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A Sárvári Hírlap
következő lapszáma

2019. augusztus 16-án
jelenik meg.

Július 12. és 14. között került 
megrendezésre Sárváron a 
XI. Nádasdy Történelmi Fesz-
tivál. A népszerű program-
sorozat az „erős fekete bég”, 
Nádasdy II. Ferenc napórájá-
nál tartott emlékünnepséggel 
vette kezdetét.

A várból meneteltek a hagyo-
mányőrzők korabeli ruhákban, 
korhű muzsika kíséretében 
Nádasdy II. Ferenc szobrához, 

az élén Kondora István polgár-
mester és Máhr Tivadar alpol-
gármester haladt gróf Nádasdy 
Borbála kíséretében, aki az idei 
fesztivál díszvendége volt.

Máhr Tivadar alpolgármester 
köszöntőbeszédében kiemelte, a 
játékos programok mellett sem 
feledkezhetünk meg történelmi 
hagyatékunkról, így a Nádasdy 
család tagjairól, akik az évszáza-
dok során maradandót alkottak 
Sárváron.

Majd felavatták a Nádas-
dy-vár I. számú bástyáján elhe-
lyezett emléktáblát az 1532-es 
ostrom emlékére. Kondora 
István polgármester emlékező-
beszédében úgy fogalmazott, 
hogy a város történelme apró 
cserépdarabokból építhető újra, 
és ennek egyik eleme ez az em-
léktábla is. 

Következő lapszámunkban 
részletesen beszámolunk 

a fesztiválról

Új orvosi rendelők, 
új orvosi ügyelet
Az egészségügyi alapellátást 
érintően több beruházás is zajlik 
jelenleg Sárváron. A Széchenyi 
utcában és a Várkerületen is dol-
goznak a kivitelezők, új orvosi 
ügyelet és több háziorvosi rendelő 
is kialakításra kerül városunkban.

Már állnak az új épületrész falai 
a Széchenyi utca 11. szám alatti 
ingatlanon, ahol orvosi ügyelet, 
háziorvosi rendelő és parkolók is 
kialakításra kerülnek. Az ügyelet 
a katolikus egyházzal lefolytatott 
ingatlancsere eredményeként teszi 
át székhelyét a Széchenyi utca 7. 
szám alól a 11-be. Új rendelőket 
kell kialakítani a Várkerületet 17/a 
szám alatt is, az orvosi praxisokban 
bekövetkezett változások miatt. A 
beruházások összesen mintegy 
200 millió forintból valósulnak 
meg, melyhez az önkormányzat 
80 millió Ft támogatást kapott az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
mától – számolt be a részletekről 
a kivitelezés helyszínén Kondora 
István polgármester.

Folytatás az 5. oldalon 

Harmadszor is indul a polgármesterségért!
Kondora István harmadszor is indul a polgármesteri tisztsé-

gért, és valamennyi jelenlegi sárvári egyéni képviselő újra indul 
az októberi önkormányzati választáson a Fidesz–KDNP jelöltje-
ként. Megtartotta jelölő gyűlését a Fidesz Sárvári Szervezete, ahol 
egyhangú döntést hozott a tagság. – A városvezetőknek nem a 
kormány ellen, hanem a kormánnyal szövetségben kell működni 
Sárvárért, azért, hogy együtt tudjuk fejleszteni ezt a gyönyörű 
várost, amelyben óriási lehetőségek vannak! – mondta a gyűlés 
után Ágh Péter.  Folytatás a 7. oldalon

Új háziorvos érkezik Sárvárra 
Rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntöttek a városatyák a 

Gergelyné Dr. Bokor Ildikó háziorvossal kötendő előszerződés 
jóváhagyásáról. A sárvári 5. számú felnőtt háziorvosi körzet pra-
xisjoga Dr. Szabó Edgár sajnálatos halála miatt elidegeníthetővé 
vált. A praxisjogot szeptember 1-jei hatállyal Gergelyné Dr. Bokor 
Ildikó sitkei doktornő vásárolja meg. Az előszerződés értelmében 
ekkortól látja el az 5. számú körzet – amelyhez Csénye is tartozik – 
betegeit Dr. Bokor Ildikó. A rendelés továbbra is a Kinizsi utca 13. 
szám alatti önkormányzati tulajdonú rendelőben történik majd.
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A sárvári Szent László Kórház 
dolgozói az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is megtar-
tották vidám júliálisukat. A 
programok közt szerepeltek a 
hagyományos orvosláson kívü-
li gyógyítók. Volt hangterápia, 
szellemgyógyászat, csontko-
vács és asztrológus.

A megfeszített, sokszor em-
berpróbáló munka után megér-
demelt a közösségépítő kikap-

csolódás. Ennek szellemében 
tartják meg évről évre a sárvári 
kórház munkatársai júliálisukat. 
Az intézmény mindig más rész-
lege, osztálya szervezi a tréfás 
programokat. 

Az eseményen köszöntőt mon-
dott Kondora István polgármes-
ter, gratulálva a Semmelweis-napi 
kitüntetetteknek, és megköszön-
ve a sárvári Szent László Kórház 
dolgozóinak egész évben végzett 
kimagasló munkáját.

Az idei júliális egyik attrakciója 
volt, hogy a rendezvényre meg-
hívták a kórházhoz kötődő nem a 
hagyományos orvoslást gyakorló 
gyógyító tevékenységet végzőket 
is. Volt hangterápia, szellemgyó-
gyászat, csontkovács és asztroló-
gus. Az ő kezeléseiket próbálhatták 
ki a nap során a résztvevők. 

– A kórház jó napi működése 
is okot ad az örömre, ha az amor-
tizációt is el lehetne számolni, 

akkor még pozitív is lehetne a 
gazdálkodásunk – hangsúlyoz-
ta Vancsura Miklós, a kórház 
főigazgatója. Hozzátéve, hogy 
a sárvári kórházat is érintik a 
munkaerőpiai folyamatok, de 
az összeszokott szakmai gárda 
biztosítja a magas színvonalú 
ellátást. A kórházzal szemben 
nem fogalmazódnak meg kri-
tikák, továbbá folyamatosak az 
intézményben a felújítások is. 

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
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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,

Éves szelektív naptár 2019 Sárvár
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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.
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Együttműködésüket köszönjük: STKH cs

AUGUSZTUS

Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a ko
hulladék gyűjtése KEDDI, CSÜTÖRTÖKI v
napon történik.    

Házhoz menő lomtalanítás július é
hónapokban nem kérhe

JÚLIUS

Építési törmelék maximum 1m3/háztart
István utca 1. elé kihelyezett konténerb
között

A hulladékszállítási díj az edény űrtarta
hulladék mennyiség elszállítását fedezi
lehajtott fedéllel kell ürítésre átadni. Mi
hulladékot, ami a tető lecsukását akad
kollégák leszednek és az edény ürítésé
visszahelyeznek a tartályba.

Szennyeződésmentes, vegyes csomag
Hegyközség és Rábasömjén területén

Növényi eredetű hulladék a közszolgál
rendszeresített zsákból, vagy edényből
Üveg gyűjtés azon utcákban, ahol a ko
hulladék gyűjtése HÉTFŐI napon történ

Vidám júliálist tartottak a sárvári kórházban

Vancsura Miklós és Kondora István köszöntötte a kórház dolgozóit
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A sárvári önkormányzat a Vas 
Megyei Önkormányzat Hivata-
lával konzorciumi formában a 
sárvári bölcsődei férőhelyek bő-
vítésére nyújt be pályázatot a Szé-
chenyi 2020 program keretében. 
Az erről szóló döntést a július 11-i 
rendkívüli ülésen hozták meg.

