthoz. 
Továbbá várható, hogy a hegy-
községi ingatlanok a beruházás 
által is felértékelődnek – mondta 
Máhr Tivadar alpolgármester.

A beruházás illeszkedik a 
hegyközségi körforgalomtól 
Gércéig megvalósuló kerék-

párúthoz, amely a nagyon 
forgalmas 84-es utat váltja 
ki. A kerékpárút a Vas Me-
gyei Önkormányzat és Sárvár 
Város Önkormányzata által 

létrehozott konzorcium révén 
valósul meg. A két elem része 
a kerékpáros turizmus megyei 

szintű fejlesztéseként tervezett 
termál túraútvonalnak.

– A kerékpáros turizmus a 
legnagyobb ütemben fejlődő 
turisztikai ágazat. Összekap-
csolja a sporttevékenységet a 
természeti és kulturális értékek 
felfedezésének lehetőségével. 
Sárvár változatos domborzati 
viszonyai és adottságai külö-
nösen vonzóak e tekintetben. 
A most épülő útszakasz lesz 
ebben a legkiemelkedőbb – 
mondta Máhr Tivadar alpol-
gármester a helyszíni bejárás 
során.

Ha az időjárási viszonyok 
lehetővé teszik a folyamatos 
munkát, akkor az ősz folyamán 
be is fejeződhet a látványos 
hegyközségi beruházás.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Sport és Kulturális 

Központ parkolójában 172 
parkolóhely lesz, ahol – mint a 
város többi részén – ingyenes 
lesz a parkolás. A vasárnapi 
és a hétfői piacnapokon lesz 
kevesebb a parkolóhely, mert 
a városi piac is itt kap helyet. 
Kondora István polgármester 
szavaival élve, végre XXI. száza-
di, modern piaca lesz Sárvárnak 
a hozzá tartozó kiszolgáló helyi-
ségekkel együtt.

A sportcsarnok előterébe be-
lépve balra kap majd helyet egy 
büfé, jobbra a mozit alakították 
ki. Az itt található jegypénztár 
belülről és kívülről is hozzá-
férhető lesz. A küzdőtérre, a 
sportszakmai területekre és 
az öltözőkbe innen is be lehet 
menni, de nem itt lesz a főbe-
járatuk. - A mozi 153 férőhe-
lyes lesz a legmodernebb 3D-s 
technikával felszerelve. Bízunk 
abban, hogy nemcsak Sárvárról, 
de a környékről is ide vonzza 
majd a látogatókat – mondta 
Kondora István.

A komplexum legimpozán-
sabb tere a lelátónak és a küz-
dőtérnek helyet adó csarnok-
rész, amely az épületen kívüli 
lépcsőkön és teraszon keresztül 
közelíthető meg a sportesemé-

nyek alkalmával. – Alapvetően 
600 néző fér el a lelátókon, és 
a küzdőtéren még 400 fővel ki 
lehet bővíteni, ha olyan kultu-
rális rendezvény lesz, amelyhez 
színpadot építünk. Az NB II-es 
kézilabdázóink otthona lesz ez a 
csarnok, de kosárlabda, röplab-

da, futball, futsal, asztalitenisz, 
karate, kick-boksz versenyeket is 
lehet rendezni a nagyteremben – 
sorolta a polgármester.  

A multifunkcionális sport-
csarnok a kézilabdázókon kívül 

más sportegyesületeknek is he-
lyet ad, például a karatékáknak 
és a birkózóknak. Lesz az épü-
letben edzőterem, konferencia-
terem, fitnessterem, fallabda- és 
tekepálya is.

– Már húsz évvel ezelőtt kije-
löltük ezt a területet, öt-hat éve 

a tervek is készen állnak, és most 
jött el a megvalósítás időszaka. 
Egy olyan grandiózus épületet 
sikerült megálmodnunk, amely 
ennek a sport- és rekreációs te-
rületnek az első fejlesztési pontja. 
A kivitelezés nettó 3,4 milliárd 
forintba kerül, amelyet 2 milliárd 
60 millió forinttal támogatott a 
magyar állam. A fennmaradó 
részt a tartalékaiból és a folyó 
bevételeiből egészíti ki az önkor-
mányzat. Azt gondolom, hogy 
évtizedenként egy ilyen nagy ívű 
beruházást meg tud valósítani a 
város, hiszen van olyan erős ipa-
runk és idegenforgalmunk, hogy 
az adóbevételeinkből ennek a 
költségeit fedezni tudjuk – húzta 
alá a polgármester. 

A multifunkcionális sport-
csarnok átadása december kö-
zepére várható, amikor is egy 
országos kézilabda gálának ad 
majd helyet a komplexum. A 
sárváriak pedig már a legújabb 
Star Wars film premierjét de-
cemberben az új 3D-s moziban 
nézhetik meg.  

-fr-

Decemberre elkészül a multifunkcionális sportcsarnok
Több mint kétmilliárd forinttal támogatta a beruházást a magyar állam

„Közelebb kerülhet” a Hegyközség a városközponthoz

A földmunkák zajlanak, készül a hegyközségi kerékpárút alapja

A multifunkcionális sportcsarnok az első fejlesztési pontja ennek a kertvárosi 
rek reációs területnek (Fotó: Benkő Sándor)
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Folytatás az 1. oldalról
A Spirit Hotel Kft. azért kérte 

az önkormányzattól a Vadkert 
körút 5. szám alatti ingatla-
nuk kiemelt fejlesztési területté 
alakítását, mert az ingatlanon 
található wellness- és gyógyszál-
lodát szeretnék bővíteni, azon-
ban erre csak abban az esetben 

nyílna lehetőség, ha a beépítési 
paraméterek módosulnának.  
A tervezett bővítés a szálloda na-
gyobb kapacitás kihasználtságát, 
ezen keresztül a gazdaságosabb 
működését segítené elő, mely 
közvetve kedvezően érintheti a 
város idegenforgalmi, turisztikai 
céljai megvalósítását, e területen 

meglevő értékek fenntartását, 
bővítését, emellett újabb munka-
helyek létesítését is szolgálja. A 
képviselő-testület megszavazta 
az ingatlan kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítását és meg-
indította a településrendezési 
eszközök módosítására irányuló 
eljárást.

Meghosszabbították 2019. de-
cember 31-ig a városi piac ideig-
lenes elhelyezésére szolgáló ipar-
telepi területre vonatkozó bérleti 
szerződést. Az új sportcsarnok 
melletti parkolók területén lesz 
majd a piac végleges helye, ahova 
– a komplexum átadását követően 
– évvégén költözhet majd. -fr-

A városi piac és a Spirit is napirendre került

A sárvári Spirit Hotel nyerte 
a leginnovatívabb spa hotel-
nek járó díjat, melyet az Eu-
rópai Gyógyfürdők Egyesülete 
(ESPA) ítélt oda. A díjátadót 
Horvátországban tartották több 
mint 25 ország részvételével.  

Az elismerést többek között 
a modern stílus és a természe-
tes források felhasználásának 
ötvözéséért kapta meg a sárvári 
szálloda. A díjátadón kiemelték 
a Spirit különleges szűretlen 
termálvízét,  amelyet mind az 
orvosi ellátásban, mind a spa 
részlegen számtalan módon 
alkalmaznak. A sárvári gyógyvíz 

a „nők vize” is, hiszen régóta be-
vált gyógyír a női egészségügyi 
problémákra. Fontos szempont 
volt továbbá a díj odaítélése 
során, hogy a Spirit Hotelben 
több orvos áll a vendégek ren-
delkezésére, így hagyományos 
és személyre szabott kezelések 
egyaránt elérhetőek a vendégek 
egyedi állapotához és igényeihez 
igazítva. A zsűri emellett ki-
emelte a Spirit Hotel mySPIRIT 
Egészségprogramját is, amely tá-
mogatást nyújt a résztvevőknek 
az egészségesebb élethez vezető 
úton, valamint egyfajta gyakor-
lati útmutatást ad a testi-lelki 
egyensúly eléréséhez. 

A Spirit a leginnovatívabb spa hotel

Ünnepélyes keretek között 
adták át a Sárvári Gyógyfürdő 
Kft. legújabb beruházását. 
A sárvári fürdőn ezúttal két 
gyógyvizes medence fölé került 
részleges fedés alkalmazkodva 
az időjáráshoz és a vendégigé-
nyekhez. 

A Sárvári Gyógy- és Well-
nessfürdőben mintegy 50 millió 
forintból kapott részleges fedést 
a külső és a retró gyógyvizes me-
dence. Az árnyékolást Vojtkó Ti-
bor fürdőigazgató mutatta be az 
átadó ünnepség résztvevőinek. 

– A tartószerkezet anyaga 
tűzihorganyzott fémszerkezet, 
a fedés polikarbonátból készült, 
mely UV álló és jégálló. Emel-
lett mindkét építményt elláttuk 
villámvédelemmel – sorolta az 
igazgató, kiemelve, a Sárvári 
Gyógyfürdő Kft. fontos felada-
tának tartja a gyógyturizmusban 
való aktív részvételt, és ennek ré-
szeként az egészségvédelmet is. 

– A beruházásnak köszönhe-
tően a vendégek a nyári hőség, az 
UV sugárzás, vagy az eső ellen is 
védelmet kapnak. A medencék 

csak részlegesen lettek lefedve, 
így a fürdővendégek eldönthe-
tik, hogy árnyékban vagy napsü-
tésben szeretnének tartózkodni 
– mondta Vojtkó Tibor.

Kondora István polgármester 
örömét fejezte ki az újabb beru-
házás kapcsán, de előrebocsá-
totta, lesznek teendők a jövőben 

is. Mint fogalmazott, a sárvári 
fürdő egy olyan komplex épít-
mény, amelyen minden órában 
jelentkezik valamilyen felújítási, 
karbantartási feladat. Az önkor-

mányzat számára emellett az is 
fontos, hogy támogassa a háttér 
infrastruktúra fejlesztését.

– Ki kell gondolnunk például, 
hogy a parkoló kapacitásokat 
hogyan tudjuk a fürdő környé-
kén úgy növelni, hogy a saját 
területeinket hasznosítjuk, vagy 
esetleg bérbe vehető területeket 
kutatunk fel. Amennyiben a 
bővítés mellett döntünk, akkor a 
nyugati irányba, a halastavak felé 
lehet ezt majd megtenni.

Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő az ünnepségen leszögezte, 
a minőségi szolgáltatások nyúj-
tásával, azok továbbfejlesztésével 
őrizheti meg Sárvár a turisztiká-
ban elfoglalt előkelő pozícióját.

Az árnyékolókat Vojtkó Ti-
bor, Kondora István és Ágh 
Péter átadta át. Az ünnepélyes 
pillanatban a fürdőzők is osz-
tozhattak, hazavihettek egy-egy 
darabot a felvágott nemzeti 
színű szalagból.

sii

Átadásra kerültek a gyógyvizes medencék árnyékolói

Siyka Katsarova, az ESPA alelnöke, Anette Rietz zsűritag, Pocsai Alex, a Spirit 
Hotel Thermal Spa társtulajdonosa és Silvia Giannini zsűritag  (balról jobbra)

Vojtkó Tibor, Kondora István és Ágh Péter is kipróbálták az új árnyékolót, 
de csak a medence partjáról
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Sárvár, 2019. június 18. - Július 1-től Sárváron is teljesen automati-
záltan működik a K&H Bank fi ókja, vagyis ettől a naptól kezdve az 
ügyfelek saját maguk, egy ki-, és befi zető ATM-en keresztül tudnak 
készpénzt elhelyezni bankszámlájukon, mindezt költségmentesen, a 
nap 24 órájában, a hét minden napján. 

Az országban összesen 52 ilyen teljesen automatizált bankfi ók működik a K&H 
hálózatában, befi zető bankautomata azonban már a pénzintézet mind a 206 
bankfi ókjában rendelkezésre áll. A tavalyi évben közel 400 milliárd forintér-
tékben fi zettek be a befi zető 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 befi zetni. 
A bankfi ókok 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 elhe-
lyezése, a befektetések kiválasztása, a számlavezetés, vagy akár a biztosítás.
A könnyebb és gördülékenyebb kiszolgálás érdekében az ügyfelek előre egyez-
tetett időpontban is érkezhetnek a bankfi ókba, az időpont foglalást (06 95) 520 
450 telefonszámon, 
illetve online, a www.
kh.hu/idopontfoglalas 
oldalon lehet kezde-
ményezni.

Sajtóközlemény
Az ország 52 teljesen automatizált 
K&H bankfi ókjának egyike Sárváron 
működik!

THM:
8,1-13,8%

végig fix
törlesz-
tőrészlettel

A Petőfi-lakótelep és környéke 
– attól függetlenül, hogy nem 
a központi részhez tartozik 
– Sárvár egyik nagyon dina-
mikusan fejlődő területe. Az 
elmúlt években számos közin-
tézmény megújult, és Kampel 
Oszkár, a 4-es körzet önkor-
mányzati képviselője nagy 
figyelmet fordított az utak, 
parkolók, járdák állapotára is. 

Körbenézve a Petőfi-lakótele-
pen és környékén, látjuk, hogy 
szinte valamennyi közintézmény 
megújult itt. Korábban felújí-
tották az autóbusz-állomást, a 
tűzoltólaktanyát és a Sárvári 
Csicsergő Óvoda épületét. 

– Ebben az önkormányzati 
ciklusban történt meg a vas-
útállomás környékének és a 
Cseperedő Bölcsődének a kor-
szerűsítése. A vasútállomás 
területén és mellette közel 100 
parkoló került kialakításra, és 
100 férőhelyes fedett kerékpár-
tároló is épült. E fejlesztések 
önkormányzatunk céltudatos 

tevékenységének eredményei a 
pályázatok elnyerése, valamint 
a saját források biztosítása által. 
Az eltelt évtizedekben a helyi 
gazdaság annyira megerősödött, 

hogy az iparűzési és az idegen-
forgalmi adóbevételeinkből 
tudjuk finanszírozni a pályáza-
taink önerejét és a saját forrásból 
megvalósuló beruházásainkat 
is – mondta Kampel Oszkár, 

aki hozzátette, örömteli, hogy 
a városrész megújulása látható 
a gazdasági egységek és a la-
kóközösségek vonatkozásában 
is. Egy új utca, az Eőry Vilmos 

létesült, melyben – és másutt is 
– új lakótömbök épültek. Kor-
szerűsítették a Petőfi-lakótelep 
épületeit. Az elmúlt hetekben 
megújult a lakosság által kedvelt 
bevásárlóközpont is. 