– Egy nagyon érdekes hely-
zet állt elő, hiszen nem olyan 

régen fejeztük be a generális 
felújítását a Sárvári Csepe-
redő Bölcsődének. Közben 
megjelent egy olyan pályázat, 
amelynek keretében bővíteni 
lehetne a szolgáltatásokat, 
i l letve a bölcsődét, és úgy 
döntöttünk, hogy elindulunk 
ezen a pályázaton. A sikeres 
pályázat plusz egy csoport 
indítását ,  az udvar teljes-

körű felújítását, és játékok 
vásárlását  tenné lehetővé. 
Terveink szerint 2021 elejére 
meg is tudjuk ezt a beruházást 
valósítani. A legkisebb és a 
legidősebb korosztály tagjai is 

kiemelt polgárai a városnak, 
és a nekik szolgáltatásokat 
nyújtó intézményekkel ki-
emelten kell foglalkoznunk 
– mondta el Kondora István 
polgármester.

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

Bölcsődebővítésre pályázik Sárvár

Kiss Sándor nyugalmazott 
tanácselnököt köszöntötték 
90. születésnapja alkalmából 
rendkívüli ünnepi képvise-
lő-testületi ülésen, a Városhá-
zán július 11-én. Az egykori 
városvezető a „Sárvár tiszte-
letben álló polgára” kitüntetés 
első díjazottja lett.

Monostori Patrik szavalatával 
kezdődött a rendkívüli képvise-
lő-testületi ülés. Majd Kondora 
István polgármester köszöntötte 
a 90. születésnapját ünneplő Kiss 
Sándor nyugalmazott tanácsel-
nököt, valamint a Városháza 
nagytermét megtöltő jelenlegi és 
egykori önkormányzati hivatali 
dolgozókat, továbbá Kiss Sándor 
leányát és unokáját. 

Kondora István ünnepi be-
szédében arról szólt, hogy Kiss 
Sándor élete összefonódott a vá-
ros életével. 1968. augusztus 20-
án városi rangot kapott Sárvár, 
és ekkor már Kiss Sándor 
volt a tanácselnök egészen 
a rendszerváltozás évéig. 
Kondora István polgár-
mester kezdeményezésére 
a testület a közelmúltban 
alapított egy kitüntetést, 
a „Sárvár tiszteletben álló 
polgára” címet. Ezt a pol-
gármester egy ciklusban 
csak egyszer adományoz-
hatja. Az első díjazott Kiss 
Sándor lett 90. születés-
napja alkalmából, aki a 
város fejlesztése érdekében 
végzett több évtizedes vá-
rosvezetői munkája elis-
meréseként kapta meg az 

oklevelet és a hozzájáró gyűrűt. 
Kondora István az ülésen nyúj-
totta át Orbán Viktor miniszter-
elnök köszöntő emléklapját is az 
ünnepeltnek, és bizakodásának 
adott hangot, hogy köszöntheti 
majd Kiss Sándort a 95. és a 100. 
születésnapján is. 

Az ünnepeltnek és családjának 
Máhr Tivadar alpolgármester 
és dr. Szijártó Valéria címzetes 
főjegyző is gratulált. 

Kiss Sándor meghatottan kö-
szönte meg a kitüntetést. Mint 
mondta, örül, hogy 30 év után 
is gondoltak rá. Nem számított 
arra, hogy egy fideszes többségű 
testülettől vehet át elismerést, de 
nagyon jólesett neki. – Nagyon 
okos, és jó dolognak tartom en-
nek a kitüntetésnek az alapítását, 
arra pedig, hogy én kaptam meg, 
nagyon büszke vagyok. Nagyon 
jóleső érzés, hogy a helyi város-
vezetés a 25 évemet így felérté-
keli – szólt Kiss Sándor. 

A városvezetői tevékenysé-
géről úgy nyilatkozott, hogy az 
emberek szeretete és tisztelete, 
a szebb holnap megvalósítása 

volt a hajtóerő. Hozzátette: a 
város lakossága nagymértékben 
segített bennünket, igyekeztünk 
mindig szót érteni velük, és 
kértük is az emberek javaslatait 
a munkánkhoz.

– A rendszerváltás után 
– véleményem szerint – a 
város fejlődése tovább tar-
tott, és erre nagyon büszke 
vagyok, csak gratulálni tu-
dok a város vezetésének. Azt 
kívánom, hogy a következő 
huszonöt évben is olyan gya-
rapodáson menjen át Sárvár, 
mint a mi időnkben, és az 
elmúlt 30 évben. Minden vá-
rosvezetésnek az a feladata, 
hogy szebbé és jobbá tegye 
az emberek életét, ez vezérelt 
bennünket és ugyanezt érez-
zük a mostani városvezetés 
alatt is –  mondta a nyugal-
mazott tanácselnök.

Kiss Sándor szerint az új létesít-
mények szépítik és modernizálják 
a várost. – A Hild parkra nagyon 
büszke vagyok, ez is mutatja, 

hogy a nemzedékek munkája 
összeadódik, és együtt alkotják az 
eredményeket. Mert a Hild park 
kialakítását mi kezdtük el, és hét 
lakót költöztettünk el innen, hogy 
a park kialakuljon. A mostani 
városvezetés tovább vitte ezt a 
fejlesztést, és megalkotta az új Hild 
parkot. Csak gratulálni tudok, na-
gyon szép eredménye ez a város-
nak, amit én is büszkén mutatok 
meg a hozzánk érkezőknek – zárta 
gondolatait Kiss Sándor.  

A jelenlévők az ünnepség 
végén pezsgős koccintással kí-
vántak jó egészséget és további 
szép éveket Kiss Sándornak. 

E jeles alkalomra készült el 
a városvezetők arcképeiből lét-
rehozott tabló is. A Városháza 
épületébe belépőket Kiss Sándor, 
Szabó Imre, Dr. Dénes Tibor és 
Kondora István városvezetők 
arcképei fogadják.

Büszke vagyok a város fejlődésére
Kiss Sándor nyugalmazott tanácselnököt köszöntötték 90. születésnapján

Kiss Sándor Kondora Istvántól vehette át a 
„Sárvár tiszteletben álló polgára” címet 

Kiss Sándor családja és a város vezetői körében
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Ha a Hild parktól az Uzsoki 
utcáig húzódó területre tekin-
tünk, akkor a város egy újabb 
jól fejlődő területét látjuk, ahol 
most is zajlanak építkezések. 
– De a jövőben újabb utcák 
felújítása, csapadékcsatornák 
építése következik majd – húz-
ta alá Dr. Szabó Gyula, a térség 
önkormányzati képviselője.

A Gárdonyi utca mögött lévő 
terület rendezése a lakók kíván-
ságára kezdődött el. A hátsó 
Gárdonyi utcában lévő háztöm-
bök között közel 60 parkolót 
alakított ki az önkormányzat 
mintegy 50 milliós költséggel. 
– A házak körül új utat készítet-
tünk teljes csapadékelvezetéssel  
és új villamosvezetékkel. Ren-
deztük a járművek közlekedését 
egyirányúsítással, és közben a 
kivágott fákat is pótoltuk, illetve 
a teljes területrendezést elvégez-
tük – mondja Dr. Szabó Gyula.

A Dózsa György utcában nagy 
erőkkel zajlik a katolikus iskola 
bővítése, az új tornacsarnok 

és a tantermek építése. – Ha 
befejeződik az építkezés, akkor 
el kell kezdeni a Dózsa utcában 
az útfelújítást és parkolók kiala-
kítását – szögezte le a képviselő.