– A városi közösségek általá-
nos közérzetére nagy hatással 
van lakókörnyezetük gondo-
zottsága, karbantartottsága, 
esztétikai megjelenése. A lakók 
legnagyobb érdeklődéssel az 
utak, járdák és parkolók álla-
potát kísérik. Éppen ezért – a 
korábbi fejlesztések után – ebben 
a ciklusban is nagy figyelmet 
fordítottam e témára – húzta 
alá a 4-es körzet képviselője, 
aki sorolta a Kanizsai, Batthyá-
ny, Laktanya, Petőfi utcákban 
lezajlott járda-, parkoló-, ga-
rázsbejáró-, úttest-építéseket, 
aszfaltozásokat. 

– Sok apróbbnak tűnő, de a 
közérdeket szolgáló feladatot 
oldottunk meg a választóke-
rületben Kondora István pol-
gármester úrral és a hivatallal 
közösen, melyeket felsorolni is 
hosszú lenne. Maradt még fela-
dat a későbbiekre is, ezért bízom 
abban, hogy a következő önkor-
mányzati ciklusban folytathatom 
a munkámat – zárta gondolatait 
Kampel Oszkár.  

Dinamikusan fejlődik a Petőfi-lakótelep és környéke

Kondora István és Kampel Oszkár a Petőfi utcában – A megújult lakótömbök 
között és előtt szilád burkolatot alakított ki az önkormányzat
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Nemzetközi Kneipp Akciós 
Napok ünnepélyes nyitóren-
dezvényét tartották Sárváron. 
A résztvevőket Kondora István 
polgármester és dr. Székely 
János megyéspüspök is köszön-
tötte a Kossuth téren. 

A konferencia a „Gyerme-
kek egészségének fejlesztése 
a Kneipp-módszer segítségé-
vel” címet kapta. A küldöttek a 
Kneipp Wordlwide képvisele-
tében érkeztek Sárvárra, a hét 
állomásos vasi esemény hazai 
szervezője a Magyarországi 
Kneipp Szövetség volt. Dr. Garda 

Károly gyermekorvos, elnök a 
Kneipp-módszer megismerteté-
sét már óvodáskorban fontosnak 
tartja. A Csicsergő Óvodába 
járó gyermekek a megnyitón be 
is mutatták, hogy alkalmazzák 
az intézményben a módszert a 
végtagok hideg vizes bemeríté-
sével. Ez jótékonyan hathat az 
egészségre. A Sárvári Mazsorett 
Együttes bemutatóval színesítet-
te a programot. 

– Az egészségtudatosságra ne-
velő módszer a természet erőfor-
rásaiból merít, akár a gyógyhely 
minősítésű Sárvár és turizmusa 
a természetközeliség és az egész-

s é g e s  é l e t m ó d 
jegyében. Ezért 
tudtunk mi is szer-
vesen illeszkedni 
az eseményhez – 
mondta Kondora 
István polgármes-
ter a megnyitón. 
Dr. Székely János 
m e g y é s pü s p ö k 
i s  e g y i k  v é d -
nöke volt a ren-
dezvénynek, aki 
úgy nyilatkozott:  
A Kneipp-mód-
szer túlmutat az 
egészségmegőrzé-
sen, a test és lélek 
egységét állíthatja 
helyre az ember-
ben. A nemzetközi 
szövetség képvi-
selői búcsúzóul 
egy-egy nemesített 
Kneipp-rózsatő-
vel ajándékozták 
meg Sárvárt és a szombathelyi 
egyházmegyét, amelyet Kon-
dora István polgármester és  

dr. Székely János megyéspüspök 
vettek át.

Pogács Mónika

ÉRETTSÉGIZETT FIATALOK!
A 2019/020. tanévben nappali tagozaton 

a Barabás György Műszaki Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájában 

AUTOMATIKAI TECHNIKUS
2 éves képzés indul!

Várjuk a jelentkezőket! Érdeklődni: július 24-én, 
augusztus 7-én délelőtt az iskolában.

Jelentős felújítások zajlottak a 
Szent László nagytemplomban 
az elmúlt félév során. László 
király ünnepén került sor a 
belső felújítás utáni püspö-
ki megáldására. Az ünnepi 
szentmisét dr. Székely János 
püspök mutatta be azokért, 
akik hozzájárultak a templom 
megújulásához. A szentmise 
után szeretetvendégségre vár-
ták a templom előtti téren a 
résztvevőket. 

– Sárvár a közösségi és a hit-
élet szempontjából is pezsgő 
életet mutat. Öröm látni, hogy 
nemcsak idősek, hanem fiatal 
házaspárok gyerekekkel is itt 
vannak. A sárvári plébánia éle-
tében nagyon sok gazdagodás ta-
pasztalható, a város segítségével 
visszakaptuk a régi templomhoz 
közeli plébániaépületünket, mel-
lé egy közösségi ház is épülhet 
majd. Hamarosan érkeznek Sár-
várra az annunciáta nővérek, így 
ismét lesznek a városnak hosszú 

évtizedek után női szerzetesei. 
A katolikus iskola bővítése is 
a végéhez közeledik. Sárváron 
egy eleven egyházközség mű-
ködik, amely erősen ellenáll 

az egyre atomizálódó világnak 
– jelentette ki dr. Székely János 
megyéspüspök.

A rendezvényen jelen volt 
Kondora István polgármester is, 
aki azt hangsúlyozta: a város és 

az egyházak közötti együttmű-
ködés problémamentes, ez pedig 
jó alap ahhoz is, hogy Sárvár ne 
csak anyagiakban, hanem lelki-
ekben is gazdagodjon.

A most befejeződött felújí-
tás a templom életében már a 
sokadik ilyen alkalom volt. A 
Rákóczi-szabadságharc idején a 
várossal együtt elpusztult temp-
lomot 1732-ben építették újjá 

először, majd a barokk templom 
1830-ban két boltszakasszal 
bővült. A város lakosságának 
növekedése, és a templom álla-
gának rohamos romlása miatt 
1926–27-ben újabb átépítésére 
került sor. A templomtérben lát-
ható Sárvár első köztéri szobra, 
a szomorkodó Krisztus oszlopa 
1701-ből.

– A mostani felújítások célja, 
hogy szebbé és barátságosabbá 
tegyük a templomot – mondta 
el a munkálatokról Wimmer 
Roland városi plébános. Leke-
rült a rácsozat, a szerepét térfi-
gyelők és biztonsági érzékelők 
vették át. Fehér gránitburko-
latot kapott a padlózat, újra-
festették a falakat és elvégezték 
az aranyozást is. Felújították 
az orgonát és a templomtér 
hangosítását. Fűthetőek lettek 
a padsorok és négy új szobor 
is került a templomba – szól a 
felsorolás a teljesség igénye nél-
kül, mivel is gyarapodott most 
a sárvári nagytemplom.