A csapadékvíz-elvezetés kiépí-
tése Sárváron már régóta folyik 
az anyagi lehetőségek függvé-
nyében. – A rendelkezésre álló 
100 millió forintos támogatásból 
rendbe tudtuk tenni a Vörös-
marty, Kisfaludy és Balassi utcák 

Szegedi Kőrös Gáspár utcától 
északra eső területeit – hangsú-
lyozta Dr. Szabó Gyula. Hozzá-
tette: két éven belül a lemaradt 
területek csapadékvíz-elvezetését 

is befejezzük. A területen az 
építkezés útjába kerülő, és ezért 
kivágásra került fákat pótoltuk. A 
Vörösmarty utca páratlan oldalán 
már megújult a járda, és – pozitív 
pályázati elbírálás esetén – felújít-
juk az útburkolatot is.

A Hunyadi és az Uzsoki utcák 
kereszteződésében körforgalom 
készült a biztonságos közlekedés 
megvalósítása érdekében. A vasút-
állomás előtti részt rendbe hozta az 
önkormányzat, fedett kerékpártá-
roló, az állomáson és környékén 
közel 100 parkoló létesült.

– Még hátra van a vasútállo-
más épületének külső rekonst-
rukciója, ez nem a mi felada-
tunk, mivel a MÁV tulajdona, 
de bízom abban, hogy idén 
elkezdődik a munka – húzta alá 
a képviselő, aki hozzátette: az 
Uzsoki utca burkolatának mo-
dernizálására adott be pályázatot 
az önkormányzat.

– Egy csodaszép, igényes köz-
park létesült a Hild park kialakí-
tásával a körzetem szélén, de sok 
még a feladat. A nagyberuházások 
befejezése után több energiánk és 
forrásunk marad utak, parkolók, 
csapadékcsatornák, játszóterek 
építésére a következő önkormány-
zati ciklusban – zárta gondolatait 
Dr. Szabó Gyula, az 5-ös számú 
választókerület képviselője.  -fr-

Újabb utak, járdák, csapadékcsatornák épülhetnek

Dr. Szabó Gyula szerint kiemelt feladat lesz a következő években újabb utak, 
járdák, parkolók építése

Szemüvegkészítés
Computeres szemvizsgálat

Kontaktlencse illesztés

9600 Sárvár, Rákóczi u. 9.
00 36 95/320 685

gyorvarioptika@varsat.net

SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS AKÁR EGY ÓRÁN BELÜL! 
Az ajánlatunk egy 100 db os kollekcióra szól minőségi szemüvegkeretekre 

és HOYA  tükröződésmentesített szemüveglencsékre! 
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zú lencse+Látásvizsgálat+Szemüvegtok+Mikroszálas törlőkendő



SÁRVÁRI         HÍRLAP 5facebook.com/sarvari.televizio

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.

Gasztrotérkép sárvári éttermekkel
Gasztrotérkép készült a Vas megyébe érkező turisták szá-
mára. A Vas Megyei Turizmus Szövetség gondozásában 
elkészült kiadvány nemcsak az ételek, hanem a borok 
kínálatát is tartalmazza. A térképre több sárvári étterem 
is felkerült.

Tizenhét éttermet, tizenhárom borászatot és pálinkafőz-
dét sorol Vas megye gasztronómiai térképe, amelyet a nyári 
turisztikai főszezonra készített és a megyeházán mutatott be 
a Vas Megyei Turizmus Szövetség.

A térkép egyik oldala az éttermeket, a másik oldala pedig 
a borászatokat és pálinkafőzőket sorolja – szólt a kiadványról 
dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Turizmus Szövetség elnöke. 
Emlékeztetett arra, hogy a szövetség megpróbálja összehan-
golni a Vas megyei turisztikai attrakciókat, ernyőszervezet-
ként pedig önálló akciókat indítanak, mint például ennek a 
térképnek a megjelentetése.

A gasztrotérkép és a többi fejlesztés is azt a célt szolgálja, 
hogy Vas megye helyt álljon a turizmus versenyében. A 
megye sokszínűségét mutatja a térkép, amely tovább bő-
vülhet, hisz minőségi szolgáltatással újabb szolgáltatók is 
felkerülhetnek rá.

– A vasi vendéglátó kalauzban több sárvári étterem és bor-
műhely is szerepel, ez önálló turisztikai vonzerőt jelenthet, 
a gyógyfürdő és a Nádasdy-vár mellett. A számos ajánlott 
sárvári gasztronómiai helyszín azért kerülhetett fel a térképre, 
mert a megvalósításban aktívan részt vett a Sárvár Tourist & 
TDM Nonprofit Kft. – mondta el Haller Ferenc ügyvezető.

Folytatás az 1. oldalról
A városi alapellátás keretében 

a Kinizsi utcában található két 
orvosi rendelő, a Széchenyi utca 
11. szám alatti épületben egy 
orvosi rendelő, ügyelet, asszisz-
tencia, váró és pihenőszobák, 
valamint az udvaron parkoló-
helyek is kialakításra kerülnek. 
A Várkerület 17/a szám alatt 
pedig két felnőtt orvosi és egy 
gyermekorvosi rendelőt ala-
kítottak, illetve alakítanak ki.  
Dr. Vörös Gábor háziorvos je-
lezte, hogy idővel az ő saját tu-
lajdonú rendelőjét is ki kell majd 
váltania az önkormányzatnak, 
amire a tervek már készen állnak.

– Az egészségügyi alapellátás 
kötelező önkormányzati feladat, 
ez Sárváron hat felnőtt házior-
vosi és három gyermekorvosi 
körzetet jelent. Ez a mi felelős-
ségünk, amelyet komolyan is 
veszünk az itt élők biztonságos 
ellátása érdekében. A járóbe-
teg-ellátással és a kórházi reha-

bilitációval kapcsolatban el kell 
mondanom, hogy azok állami 
fenntartásban vannak – szólt 
Kondora István.

A háziorvosi alapellátás fejlesz-
tése keretében a Várkerület utca 
17/a szám alatt is zajlik a kivitele-
zés. Itt két háziorvosi rendelőben 
Dr. Kiss Erika, az 1. számú felnőtt 

háziorvosi körzet orvosa, és  
Dr. Borzon Judit a 4. számú 
felnőtt háziorvosi körzet orvosa 
rendel. Az új rendelők korsze-

rűek, akadálymentesítettek, ké-
nyelmes váróval rendelkeznek. 
A Várkerületen már folyamatban 
van egy harmadik, gyermekorvo-
si rendelő kialakítása is, itt rendel 

majd Dr. Gecse–Kálózi Patrícia 
gyermekorvos, aki Dr. Garami 
Ágnest váltja. 

– A kivitelezést sajnos csak 
szakaszosan tudtuk megcsinálni, 
mert például a gondozási központ 
is ideiglenesen itt került elhelye-
zésre a saját épületének felújítása 
idejére. De most már jó ütemben 
zajlik a munka, és október köze-
pére elkészül a harmadik rendelő 
is – húzta alá Kondora István. 

A rendelők áthelyezésével 
gondoskodni kellett arról is, 
hogy a parkolás is biztosított 
legyen a Várkerületen a betegek 
számára, erre az egykori bölcső-
de udvarát tudták felhasználni. 

Kondora István polgármester 
tájékoztatása szerint november 
elejére várhatóan a Széchenyi 
utcai kivitelezés is elkészül, az 
egészségügyi alapellátás fejlesz-
tésének köszönhetően a betegek 
ősztől korszerű környezetben, 
magasabb színvonalú ellátásban 
részesülhetnek.

Új orvosi rendelők, új orvosi ügyelet
Magas színvonalon biztosított az egészségügyi alapellátás Sárváron

Az épülő orvosi ügyeletet mutatja Kondora István polgármester (Fotó: 
Czupor Szilvia)



SÁRVÁRI         HÍRLAP6 www.sarvarvaros.hu

Hagyományos Kínai Gyógyászati kezelések 

33% Kedvezmény!
       Augusztus 31-ig az első

vizsgálatra 33% kedvezmény

15500 helyett 9900 HUF / 32 EUR

JUFA Vulkan Thermen-Resort****

Töltődjön fel a kínai

gyógyászat erejével!

www.vulcantcm.com

Tel.: +36 (30) 444 9960

értékálló APARTMANLAKÁSOK
a fürdő közelében üzemeltetéssel ELADÓK

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

Közlemény az önkormányzati 
választással kapcsolatban

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általá-
nos választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek előző általános választását követő ötödik év októberében 
kell megtartani. Azaz a választásra 2019 októberében fog sor 
kerülni. A Magyar Köztársaság elnöke a pontos időpontot lap-
zártánkig még nem hirdette ki, így a hivatalos kampányidőszak 
még nem kezdődött el. Sárváron a Híd a Jövőnkért Egyesület 
és a Fidesz–KDNP is bejelentette már a jelöltjeit, akiket most 
bemutatunk a Sárvári Hírlapban.

dr. Fonyó Roberta
felelős szerkesztő

Összefogott Sárváron az ellen-
zék. A Híd a Jövőnkért Egyesü-
let, az MSZP és a Jobbik együtt 
indul Sárváron az őszi önkor-
mányzati választáson. A nyolc-
ból három körzetben azonban 
nem sárvári jelöltet indítanak.  

Sárváron nem újdonság az el-
lenzék együttműködése. 2010-ben 
még külön indult az önkormány-
zati választáson az MSZP, a Jobbik 
és a Híd a Jövőnkért Egyesület. 
2014-ben az MSZP és a Híd már 
együtt mérettette meg magát, a 
Jobbik még külön. Bár 2014-ben 
a három szervezet kevesebb sza-
vazatot kapott, mint 2010-ben, 
most mégis a teljes összefogásban 
látják a siker titkát. Úgy döntöttek, 
hogy 2019-ben a Szabó Lajos, 
Eiveck Péter és Németh Zsolt 
vezette szervezetek mindhárman 
együtt indulnak az önkormányzati 
választáson. 

Az, hogy ez az összefogás a ha-
tékony fellépést szolgálja-e, vagy 
csak annyit jelent, hogy az évek 
során elfogytak a párttagok, tá-

mogatók ezek mögül a szervezetek 
mögül, az majd csak az őszi ön-
kormányzati választáson derül ki.

Az azonban biztos, hogy 2010-
ben még 24 jelöltet állítottak 
ki, 2014-ben már csak 16-ot,  

2019-ben a nyolc egyéni jelölt 
közül három nem is sárvári.

Németh Zsolt, a Híd a Jövőn-
kért Egyesület elnöke, a Mindenki 
Magyarországért Mozgalom Vas 

megyei koordinátora, a Minden-
ki Sárvárért Mozgalom alapító 
tagja lesz a polgármesterjelölt és 
képviselőjelölt is, ő 13 éve tagja 
a képviselő-testületnek. „Azért 
döntött úgy, hogy a polgármes-

teri pozícióért indul, mert szereti 
Sárvárt, és szeretné, ha a város a 
jövőben még szebb, jobb és élhe-
tőbb lenne” – olvasható az egyik 
megyei internetes portálon.

A jelöltek lesznek még Szabó 
Lajos, az MSZP helyi elnöke, 
volt országgyűlési képviselő, aki 
jelenleg is tagja a képviselő-tes-
tületnek, Eiveck Péter, a Jobbik 
helyi elnöke, jelenleg képviselő, 
Strompová Viktória idegenfor-
galmi szakember, Klimits István 
kereskedelmi technikus, területi 
irodavezető, buszvezető. Három 
jelölt nem sárvári, így Bicsák Atti-
la tanár Náraiból, Szabó Richárd 
gépészmérnök, közgazdász és 
Zsigmond Tamás nyomdaipari 
vállalkozó Szombathelyről indul 
a sárvári képviselői helyért.

Az összefogás szlogenje: „Vé-
delmet a gyengéknek, segítséget 
a rászorulóknak, lehetőséget a 
tehetségeseknek!”

A Híd egyesület őszi válasz-
tási fórumain Bana Tibor, Vona 
Gábor, Mirkóczki Ádám, Varga – 
Damm Andrea jobbikos politiku-
sokkal, Újhelyi István szocialista 
EP-képviselővel, György Zsom-
bor újságíróval találkozhatnak az 
érdeklődők.  

 -fr-

Nem sárvári jelölteket is indít a helyi összefogás

A Híd a Jövőnkért Egyesület jelölteket bemutató plakátja
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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 2019.07.10-2019.09.30-ig történő vevőszerződés és 2019.12.31-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 TOURNEO 
CONNECT
7.080.000 Ft
4.580.000 Ft-tól*

Akár lízinggel is megvásárolható!

CSALÁDI AUTÓ 

Megtartotta jelöltállító tag-
gyűlését a Fidesz Sárvári Szer-
vezete. Egyhangú döntéssel 
indítják újra Kondora Istvánt 
polgármesterjelöltként, és vala-
mennyi egyéni képviselőt a Fi-
desz–KDNP színeiben a 2019-es 
önkormányzati választáson.  

Az 1-es választókerületben 
Varga Károly, a 2. számúban 
Szabó Zoltán, a 3-asban Máhr 
Tivadar, a 4-es egyéni választó-
kerületben Kampel Oszkár, az 
5-ös számúban Dr. Szabó Gyula, 
a 6-osban Vinter István, a 7-es 
körzetben Kondora István és a 
8. számúban Varga Jenő indulhat 
újra az egyéni képviselői helyért. 
Ágh Péter országgyűlési képvise-
lő, választókerületi elnök az ülést 
követően értékelte a döntést.

– A Fidesz Sárvári Szervezete 
olyan jelölteket választott, akik 
szimpatikusak, kedvelik őket a 
város lakói, alkalmasak a város 
vezetésére és tisztességesek. Az 
elmúlt években elvégzett munka 
azt hiszem mindenki számára 

egyértelművé tette, hogy ezek az 
emberek, nemcsak felkészültek, 
de már eddig is bizonyították a 
város iránti elkötelezettségüket. 
Azért dolgoztunk, hogy Sár-
vár otthonos, családbarát város 

legyen, és a jövőben is ezért 
kell dolgoznunk a kormánnyal 
együttműködve. Nagyon fontos, 
hogy Sárvár ne a pálya széléről 
figyelje az eseményeket, hogy 
az emberek ne valami ellen, 
hanem valamiért szavazzanak 

az önkormányzati választáson. 
A városvezetőknek nem a kor-
mány ellen, hanem a kormánnyal 
szövetségben kell működni Sár-
várért, azért, hogy együtt tudjuk 
fejleszteni ezt a gyönyörű várost, 

amelyben óriási lehetőségek van-
nak – értékelt a képviselő.

Kondora István 2010-ben 
62,62%-os támogatással, 2014-
ben 69,38%-os támogatással lett 
Sárvár polgármestere. Bízik ab-
ban, hogy az elért eredmények jó 

alapot adnak ahhoz, hogy októ-
berben is sikerrel induljon a pol-
gármesteri tisztségért. – A „győz-
tes csapaton ne változtass” elvét 
alkalmaztuk a képviselőjelöltek 
megválasztásakor. Az újdonsága 
az lesz ennek a versengésnek, 
hogy minden Fidesz–KDNP-s 
képviselőjelölttel szemben egy 
ellenzéki képviselő indul. Nem 
tudjuk pontosan, hogy melyik 
ellenzéki jelölt melyik körzetben 
indul, azt sem tudjuk, hogy mi-
lyen megfontolásból indulnak 
szombathelyi jelöltek Sárváron. 
Azt viszont tudjuk, hogy ugyan-
azzal a lendülettel szeretnénk 
folytatni a városépítő munkát, 
amelyet már eddig is megszok-
hattak tőlünk a sárváriak – húzta 
alá a polgármesterjelölt.