Szebbé és barátságosabbá tették a templomot

Wimmer Roland városi plébános és dr. Székely János püspök a felújított Szent 
László nagytemplom megáldásán

Már óvodáskorban fontos a Kneipp-módszer

A Csicsergő Óvodába járó gyermekek a megnyitón 
be is mutatták, hogy alkalmazzák az intézményben 
a Kneipp-módszert
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Sárvári szakember látja el június 
közepétől a megyei tisztifőor-
vosi feladatokat. Dr. Wächter 
Waltert, a sárvári járás korábbi 
tisztifőorvosát bízták meg a 
Vas Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya 
vezetőjeként a megyei tiszti-
főorvosi feladatok ellátásával.

Új székhelyén, Szombathelyen 
az ÁNTSZ Sugár úti épületé-
ben tartott sajtótájékoztatót Dr. 
Wächter Walter. Az új megyei 
tisztifőorvos beszámolt a főosz-
tály élén bekövetkezett válto-
zásról, valamint beszélt Sárvárt 
érintő jövőbeni terveiről.

– Dr. Stánitz Éva távozásával 
megürült a megyei tisztifőorvosi 
pozíció, és az a megtiszteltetés 
ért, hogy Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott úr engem 
nevezett ki megyei tisztifőorvos-
sá június 15-ével. Nagyon nagy 
kihívás számomra ezt a posztot 
betölteni egy ilyen előd után – 
fogalmazott kinevezése kapcsán.

Dr. Wächter Walter 1971-ben 
született Sárváron. Falusi köror-
vos gyermekeként a rendelő a 
játszótere volt. Tanulmányait 
Pécsett végezte az orvostudomá-
nyi karon. A rezidens évek után 
édesapja körzetében dolgozott, 

majd 2003-ban saját praxisba 
kezdett. 2011 decemberében 
került a hatósághoz Sárvárra, itt 
több mint 7 évig, mostani kine-
vezéséig tevékenykedett.

Járási tisztifőorvosként több 
rangos elismerésben is részesült. 
2016-ban Lázár János Miniszter-
elnökséget vezető minisztertől 
Miniszteri Elismerő Oklevelet, 
Majthényi László elnöktől pe-
dig Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért Egészségügyi Ta-
gozata elismerést vehetett át.

Járási tisztifőorvosként rend-
kívül fontosnak tartotta az 
egészségmegőrző programok 
támogatását Sárváron. Szívügye 
volt többek között a Születés 

ünnepe rendezvénysorozat, 
amely jövőre ünnepli 10 éves 
jubileumát. Elmondása szerint 
kötelességének tekinti, hogy 
megyei szinten is tovább éltesse 
a népegészségügyi programokat, 
és eközben szülővárosáról sem 
szeretne elfeledkezni. 

A megyei tisztifőorvostól azt 
is megtudtuk, előléptetésével 
ideiglenesen megüresedett a 
járási tisztifőorvosi szék Sárvá-
ron. Pótlása folyamatban van, az 
átmeneti időszakban helyettesí-
téssel látják el a járási hatósági 
feladatokat. sii

Sárváron tartották a Magyar–
Osztrák Vízügyi Bizottság 63. 
ülését. A szervezet azzal a céllal 
jött létre, hogy megvitassa a ha-
tárvidék vízgazdálkodásának 
szabályozását. A mostani ülés 
egyik fő napirendje a klímavál-
tozásra való felkészülés volt.

Az államközi szervezet az 
1956. április 9-én Bécsben meg-
kötött Vízügyi Egyezmény alap-
ján működik, különös tekintet-
tel a vízi munkák tervezésére, 
kivitelezésére, fenntartására 
vonatkozóan. A mostani bizott-
sági ülésszak jegyzőkönyvének 
aláírása után Kovács Péter ma-
gyar kormánymeghatalmazott 
elmondta, a bizottsági munka 
során a felek áttekintették az 
elmúlt időszakban elvégzett 

feladatokat és összegezték a 
tennivalókat.

– Az éghajlatváltozás követ-
kezményeként egyrészről az 
aszály nagy problémát jelent. 

Ugyanakkor az árvizek is hatal-
mas gondokat okoznak. Ez a két 
témakör adta a megbeszéléseink 
legjavát. Ezért elhatároztuk 
egy munkabizottság létreho-

zását, amely elsőként a Fertő 
tó térségének vízelosztásával, 
vízgazdálkodásával fog törődni, 
hogy a vízkészletet öntözésre 
tudja mindkét fél felhasznál-
ni – mondta Günter Liebel, 
az osztrák környezetvédelmi 
minisztérium vízügyi osztály-
vezetője.

– Sárvár a Rába magyaror-
szági vonalának a szakaszha-
tára, ezért fontos szerepe van 
vízügyi szempontból. Az árvíz 
elleni gátak ma már megvédik 
a várost, az 1965-öshöz hasonló 
pusztítás nem következhet be. 
De a gátakat folyamatosan kar-
ban kell tartani, védekezni kell a 
hirtelen keletkező áradások ellen 
– szólt a vízügyi tanácskozás 
jelentőségéről Kondora István 
polgármester.

Közösen készülnek fel a klímaváltozásra

Sárvári szakember a megye új tisztifőorvosa

A Magyar–Osztrák Vízügyi Bizottság ülése Sárváron, középen Günter Liebel 
és Kovács Péter küldöttségvezetők

Dr. Wächter Walter kötelességének tekinti, hogy megyei szinten is tovább éltesse a 
népegészségügyi programokat, és eközben szülővárosáról sem szeretne elfeledkezni

Pályázati támogatással jelenhet meg 
új térkép Sárvárról
A Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft. sikerrel szerepelt 
a Sághegy Leader Egyesület pályázatán és 3 millió forintos 
támogatást nyert egy négynyelvű, Sárvárt és környékét be-
mutató hajtogatós térkép elkészítésére. 

A magyar mellett német, angol és cseh nyelven lesz elérhető 
az új térkép. A projekt összköltsége bruttó 5 millió forint, amely 
lehetővé teszi, hogy minden nyelvből 15 ezer példány, összesen 
tehát 60 ezer darab térkép készüljön. 

A kiadvány különlegessége, hogy nem csak Sárvár térképét és 
látnivalóit mutatja be, hanem a környéket is, mintegy 40 km-es 
körzetben. A kiadvány Sárvár mellett még 17 város, illetve falu 
nevezetességeinek leírását tartalmazza.

– Az információs anyag a tourinform irodában és a sárvári 
szolgáltatóknál lesz elérhető – tájékoztatott Haller Ferenc, a 
sárvári TDM ügyvezető igazgatója.
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Szent László és S

● Július 14-én mindkét temp-
lomban a vasárnapi szentmiséken 
jelentkezzenek szüleikkel azok a 
gyermekek, akik a jövő tanévben 
szeretnének elsőáldozáshoz és bér-
máláshoz járulni, ha ezt még nem 
tették meg. A feliratkozás feltétele 
a szentség felvételének. A hitokta-
tásban résztvevő gyermekeket is 
írassák fel a jó szülők. Az általános 
iskola minden évfolyamára vonat-
kozik ez.

● A nyári hónapokban is buz-
dítjuk a Híveket, hogy akik tehetik, 
egy-egy alkalommal jöjjenek el 
hétköznap is szentmisére. Annyi 
mindenért kell és lehet imádkozni.

● Július 21-én mindkét temp-
lomban a vasárnapi szentmi-
séken jelentkezzenek a szülők 
kíséretében azok a gyermekek, 
akik a jövő tanévben lesznek első 
osztályosok, ha ezt eddig nyaralás 
vagy egyéb elfoglaltság miatt nem 
tették meg.

● Július 28-án, vasárnap a Szent 
László-templomban a 9 órás, a Sári 
templomban a 10 órás nagymisén 
Szent Kristóf, az utazók védő-
szentjének ünnepéhez kapcsoltan 
autó-motor és kerékpár-szentelést 
végzünk. Kérjük a Híveket, akik 
autóval, motorral vagy kerékpár-
ral rendelkeznek, azzal jöjjenek a 
szentmisére, és imádkozzanak a 
balesetmentes közlekedésért!

● Szeretettel várjuk a nyaralá-
sokból visszatért ifjúságot család-
tagjaikkal együtt a vasárnapi szent-
misékre! A vasárnapi szentmise a 
hívő ember boldog és békés életének 
az alapja.

● Augusztus 4-én, vasárnap a 
szentmiséken Vianney Szent János 
közbenjárásával imádkoznak a jó 
Hívek a lelkipásztorkodó papságért. 
A papságot és a mai világban végzett 
apostoli szolgálatot megbecsülő és 
tisztelő Híveket szeretettel várom.

● Augusztus 6-án, kedden Urunk 
színeváltozásának ünnepe lesz.

● Augusztus 8-án, csütörtökön 
Szent Domonkosnak a rózsafüzé-
resek Atyjának lesz az ünnepe. Az 
esti szentmise előtt mindkét temp-
lomban rózsafüzért imádkozunk.

● Augusztus elején a sárvá-
ri plébániák 40 fős csoportja az 

eucharisztikus csodák nyomába 
zarándokol.

● Augusztus 15-én, csütörtö-
kön, Nagyboldogasszony főünne-
pén a Szent László-templomban 
7 és 9 órakor és 19 órakor, a Sári 
templomban 10 órakor és 18.30 
órakor lesznek ünnepi szentmisék. 
Az Egyház ezen az ünnepen kötele-
zően kéri tőlünk a szentmisén való 
részvételt.

● Július 29. és augusztus 2. 
között, hétfőtől péntekig plébániai 
gyermektábort tartunk változatos és 
értékes programokkal 100 gyermek 
részvételével. A gyermekek teljes 
ellátásban és csoportokra bontva 
felnőtt felügyeletben részesülnek. 
A családok számára ez a tábor a 
plébániai közösség ajándéka.

● A Plébániák internetes hon-
lapjain olvashatók a plébániai kö-
zösségek részletes programjai. www.
ladislas.hu és www.sarvarsari.hu

● A Sárvári és környékbeli ér-
deklődő és kereső Testvérek figyel-
mébe ajánlom a Mária Rádió értéket 
közvetítő műsorait. FM.95.2

Evangélikus Híre
 

● A július 19-e és 29-e között 
megrendezésre kerülő Művészetek 
Völgye Fesztiválon evangélikus 
egyházunk is bemutatkozik. Inter-
aktív programokkal várják az ér-
deklődőket a Tarisznya evangélikus 
udvarban Taliándörögdön. 

● Július 21-én a 9.30-kor kez-
dődő istentiszteleten Balázs Fanni, 
gyülekezetünk elsőéves teológus-
hallgatója végzi az igei szolgálatot. 

● Július 27-én, szombaton 13 
órakor kettős ordinációra kerül sor 
Bobán. Szemerei János püspök avat-
ja lelkésszé Németh Kitti és Rosta 
Izabella végzős teológushallgatókat. 

● Egyházközségünk főbb hí-
reiről közösségi oldalunkon, a 
facebook.com/SarvarEv címen is 
tájékozódhatnak.

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

● Keddenként 18 órai kezdettel 
tartja összejöveteleit a fiatal felnőt-
tek bibliaköre.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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A Sárvári Fotóklub tagjainak 
fényképeiből nyílt kiállítás 
„Képről-képre” címmel a Ná-
dasdy-vár Folyosó Galériáján. 
Az egyesület két év után mu-
tatkozik be most új alkotások-
kal közönségének. 

A tárlaton a fotográfia szinte 
minden tárgyköréből állítottak 
ki a fotósok a makrofotótól a 
tájképen és a portrén át az aktig. 
Színes és fekete-fehér képek egy-
aránt láthatók a kiállítótérben. 
Az eseményen köszöntőt mon-
dott Máhr Tivadar alpolgármes-
ter, aki Sárvár fényképészeinek a 
város életében betöltött számos 
szerepéről beszélt. Sárvár fotósai 
riporterek, mert minden esemé-
nyen jelen vannak és teljes körű-
en dokumentálják a város életét. 
Hírvivőkként, nagykövetekként 
megyei, régiós és országos kiál-
lításokra viszik Sárvár jó hírét. 
Fényképeikkel egyben élményt 
adnak közönségük számára. A 
látványélménnyel, a fényképek 
címeivel, ezek egységével gon-
dolatokat ébresztenek, a világot 
is segíthetnek a szemlélőknek 
egy kicsit jobban megismerni, 
megérteni. 

A tárlatot Benkő Sándor, a 
Sárvári Fotóklub Egyesület 
elnöke nyitotta meg, aki ki-

emelte: fotós közösségük úgy 
alkot teljes egységet, hogy 
közben mindenki megtartja 
egyéni hangját, stílusát, látás-
módját. A kiállítás is erről az 
egységről tanúskodik. A klub 
több mint húsz tagja 54 fotó-
val mutatkozik be a galérián. 
Az elnök azt is hangsúlyozta 
a megnyitón: a kiál lításra 
összegyűlt anyag azt igazolja 
számukra: a fotóklub közössé-

ge alkotásra inspirálja tagjait, 
az itt megosztott tudás pedig 
a klubhoz tartozók szakmai 

fejlődését segíti. Benkő Sán-
dor elmondta:  a kiál l ított 
alkotások között három kép 
is országos elismerést kapott 
már. Pajor András „Piramisok 
mögött” című képe „Az év 
magyar fotója” pályázat sajtó-
fotó kategóriájának harmadik 
díját kapta, míg másik képe 
az országos szentesi aktfotó 
biennálé fődíjasa lett. Kereszty 
Gábor „Meseország” című ké-
pével pedig „Az Év TIT fotója” 
díjat érdemelte ki. A tárlaton 
ezek a fényképek is láthatók, 
de vannak új tagok, bemu-
tatkozók is, kiváló képekkel. 
A Sárvári Fotóklub kiállítása 
július 28-ig várja látogatóit.  

Pogács Mónika

A fotóklub témafüggetlen tárlata a várban

Az I. világháború centená-
riumán a Sárvári Fotóklub 
Egyesület tagjai többéves 
munkával végigfotózták a 
megye világháborús emlék-
helyeit. A fotóanyag felhasz-
nálásával impozáns kiadvány 
készült „Kőbe vésett emléke-
zet” címmel, melyet Sárváron 
mutattak be.