Máhr Tivadar, a Fidesz Sárvári 
Szervezetének elnöke szerint 
képviselőik jó munkát végeztek, 
de természetesen sok még a fela-
dat. Folytatni kell az utak, járdák, 
csapadékcsatornák, parkolók, 
játszóterek építését. 

Berta

Harmadszor is indul a polgármesteri tisztségért Kondora István

Nekünk Sárvár az első! – A Fidesz–KDNP jelöltjeinek plakátja
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A város legnagyobb és legszí-
nesebb fesztiváljára kerül sor 
a Posta téren és a Hild parkban 
augusztus 15-e és 20-a között. 
A Sárvár 50+ Városfesztivál és 
a 39. Nemzetközi Folklórnapok 
programjait sajtótájékoztató 
keretében jelentették be a város 
vezetői és a szervezők.

Népszerű együttesek kon-
certjei, néptánccsoportok be-
mutatói, vendéglátás, vásár és 
tűzijáték várja a sárváriakat és a 
város vendégeit augusztus 15-e 
és 20-a között a Posta téren és 
a Hild parkban – hangzott el a 
rendezvényt bejelentő sajtótá-
jékoztatón. 

– Egy szerves fejlődés követ-
keztében kibővült az augusztus 
20-a környéki fesztiválidőszak. 
Május 1-jétől az október végi 
Simon–Júdás vásárig rendkívül 
sok közösségi rendezvény van, 
így a sárváriak részesei tudnak 
lenni ennek a „fesztiválcuna-
minak”. A legkiemelkedőbb 
programunk augusztus 20-hoz, 
a városavatáshoz kötődik, és 
ennek számomra a legkedvesebb 
rendezvényrésze a folklórnapok. 
Az ismert okok folytán ez a 
lelkembe és a szívembe örökre 
bevésődött – mondta Kondora 
István polgármester, a Sárvár 
50+ Városfesztivál védnöke.

A Sárvár 50+ Városfesztivál és 
a 39. Nemzetközi Folklórnapok 
minden korosztályt igyekszik 
megszólítani. – Az elmúlt évi 
nagysikerű fesztiválból kiindulva 
úgy gondoltuk, hogy az idén is 
folytatni kell ezt a rendezvényt, 
és hol találhattunk volna jobb 
helyszínt, mint a Posta téren és a 
Hild parkban. Ha igazi nyári idő 
lesz, akkor ez az épített környe-
zet, amit mindig is elképzeltünk 
magunknak itt Sárváron, ennek 
a fesztiválnak egy kiváló hely-
színe lesz – szólt Máhr Tivadar 
alpolgármester, a Sárvár 50+ 
Városfesztivál védnöke.

A 39. Nemzetközi Folklórna-
pokra tíz ország küldte el kép-
viselőit, idén minden program 
a Posta téren lesz, kiköltöznek a 
várból. – Érkeznek Csehország-
ból, Észtországból, Indonéziá-
ból, Macedóniából, Mexikóból, 

Németországból, Szlovákiából, 
Törökországból. Magyar csapat 
jön Brassóból. Fellépnek a Sárvári 
Néptánckör és a Senior Néptánc-
csoport táncosai, illetve a Regős 
Együttes – tudtuk meg Ódor 
Viktória fesztiváligazgatótól.

Augusztus 15-e és 20-a között 
a Posta téri színpadon estéről es-
tére jól ismert együttesek lépnek 
fel. Több olyan zenekart várnak, 
akik eddig nem jártak Sárvá-
ron. – Kiemelném, hogy már 
augusztus 15-én este elkezdődik 
a rendezvénysorozat a Karthago 
koncerttel. Aztán 16-án indul 
a folklórnapok megnyitója, 17 
órakor a Magyar Dudazenekar 
fogja bedudálni a közönséget a 
színpadhoz, majd egymás után 
következnek a tánccsoportok, 
rendkívül egzotikus lett az ösz-
szeállítás. De már aznap este 
folytatódik a program Folkfonics 
koncerttel, az Ataru Taiko, japán 
dobszínházzal, és Zoord kon-
certtel. Aztán fellép még Palya 
Bea, a Gymes, Kökény Attila, 
a Kiscsillag, az AB/CD Tribut, 
Freddie, az Ocho Macho, a Fol-
low the Flow – sorolta Molnár 
Andrea, a Nádasdy Kulturális 
Központ programfelelőse, kul-
turális menedzsere. 

Minden korosztályt igyek-
szik megszólítani a rendezvény.  
A fesztivál hétvégéjétől minden-
nap játszóház várja a gyerekeket. 
A programok közt érdemes sétát 
tenni a kézműves vásáron, illetve 
megkóstolni a borudvar és a 
sörösházak kínálatát. Természe-

tesen finom ételek fogyasztására 
szintén lehetőséget kínálnak. 

– Azt szeretnénk, hogy en-
nek a fesztiválnak a hat napja 
legyen a családoké, a barátsá-
goké, az ismerősöké, esetleg az 
új szerelmeké. Mindenre adunk 

alkalmat, hiszen lesznek olyan 
koncertek, amelyek inkább a 
romantika jegyében zajlanak, 
lesznek olyanok, amelyek a buli 
jegyében, de lesznek gyermek-
foglalkoztatók és ott lesz az a 
folklórfesztivál is, amely ennek 
a rendezvénynek a gerincét adja. 
A Sárvár 50+ lesz a város első 
ökofesztiválja, ahol YAMA száz 
százalékban lebomló, növényi 
keményítőből készült poharak-
ban kínáljuk az italokat. Ezzel 
a város és a Nádasdy Kulturális 
Központ a környezettudatos-
ság jegyében példát szeretne 
mutatni, hogy minden egyes 
apró lépéssel a jövőnket hosz-
szabbíthatjuk meg – mondta 
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ igazgatója.

Minden este zárásként utca-
bálra, az utolsó napon pedig a 
tűzijáték után táncházra kerül 
sor. Idén a tűzijátékot nem a vár 
északnyugati bástyájáról lövik, 
hanem a Zeneháza tetejéről. 

– A fesztivál tervezett gazdag 
programja mellett a házigazda 
felelősségével és büszkeségével 
készülünk a fesztiválhelyszínek 
szépségének és ápoltságának 
megőrzésére, fokozására. Szí-
vesen emlékszem vissza, hogy a 
„Virágos Sárvárért!” projekt an-

nak idején az önkormányzat és 
a lakosság teljes egyetértésével, 
összefogásával indult, és a város 
szó szerint kivirágzott. A zöld 
környezetünk alakítását ízlés 
és tettvágy irányította, és ered-
ményezte azokat a színpompás 

virágszigeteket, virágzó lámpa-
oszlopokat, burjánzó erkélyeket, 
kerteket, amelyekben minden 
ide látogató gyönyörködik. Biz-
tosan érezhető, de nem mindig 
fogalmazzuk meg, hogy ez a 
tudatosság nyilvánul meg ma 
is minden tervezett beruházás 
során a zöld környezet kialakítá-
sában. A rendezvény helyszínén 
az elmúlt években 3 ezer négy-
zetméter területet parkosítot-
tunk, tehát a Posta téren és a Hild 
parkban ekkora mérettel nőtt a 
város „lélegző tüdeje”. A feszti-
vál ideje alatt fokozott figyelmet 
fordítunk a gondozottság, a 
tisztaság fenntartására. Biztos 
vagyok abban, hogy a sárváriak 
most is jó házigazdaként fogad-
ják a vendégeket, és vesznek 
részt a rendezvényeken. Az idei 
50+ legfőbb törekvése minden 
sárvári megszólítása, kimozdí-
tása. Fogadják el minél többen a 
meghívásunkat, éljük át közösen 
a Posta téren, a Hild parkban a 
fesztivál minden örömét, a kon-
certek hangulatát, a találkozások, 
beszélgetések vidámságát, hisz 
a közösen megélt öröm az, ami 
igazán maradandó – tolmácsolta 
a város vezetőinek és a szerve-
zőknek a meghívását dr. Szijártó 
Valéria címzetes főjegyző.

Éljük át közösen a fesztivál minden örömét!

Dr. Szijártó Valéria, Máhr Tivadar, Takács Zoltán Bálint, Kondora István, Ódor Viktória és Molnár Andrea a sajtótájékoztatón
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VÁ R O S I  F E S Z T I V Á L  É S39. Nemzetközi Folklórnapok
P R O G R A M O K
2019. augusztus 15. 
21:00 Karthago. Együtt 40 éve jubileumi koncert

2019. augusztus 16. 
A  VILÁG MINDEN TÁJÁRÓL 
A 39. Nemzetközi Folklórnapok megnyitója 
17:00 Magyar Dudazenekar
17:20 Országok táncai. Nyitógála
21:30 Folkfonics koncert
22:30 Ataru Taiko, a japán dobszínház
23:30 Zoord koncert moldvai csángó dallamvilággal

2019. augusztus 17. 
A MEGLEPETÉSEK NAPJA
14:00-20:00 Játszóház. Csupa-Csoda Játékpark. 
Észrevétlen bevezetés a tudományba
17:00-18:00 Vaga Banda. Gólyalábas tréfák
19:00 Palya Bea koncert
21:00 Szarka Tamás és a Ghymes
22:30 Capoeira és brazil táncshow
23:30 Sixforyou és utcabál

2019. augusztus 18. 
A  CSILLAGOS ÉG ALATT 
14:00-20:00 Játszósarok. 
Mesterségek alapjai - kézművesfoglalkozások
17:00 Bohócshow
18:00 Kökény Attila koncertje
19:00 Mexikó és Csehország táncol
20:00 Kiscsillag koncert
22:00 Lángoló Leguánok. Tűzshow
22:30 AB/CD
23:30 Disco! DJ Thomas Palmer

2019. augusztus 19. 
MEDITERRÁN HANGULAT
14:00-21:00 Játszótér a Posta tér sarkában
18:00 Freddie live koncert
19:30 Ocho Macho koncert
21:30 Törökország táncol
22:00 Follow the Flow koncert
23:30 Indonézia táncol
24:00 Esti buli: Fun Company 

2019. augusztus 20. 
EZ A TÁNC MÉG JÁR NEKEM
17:00 A résztvevő néptánccsoportok felvonulása 
(Hunyadi úti körforgalom, Batthyány utca, Ady utca, 
Posta tér, Hild park)
18:00 Folklórgála
23:00 Tűzijáték (A Zene háza tetejéről)
23:15 Nemzetközi táncház

A program hivatalos honlapja:
http://sarvarvar.hu/sarvar50plusz
A program hivatalos közösségi oldalai:
https://www.facebook.com/nadasdyvar
https://www.instagram.com/nadasdyvar/

Médiatámogató: Sárvári Média Nonprofit Kft.
Az esemény fő támogatója: Sárvár Város Önkormányzata

Védnök:
Kondora István polgármester
Máhr Tivadar alpolgármester

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

2 0 1 9 .  A U G U S Z T U S  1 5 .  –  2 0 1 9 .  A U G U S Z T U S  2 0 .
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Nagy érdeklődés mellett zajlott 
le június utolsó hétvégéjén a 
Sárvári Sörexpressz és XX. 
Fúvószenei Várfesztivál. A ju-
bileumi fúvószenei programok 
mellett ezúttal is sörbemutatók, 
könnyűzenei koncertek és csalá-
di programok várták az érdek-
lődőket a Nádasdy-várban.

Kondora István polgármester, 
Máhr Tivadar alpolgármester és 
Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő sörcsapolással nyitotta meg 
a Sárvári Sörexpressz és XX. 
Fúvószenei Várfesztivált.

– A nyár folyamán nem kell 
unatkoznia senkinek Sárváron. 
Egymást érik a fesztiválok, és a 
nagyrendezvényeink mellett a 
kisebb programjaink is figyelemre 
méltóak. Bőséges programvá-
lasztékkal vagyunk elkényeztetve 
– értékelte a fesztiválszezont a meg-
nyitóünnepségen Kondora István.

Idén sokan tették le voksukat 
a sárvári sörfesztivál programjai 
mellett, a várudvar már az első 
napon zsúfolásig megtelt látoga-

tókkal, a hétvége első fellépője, a 
Delta zenekar pedig berobban-
totta a bulit a Nádasdy-várban.

A fesztiválról természetesen 
a sör sem hiányozhatott. A kí-
nálatban belga, német, cseh és 

hazai kézműves sörök egyaránt 
szerepeltek, valamint sörivó 
verseny, bor- és pálinkakóstolás 
is várta az érdeklődőket.

– Sárváron hagyománya van 
a fúvószenének, és úgy látom, 

hogy hagyománya van most 
már a sörfesztiválnak is – hang-
súlyozta Máhr Tivadar alpol-
gármester.

Kettős jubileumot ünnepel-
tek a fúvószenei várfesztivál 

résztvevői: 20. alkalommal ke-
rült megrendezésre a fesztivál, 
melyet éppen 30 éve, 1989-ben 

indítottak útjára. Szélesi Attila, 
a házigazda Sárvári Koncertfú-
vószenekar karnagya a jubileum 
kapcsán elmondta, a 30 éves 
rendezvénynek továbbra is a 
minőségi szórakoztatás a célja.

Idén a zalaegerszegi, sop-
roni, szentgotthárdi és pápai 
fúvószenekarok látogattak el 
Sárvárra. A fúvósok a Sihuval, a 
veterán autókkal és a mazsoret-
tekkel kiegészülve felvonultak 
a város utcáin, majd folytatva 
az évtizedes hagyományokat, 
közös zenéléssel nyitották meg 
a jubileumi gálaműsort a Ná-
dasdy-várban.

A fúvószenei programokat 
mindhárom nap könnyűzenei 
koncertek kísérték. A Delta 
zenekar mellett fellépett többek 
között DJ Dominique, a Des-
perado, az Emelet, a Matyi és a 
hegedűs, valamint hazánk egyik 
legendás együttese, az Apostol.

sii

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

Kötelező olvasmányok a könyvtárban
A könyvtár júliusban és augusztusban is a megszokott 
nyitvatartási időben várja a látogatókat, a felnőtt rész-
legben hétköznaponként 10–17 óráig, a gyermek és zenei 
részlegben 10–12 és 13–17 óráig, szombatonként a felnőtt 
és a gyerekkönyvtárban 9–13 óráig. 

Több mint 70 ezer kötet könyvvel, 50 féle folyóirattal, 
audiovizuális és egyéb dokumentumokkal, többfajta szol-
gáltatással várják a hozzájuk betérőket. 