A „Kőbe vésett emlékezet – a 
Nagy Háború emlékhelyei Vas 
megyében” című könyv a Szülő-
föld Könyvkiadó támogatásával 
jelenhetett meg. Fotóanyagát 
a Sárvári Fotóklub készítette, 
szerzői Feiszt György és Jaga-
dics Péter voltak. 

A könyvbemutatón Farkas 
Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó 
vezetője köszöntötte a megje-
lenteket. Kiemelte, örömmel 
támogatták a sárvári kezdemé-
nyezést.

Majthényi László, a Vas Me-
gyei Közgyűlés elnöke megkö-
szönte annak a közel 30 fotósnak 

a lelkesedését, akik az album 
megjelenéséért aktívan tettek. 
Külön kiemelte Benkő Sándor, 
a Sárvári Fotóklub Egyesület 

elnökének szerepét, aki az I. 
világháború emlékhelyeit már 
régóta kutatja és fotózza. Az ő 

ötlete nyomán születhetett meg 
ez a különleges megyei kiadvány.

Kondora István polgármester 
köszöntőjében kiemelte, az I. 

világháború 100 év elteltével is 
egy hallatlan nemzeti tragédia. 
A felkutatott emlékművek segí-
tenek abban, hogy minél tovább 
megmaradjon a nagy háború 
emléke.

A mai napig sok olyan alko-
tás van azonban, melyről nem 
tudni pontosan, ki és mikor 
készítette. – 285 emlékhelyet 
gyűjtöttünk össze a könyvben, 
de körülbelül száznak nem is-
merjük az alkotóját – részletezte 
Feiszt György levéltáros, a kötet 
egyik szerzője.

A könyvbemutatón Wim-
mer Roland városi plébános 
mondott imát a katona hősö-
kért, majd az I. világháború 
kitöréséről Takács Zoltán Bálint 
történész adott áttekintést. A 
rendezvényen közreműködött 
továbbá Ternák Adrienn és a 
Herpenyő Együttes.

sii

Bemutatták a Sárvári Fotóklub I. világháborús kötetét

Kondora István polgármester köszöntőjében kiemelte, az I. világháború 100 
év elteltével is egy hallatlan nemzeti tragédia

Benkő Sándor elnök, Máhr Tivadar alpolgármester és Kondor János igazga-
tóhelyettes a fotóklub kiállításának megnyitóján (Fotó: Tóth Zoltán)

2019. július 15.
19:00
Sárvár, Zene Háza
Nemzetközi Bartók 
Szeminárium és 
Fesztivál
www.filharmonia.hu
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A 200 éves Herendi Porcelán-
manufaktúra Zrt. legszebb 
porcelánjaiból nyílt kiállítás 
a Nádasdy Ferenc Múzeum 
időszaki kiállító terében. A 
kézműves remekművek tárlatá-
ra megújult maga a kiállítótér 
is. A kiállítást gróf Nádasdy 
Borbála nyitotta meg.

Sokan összegyűltek az ez al-
kalomra felújított kiállító térben 
megcsodálni a porcelánkincse-

ket. A ritkaságok szépségét a 
megnyitón a Sárvári Vonósok 
emelték műsorukkal. Takács Zol-
tán Bálint igazgató köszöntőjé-
ben úgy fogalmazott, hogy ez lesz 
a nyár kiállítása a múzeumban. 

A tradicionális technikával 
porcelánt készítő manufaktúra 
már 16 ezer különböző formát, 
mintegy 4 ezer különböző mintát 
és ezek szabad kombinációját 
képes előállítani. A Herendi 
porcelán Hungarikum, a Magyar 

Örökség és az Európai Kulturális 
Örökség része. A herendi porc-
porcelán iránt jelentős a kereslet, 

a manufaktúra reneszánszát éli.  
A nyolcszáz főt foglalkoztató cég 
évi több mint tizennégyezer ecse-
tet használ fel a festés során – szá-
molt be a megnyitón dr. Simon 
Attila, a Herendi Porcelánma-
nufaktúra Zrt. vezérigazgatója. 

A porcelán különleges érték és 
tradíció, amely a magyar kultúra 

része, értékelni és becsülni kell. 
Családja birtokában van egy 
teáskészlet, amelyet csak külön-

leges alkalmakkor, a vendéget 
megtisztelve vesz elő – mondta a 
kiállítást megnyitó gróf Nádasdy 
Borbála. 

A Herendi Porcelánmanu-
faktúra remekeit bemutató 
kiállítás szeptember végéig 
látogatható a Nádasdy Ferenc 
Múzeumban.

A türelem kiállítása a toronyszobában
Kastélyok a kastélyban címmel nyílt időszaki kiállítás a 
Nádasdy-vár toronyszobájában. A múzeum kiállító terében 
Szűcs Pál nyugalmazott rendőr alezredes alkotásai, kilenc 
darab, gyufából készült kastélymakett kapott helyet.

Szűcs Pál munkásságát Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kul-
turális Központ igazgatója és Szűcs Péter, az alkotó fia ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe. 

A Sárváron bemutatott alkotások között található skót, bajor 
és több magyar kastély is. A részletesen kidolgozott épületek 
többszörösen megmunkált, csiszolt gyufaszálakból, hurkapál-
cikákból, apró fa alkatrészekből készültek. Az időszaki kiállítás 
július 31-ig megtekinthető a Nádasdy-vár toronyszobájának 
második emeletén.

Porcelánkincsek az időszaki kiállítótérben

Gróf Nádasdy Borbála, dr. Simon Attila és Takács Zoltán Bálint a herendi 
porcelántárlat megnyitóján

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

FORD S-MAX 
8.390.000 Ft-tól

–ÁLLAMI TÁMOGATÁS

CSALÁDI AUTÓ 
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Elszíneződött fogak, fogkő, netán vérző íny? 
Kihúzzuk a probléma gyökerét!

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

ahol szépészeti beavatkozásokkal, 
fogfehérítéssel, 

fogpótlással segít, hogy mosolya legyen újra 
a legszebb ékszere! 

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

Sárvár, Várkerület 29.

Minden vásárlónknak!

Az ingyenes látásellenőrzés 2018.         tart előzetes bejelentkezés 
alapján, az optika kapacitásának határáig. Részletek az üzletben.

Minden vásárlónknak!

Az ingyenes látásellenőrzés 2018.         tart előzetes bejelentkezés 
alapján, az optika kapacitásának határáig. Részletek az üzletben.

SOMOS OPTIKA

Ingyenes látásellenőrzés előzetes bejelentkezés alapján, 
az optika kapacitásának határáig. Részletek az üzletben.

Minden vásárlónknak!Minden vásárlónknak!

Sárvár, Rákóczi u. 5.
Bejelentkezés: 95/326-999

Huzatos Ház
Nádasdy-vár – 2019. július 18. (csütörtök) 21:00
A nyári színházi esték második megállója az Éless-Szín előadása, Görgey Gábor
Huzatos Ház című kétfelvonásos történelmi hátterű bohózata. A darab egy régi
rózsadombi villa történetét, és lakóinak kalandjait meséli el 1939-től 1990-ig.