Többek között a Kedvcsináló kötelező kedd az általános 
iskolai tanulóknak szeretne segítséget nyújtani a kötelező 
olvasmányok feldolgozásához. Keddenként 15 órától várnak 
minden gyereket a sárvári könyvtárba, akinek most kell 
elolvasni ezeket a könyveket vagy olyan felnőtteket, akik 
iskolás korukban véletlenül nem olvasták el, és most sze-
retnék pótolni! Július 30-án Mikszáth Kálmán: Szent Péter 
esernyőjével, augusztus 6-én Jókai Mór: A kőszívű ember 
fiai című regényével, augusztus 13-án Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok című művével foglalkoznak.

Huszadszor fesztiváloztak a fúvósok

Kondora István, Ágh Péter és Máhr Tivadar sörcsapolással nyitotta meg a 
Sárvári Sörexpressz és XX. Fúvószenei Várfesztivált

A fúvószenekarok közös zenéléssel nyitották meg a jubileumi gálaműsort a 
Nádasdy-várban
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Ha kipihented magad, 
várunk Szombathely 
legösszetartóbb csapatába.

Új állások a TDK Karrier Központban

Jelentkezés:
www.tdkszombathely.hu

A Kanona Band – az éves nagy 
koncertjei tekintetében – im-
máron 21-dik alkalommal állt 
a közönség elé. A Nádasdy-vár 
udvarán tartott koncert reper-
toárja a zenekari tagok kedven-
ceiből állt össze. 

Az elmúlt esztendőben ün-
nepelte 20-dik szülinapját a 
Kanona Band egy nagyszabású 
koncert keretein belül. Azonban 
az elmúlt év, számukra nemcsak 

a kerek évforduló miatt volt em-
lékezetes, hanem azért is, mert 
az év végén a zenekar elnyerte 
a „Az Év Sárvári Közössége 
2018” díját, így most még na-
gyobb izgalommal készültek 
erre a koncertre. A Kanona 
egy fantasztikus hangulattal, a 
csodálatos hangú Maggie-vel és 
sok-sok kiválóbbnál kiválóbb 
zenével szórakoztatta a zene-
kedvelő közönséget. (Fotó: Dr. 
Kereszty Gábor)

Kanona koncert a várban
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A lényeg, hogy egy folyamatos, 
magas színvonalú, a legszélesebb 
réteget kielégítő programkínála-
tot nyújtsunk, illetve neveljünk 
ki a városnak egy olyan fiatal 
generációt, amely Sárvárnak 
biztos alapot nyújt a fejlődéshez 
és a megmaradáshoz – vallja 
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ másfél évvel 
ezelőtt kinevezett igazgatója, 
akivel a nyári szezon közepén 
beszélgettünk.

A legnagyobb forróságban is az 
irodájában találjuk, és szinte nincs 
olyan esti program, amelyen ne 
venne részt. Takács Zoltán Bálint 
a jó gazda gondosságával nemcsak 
szervezi a programokat a munka-
társaival, de figyelemmel is kíséri, 
dokumentálja azokat.

– Az én szabadságolási tervem 
az, hogy elmegyünk a tavasz 
végén és az ősz elején, közben 
pedig itthon vagyunk. Minden 
egyes programon jó részt venni, 
nemcsak amelyeket mi szerve-
zünk, hanem azokon is, amelyeket 
befogadunk. Az elmúlt másfél év 
azt eredményezte, hogy szinte a 
tavasz kezdetétől az ősz végéig 
folyamatos a programkínálatunk, 
és nemcsak a hétvégéken, de a 
hétköznapokon is. A folyamatos-
ság mellett a másik fontos dolog, 
hogy mi nemcsak egy réteget 
szólítunk meg, nemcsak a köny-
nyed szórakozást, vagy nemcsak 
a magas kultúrát célozzuk meg. 
Olyan produkciókat, előadásokat, 
programokat szervezünk, ame-
lyek amellett, hogy színvonalasak, 
a legszélesebb közönséget elérik 
– mondja az igazgató, aki hozzáte-

szi: alapvető filozófiánk az, hogy a 
kultúra ott van, ahol te vagy. 

– Egy szomorú felmérés szerint a 
magyar lakosság több mint 50%-a 
nem érdeklődik a kultúra iránt, mi 
ezen szeretnénk változtatni. De 
nekünk először a 48%-ot is ki kell 
szolgálnunk a rendezvényeinkkel, 
a maradék 52%-ot pedig lassan 
elkezdjük megszólítani. Először 
behívjuk őket ide a várba, néz-
zenek körül, jöjjenek el egy-egy 
rendezvényre vagy a múzeumba. 

Egyébként évente 35 ezer ember 
látogatja a múzeumot, ennél jóval 
többen, 100 ezren is megfordulnak 
a várban. Ide érdemes sárváriként is 
eljönni, legyünk büszkék, ne csak a 
várra, hanem a szellemiségére is! – 
hangsúlyozza Takács Zoltán Bálint.

Az igazgató lelkesen osztja meg 
velünk tapasztalatait arról, hogy 
hogyan is látják az ország külön-
böző részéből érkezett vendégek a 
Sárváron, illetve a Nádasdy-várban 
zajló kulturális életet.    

– Azt mondják, egyfajta kulturá-
lis esszencia van a vár levegőjében. 

Hangot adnak annak a vendégek, 
hogy micsoda szép ez a város, mi-
lyen fantasztikus dolgok vannak itt, 
milyen jól élünk a lehetőségeink-
kel. Élünk azzal, hogy megújulnak 
közterek, és ott programokat szer-
vezünk. A régi nagy múltú várban 
mi nem bútorüzletet nyitunk, 
hanem a kultúrát működtetjük 
egy olyan hagyományrendszerrel, 
amely évszázados gyökerekkel 
rendelkezik. Ez egy olyan biztos 
talajon álló struktúra, amelyre le-

het építkezni, és amelyen csak úgy 
lehet változtatni, hogy figyelemmel 
vagyunk azokra a hagyományokra, 
amelyekből kinőttünk – húzza alá 
az igazgató.

A folyamatos programkínálat 
megszervezése nem kevés ener-
giába és nem kevés pénzbe kerül. 
De Takács Zoltán Bálint, amikor 
beadta az igazgatói pályázatát a 
sárvári önkormányzathoz, akkor 
már világossá tette céljait, és ehhez 
meg is kapta a város támogatását. 

– Ez a város egyike azoknak a 
kisvárosoknak, amelyeken a la-
kosságszáma nem csökken, lehet, 
hogy közben ingadozik, de stabil 
évek óta, mert ez a város tud mit 
kínálni a polgárainak. Ennek a 
kínálatnak az egyik központja a 
sárvári vár, és nekünk az a felada-
tunk, hogy folyamatos kínálatot 
nyújtsunk a sárváriaknak.  A város 
lakói szívesen jönnek hozzánk, és 
sokan meg is köszönik nekünk a 
sok és sokféle programot, és ez 
nagyon jóleső érzés. A fellépő 
művészek is nagyon kedvelnek 
minket, volt olyan zenekar, aki 
látva a város kulturális kínálatát 
döntött úgy, hogy itt szeretne 
fellépni. 

Míg a nyár, a főszezon a nagy-
produkciók ideje, a tél a kisebb 
előadásoké, ezeknek viszont egy 
újabb tere, egy váltóintézménye jött 
létre a Zene Házával.

– Az elmúlt évek fejlesztéseinek 
köszönhetően Sárváron egy olyan 
kulturális közeg alakult ki, amely 
megerősíti a város helyét az ország 
kulturális térképén, és ebből követ-
kezően az idegenforgalmi térképén 
is. Tanulmányok igazolják, hogy a 
pezsgő kulturális élet visszahat egy 
város gazdasági helyzetére is, ahol 
kultúra van, ahol művelődés van, a 
vállalkozók oda mennek a legszí-
vesebben, mert megvan helyben 
egy embertömeg, aki képes ellátni 
a feladatát. Így van összefüggés 
Sárvár virágzó gazdasága és felfelé 
ívelő kulturális élete között is – 
hangsúlyozza az igazgató.