 A szereposztás: Rábay Ödön, államtitkár – Várkonyi András; Rábayné – Rák Kati; 
Miki, a fiúk – Bodor Géza; Bellák István, vállalkozó – Koncz Gábor; Bellákné – 
Iván Ildikó; Zsuzsa, a lányuk – Kondákor Zsófia; Goda János, inas – Mesterházy 
Gyula; Mariska, szobalány – Valler Gabriella; Lola, bártáncosnő – Csomor Csilla
Rendezte: Éless Béla és Görgey Gábor
Jegyek megvásárolhatók a Nádasdy Kulturális Központban. 
A belépőjegy ára: 2.700 Ft  – Kapunyitás: 20.30 

Géniuszok több tételben
Nádasdy Ferenc Múzeum – 2019. július 20. (szombat) 19:00 – Koncert, tárlatvezetés

Rozmán Lajos, Sárvár díszpolgára, a Metrum Ensemble együttes és a Ma’mint’Ti Színjátszó 
Csoport előadásához a kiállítások adják az ihlető forrást. A tárgyak szépségét a zene és a 
mozgás emeli ki, miközben megérint minket az élet múlandósága.

Rozmán Lajos művészeti vezető irányításával, minikoncertek előadásával járjuk
végig a sárvári múzeum iparművészeti kiállításait. A herendi porcelánokat bemutató 
időszaki kiállítástól indulunk, majd a történeti üvegek bemutató tárlatban folytatjuk, 
hogy a bajor kincsen át a szalonsoron keresztül érkezzünk meg a díszterembe. A Ma'mintTi 
társulat színészei kísérnek minket, hogy a zene mellett a mozgás segítségével ismerjük 
meg a bemutatott témák és tárgyak önmagukon túlmutató jelentését. 

A séta közbeni zenei program Mozart, Haydn és Bach művei. A díszteremben pedig Bach: 
V. Brandenburgi verseny (BWV 1050). 

Metrum Ensemble
művészeti vezető: Rozmán Lajos
szólisták: Milan Pala (Sk) hegedű, Rákóczy Anna fuvola, Borbély László zongora
az együttes tagjai: Lisa Romain, Laskay Zsuzsanna hegedű, Ludmány Désnes brácsa, 
Kántor Balázs cselló, Bolgohy Kummert Péter nagybőgő
A Ma’mint’Ti előadásának rendezője: Schimmer Roberta
Belépőjegy: Egységes: 1800 Ft
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AMIT KÍNÁLUNK:
Saját állományú munka-viszony magyar tulajdonú családi vál-lalkozásban, jelenléti pótlék, minőségipótlék, hűség bónusz, béren kívüli jut-tatások, 100%-ban térített Volán buszvagy vonatbérlet, ingyenes céges

buszjáratok.

@amicsirkenk.gallus

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

Telefon:  06 70/938-8711
E-mail: hr@taravis.hu
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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 délutános munkarendbe 13:40-22:00 óráig
Kezdő bér: bruttó 250 ezer Ft

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

A Nádasdy Kulturális Központ 
idén közös helyszínen, a várban 
rendezte meg a Szent Iván-éji 
programokat és a Múzeumok 
Éjszakáját. Az időjárás a sza-
badtéri programok egy részét 
elmosta, de végül a Zanzibár 
együttes esti nagy koncertjét 
meg tudta tartani.

A Nádasdy Ferenc Múzeum 
földalatti tokányfőző versennyel, 
különleges tárlatvezetésekkel és 
gyermekfoglalkoztatóval tartotta 
meg a Múzeumok Éjszakáját.  
A főzőverseny a vár egyes bástyá-

jának gyomrában volt, ahol a je-
lentkezőknek tokány-variációkat 
kellett készíteniük. A négyórás 
főzési idő után a Máhr Tivadar 
alpolgármester vezette zsűri 
kóstolta a körettel tálalt húsokat.  
A győztesnek járó Aranyszű-
rő-díjat a Pataki Krisztián vezette 
Huncut Hunok főzőcsapat nyerte.

A komoly főzés után Kató néni 
konyhájába pillanthattak be az 
érdeklődők Ihos József humoros 

műsorában. Az esti tárlatvezeté-
sek központi eleme a most nyílt 
Herendi porcelánkiállítás volt. 
Amíg a szülők a tárlatvezetése-
ket járták addig a gyerekeknek 
különleges foglalkoztatóban kí-
náltak szórakozást. Az idei mottó 
a színes éjszaka volt, a várban ta-
lálható színekkel kísérletezhettek 
különböző módokon a gyerekek.

A Nádasdy Kulturális Központ 
Szent Iván-éji zenei programjá-
ban elsőként a Skultéti Rita ve-
zette ütőscsapat sötétségkergető 
dobprodukciója szórakoztatta 
a közönséget, ám a látványos 
és lendületes műsor az esőt 
is odacsalta, és néhány órára 
lehetetlenné tette a szabadtéri 
színpad használatát. 

A zápor távoztával az esti nagy 
koncertre, az idén húsz éves 
Zanzibár együttes műsorára már 
ismét a színpadon kerülhetett 
sor. Ezzel a program véget is ért, 
mert a hagyományos tűzijáték 
és a máglyagyújtás a Csónaká-
zó-tónál idén az időjárás miatt 
elmarad.

Leghosszabb nap és éjszaka a várban

Könyvtári nyár
A könyvtár júliusban és augusztusban is a megszokott nyit-
vatartási időben várja a látogatókat. 

A felnőtt részleg hétköznaponként 10-17 óráig, a gyermek 
és zenei részleg 10-12 és 13-17 óráig, szombatonként a felnőtt 
és a gyerekkönyvtár 9-13 óráig tart nyitva. 

A Kedvcsináló kötelező kedd az általános iskolai tanulóknak 
szeretne segítséget nyújtani a kötelező olvasmányok feldolgozá-
sához. Július 16-án 15 órakor Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg, július 23-án pedig Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk című 
könyvével foglalkoznak.

Máhr Tivadar alpolgármester, zsűrielnök adta át a győztesnek járó Arany-
szűrő-díjat Pataki Krisztiánnak, a Huncut Hunok főzőcsapat vezetőjének
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SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!

Tájékoztatás: +36-30/444-71-24
www.ritmo.hu

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak 
2019. július 15-én és 29-én, 

hétfőn 9 és 17 órakor

Sárvár Város Önkormányzatának lapja 
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft. 

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

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

SÁRVÁRI     HÍRLAP Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba

Hirdetésfelvétel: 
06 30/4575 035

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

Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13., 
Nyomtatás: 2019. július 8. 

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

A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. július 12. és 26. között Éves szelektív naptár 2019 Sárvár

1. H

2. K Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
3. Sze

4. Cs

5. P

6. Szo

7. V
8. H
9. K

10. Sze
11. Cs
12. P
13. Szo

14. V

15. H
16. K
17. Sze

18. Cs
19. P
20. Szo Kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
21. V
22. H
23. K
24. Sze
25. Cs
26. P
27. Szo
28. V
29. H
30. K
31. Sze

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
Hegyközség és Rábasömjén területén

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

JÚLIUS

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

1. a kukát, gyűjtőzsákot mindig reggel 5 óráig helyezze 
ki a ház elé,

Házhoz menő lomtalanítás július és augusztus 
hónapokban nem kérhető.

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

4. a szelektíves zsákokat teljesen megtöltve, bekötött 
szájjal helyezze ki a gyűjtési napok reggelén!

3. a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot mindig 
szárazon, lapítva helyezze a gyűjtőzsákba,

2. a kukába a szóródó, apródarabos hulladékot mindig 
zacskóban helyezze bele,
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Dr. Bognár Enikő
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

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

Rendelési idő: Péntek: 10:00–14:00

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

Bőrgyógyászat Sárváron! 

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625

E-mail: offi ce@aquatravel.hu 
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Utazási Iroda
Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft. E
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2019. augusztus 8–15./ 7 éjszaka
repülővel, kétágyas szobában, félpanziós ellátással

Az ár az útlemondási biztosításon, baleset-, betegség-, poggyászbiztosításon kívül MINDENT tartalmaz.

A részvételi díj: 276.700 Ft-tól/fő

Málta
Ramla Bay Resort 4*
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Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

JÚLIUS

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI vagy PÉNTEKI 
napon történik.    

Házhoz menő lomtalanítás július és augusztus 
hónapokban nem kérhető.

Építési törmelék maximum 1m3/háztartás/év; Kemény 
István utca 1. elé kihelyezett konténerben 10-16 óra 
között

A hulladékszállítási díj az edény űrtartalmának megfelelő 
hulladék mennyiség elszállítását fedezi. Az edényeket 
lehajtott fedéllel kell ürítésre átadni. Minden plusz 
hulladékot, ami a tető lecsukását akadályozza a 
kollégák leszednek és az edény ürítését követően 
visszahelyeznek a tartályba.

Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék 
Hegyközség és Rábasömjén területén

Növényi eredetű hulladék a közszolgáltató által 
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a kommunális 
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történik.

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Július 13. és 20. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00
Pénteki Mozaik:
Július 12. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Sörexpresszről és Vár-
fesztiválról 
Július 19. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Nádasdy Történelmi 
Fesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Július 19. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35
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értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

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

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

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

SÖRÖK:
Dreher Classic 0,5 l  ..................... 240 Ft/db  480 Ft/l
Dreher Hidegkomlós 0,5 l  ........... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Pale Ale 0,5 l  ................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Dreher Red Ale 0,5 l  .................... 255 Ft/db  510 Ft/l
Asahi 0,33 l  ................................. 275 Ft/db  833 Ft/l
Arany Ászok 0,5 l  .........................219 Ft/db  438 Ft/l
Kozel 0,5 l  ................................... 250 Ft/db  500 Ft/l
HB 0,5 l  ........................................221 Ft/db  442 Ft/l
Kőbányai 0,5 l  ............................. 206 Ft/db  412 Ft/l
Pilsner Urquelle 0,5 l .................... 300 Ft/db  600 Ft/l
Kőbányai 2 l  ................................ 700 Ft/db  350 Ft/l
Peroni 0,33 l  ................................ 299 Ft/db  897 Ft/l
Dreher 0% citromos 0,5 l  .............215 Ft/db  430 Ft/l
Soproni 0,5 l  ................................ 222 Ft/db  444 Ft/l
Steffl  0,5 l  .....................................213 Ft/db  426 Ft/l
Aranyfácán 0,5 l  ...........................193 Ft/db  386 Ft/l
Soproni Apa 0,5 l  ......................... 269 Ft/db  538 Ft/l
Riesenbrau 0,5 l  ...........................189 Ft/db  378 Ft/l
Borsodi 0,5 l  ................................ 229 Ft/db   458 Ft/l
Heineken 0,5 l  ............................. 289 Ft/db  578 Ft/l

ÜDÍTŐK:            
Pepsi  ........................................... 369 Ft/db  164 Ft/l
Coca-Cola 1,75 l  .......................... 389 Ft/db  222 Ft/l
Fuzetea 1,5 l  több ízben  ............. 329 Ft/db  219 Ft/l
Fanta narancs 1,75 l  .................... 389 Ft/db  222 Ft/l

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

ENERGIAITALOK:
Bomba energiaital 0,25 l  ..............180 Ft/db  720 Ft/l
Hell energiaital 0,25 l  ....................180 Ft/db  720 Ft/l
Burn energiaital 0,25 l  ................. 230 Ft/db  920 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  .............. 290 Ft/db  1160 Ft/l

Minden ami autó!

* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.

Sürgős a javítás?

24 órán belül megoldjuk!*

» 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 «

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

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

Harmadszor került megrende-
zésre a Sárvári Kerékpár Egylet 
és a Sárvári Nagycsaládosok 
Egyesülete szervezésében a 
„Családi Zöldhajtás". 

Több mint féltucat sárvári 
család 29 tagja 7 csapatot alkot-
va döntött úgy, hogy benevez  
az izgalmas bringás vetélkedőbe. 
A helyszín a Kiránduló erdő, 

Csónakázó-tó, a Vadkert körút és 
a Rába töltés üde, zöld környezete 
voltak. Induláskor a résztvevők 
térképet és menetnaplót kaptak a 
kezükbe, hogy öt rejtett állomás-
helyet „kerekezzenek fel”, ahol 
izgalmas feladatok várták őket. 
Célba érést követően az első há-
rom helyezett értékes kerékpáros 
felszereléseket vehetett át. 

Mindenki, aki sikeresen telje-
sítette az elméleti és a gyakorlati 
feladatokat, apró finomságokat 
tartalmazó ajándékcsomagot 
kapott. A nagycsaládos egye-
sület ínycsiklandó zsíros-snid-
linges ropogós kenyérrel ked-
veskedett a résztvevőknek. Sok 
élménnyel és vidám perccel 
lett gazdagabb, aki részt vett a 
programban. 

A két egyesület célja az, hogy 
hagyományt teremtve jövőre is 
megrendezze ezt a vidám ese-
ményt. Teszik ezt azért, hogy 
egyre több sárvári család üljön 
nyeregre, és hajtsanak ki a zöld 
környezetbe, ahol friss leve-
gő, egészséges, dús természeti 
környezet és önfeledt hangulat 
várja őket.

Családi hajtás a zöldben

Gyülekeznek a kerékpárosok a „Családi Zöldhajtásra”
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 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

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%
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Nyári AKCIÓK!

2019. 07.01-től 
07. 31-ig

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

Kiszállítás mindennap: 
12-22-óráig

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

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Tin      di
Hotel    Restaurant

NYÁRI PROGRAMKAVALKÁD:
Július 28. (VASÁRNAP) 20 órától

OPERETT EST 
Savanyú Gergő és Simon Andrea

előadásában

Augusztus 10. (szombat) 20 órától

zenél a  RADIOGRAM BAND
Jazzy pop quartet

Sok mai sláger és néhány klasszikus régebbről,
swingesen, bluesosan, bossa novásan

    Részletek a facebookon!    

A kerthelyiségben minden nap élőzene: 
CSUTA, ARNOLD, HORVÁTH TIBI, TÜRK ATI

Jöjjön el hozzánk, és töltsön el egy kellemes 
nyári délutánt vagy estét!  

Kóstolja meg új ételeinket!