Az elmúlt másfél évben semmi-
féle anyagi kérdés nem merült fel 
az intézmény és az önkormányzat 
között. – Ez egyrészt azt jelenti, 
hogy az önkormányzat támogatja 
a mi programjainkat, másrészt, 
hogy mi felelősen gazdálkodunk. 
A pénzt arra költjük, hogy progra-
mok legyenek, hogy megőrizzük a 
jövőnek a mát, vagyis a múzeumi 
és a könyvtári tevékenységre. Ez 
a kulturális fejlesztés nemcsak 
látványpolitizálást jelent, e mögött 
van egy strukturális  átalakítás és 
filozófiai váltás is. Nagyon fon-
tosnak tartom a fiatal generációk 
bevonását. A múzeumban létezik 
egy páratlan program, vagyis a 
páratlan évfolyamok évente jöhet-
nek hozzánk, ezt most átvisszük 
a könyvtárba is, az óvodásokkal 
kezdjük az adventet és a nemzeti 
ünnepeket is. Nemcsak azt sze-
retnénk, hogy megismerkedjenek 
a várral, hanem tudják és merjék 
is használni. Merjenek kérdezni, 
merjenek kérésekkel jönni. Tud-
ják, hogy ez egy olyan hely, ahol 
nemcsak kérni lehet, de teljesítik 
is a kéréseket. A lényeg tehát, hogy 
egy folyamatos, magas színvonalú, 
a legszélesebb rétegeket kielégítő 
programkínálatot nyújtsunk, illetve 
neveljünk ki a városnak egy olyan 
fiatal generációt, amely Sárvárnak 
biztos alapot nyújt a fejlődéshez és 
a megmaradáshoz – vallja Takács 
Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális 
Központ igazgatója. 

Fonyó Roberta

Sárvár meghatározó pont az ország kulturális térképén

Könyvbemutató a díszteremben – gróf Nádasdy Borbála, Takács Zoltán Bálint 
és Takács – Reichardt Gabriella

Történelmi csörte a várban
Július 26-án délután, vagyis Bíbor pénteken belecsapnak a Történelmi 

Csörte sűrűjébe a Nádasdy-várban. 18 órától pódiumbeszélgetés lesz 
Cselenyák Imrével, Pusztai Andreával, Baráth Katalinnal és Szélesi Sán-
dorral, 19 órakor kezdődik Cselenyák Imre előadása Arany János koráról, 
20 órától hallhatja a közönség a Custos Consort együttes Mecénás című 
koncertjét, amellyel az 570 éve született Lorenzo Medici előtt tisztelegnek.  
Július 27-én, Fehér szombaton 15 órától előadásokkal, vetélkedővel és 
tárlatvezetéssel folytatódik a program. 17 órakor Dr. Zacher Gábor tart 
előadást „A korabeli orvoslás, mérgek és ellenmérgek a történelemben” 
címmel. Szombaton 20 óra 30-kor kezdődik a Szabó Magda írónő életéről 
szóló monodráma Nagyváradi Erzsébet érzelmes előadásában. Július 26-
án és 27-én filmvetítések is lesznek az 1-es bástyában, a közönség többek 
között a Trónok harca 1. részét, a  Magyar vándort, A hazafit, Az első 
embert is láthatja. A két nap során lesz régi mesterségek bemutatója, népi 
játékok, és eszem-iszom az udvaron. Részletes program a sarvarvar.hu-n.
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A Galeria Arcisban a vasi szár-
mazású Szkok Iván festőmű-
vész kiállítása nyílt meg. Az 
országosan elismert művész 
festményei mellett jellegzetes 
domborműveiből és festett 
szobraiból is állított ki. A tár-
latot fia Kudász Gábor Arion 
fotóművész rendhagyó módon 
nyitotta meg. 

A molnaszecsődi vízimolnár 
családból messze és magasra 
vitte az út Szkok Ivánt. A Magyar 
Képzőművészeti Főiskola elvég-
zése után Derkovits-ösztöndíjas. 

Művészetének legfontosabb 
alkotás együttese a szobrászat 
és a festészet eszközrendszerét 
ötvöző domborművek sorozata.

– A hazai föld biztonságot 
adott és szülőföldemen mindig 
nagy izgalommal állítom ki 
munkáimat. Hosszú idő telik 
el, amire egy alkotó megtalálja 
a saját útját. Mostanra vallom, 
hogy a nonfiguratív művek 
ideje lejárt. Az elmúlt évszázad 
borzalmaira válaszul adott mű-
vészeti izmusok a háborúkra és 
az embertelenségre reflektáltak. 
Azonban most más kifejező 

erőre van szükség – nyilatkozta 
Szkok Iván festőművész.

A kiállítás egyediségét nem-
csak a festett szobrok és tér-
beliséget hordozó festmények 
jelentették, hanem maga a tárlat 
megnyitója is. Hisz azt fia, az is-
mert fotóművész Kudász Gábor 
Arion nyitotta meg. Ez volt az 
első ilyen közös alkalom, amely-
nek során sok személyes emlék 
is megelevenedett.

– Művészcsaládban nőttem fel, 
szüleim képzőművészek és ez az 
otthoni légkör nagyban megha-
tározta a saját sorsom alakulását 

is, ami a családi hagyományok 
folytatását jelenti, esetemben a 
fotográfiát – mondta el Kudász 
Gábor Arion. Hozzátéve, hogy 
ez volt az első hivatalos alkalom, 
hogy édesapja kiállításának 
megnyitására kérték fel. 

A személyes hangú tárlatnyi-
tón sok különlegességet ismer-
hetett meg a közönség a művész-
létről és a művek születéséről is. 
A tárlatnyitó végén a fotográfus 
a jelenlévőket csoportba terelte 
és klasszikus üvegnegatívos 
gépével örökítette meg a ver-
nisszázst.

Készen áll minden kalandra

4.140.000 Ft-tól
Suzuki SX4 S-Cross - üzem-
anyag-fogyasztás: 3,8-6,7 
l/100 km, CO2-kibocsátás 
vegyes használat mellett: 
106-128 g/km. A kép illuszt-
ráció, a változtatás jogát 
fenntartjuk. További részle
tek a www.suzuki.hu we-
boldalon. *Az akció augusz-
tus 10-ig tart.

 Ajándék navigációval*
 Készletről, azonnal

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

Két hungarikum a múzeumban
A Nádasdy Ferenc Múzeum idén nyáron is hosszabbított 

nyitvatartással, keddtől vasárnapig reggel 9-től 21 óráig várja a 
látogatókat. Azért döntöttek a nyári meghosszabbított nyitvatartás 
mellett, hogy vendégeik az egész napos fürdőzés után még az esti 
séta keretében bebarangolhassák a múzeum állandó és időszaki 
kiállításait. Két hungarikum látható idén nyáron a múzeumban, a 
huszárok és az időszaki kiállításnak helyet adó folyosón herendi 
porcelánok. Új termekkel is bővült a huszárkiállítás, és új állandó, 
helytörténeti kiállítás is nyílt. A torony második emeletén található 
kastélyokat bemutató makettkiállítás július 31-ig tekinthető meg. 
Minden alkotás Szűcs Pál szakértelmét és türelmét dicséri. 

Apa és fia együtt a Galeria Arcisban

A tárlatnyitó végén a fotográfus a jelenlévőket csoportba terelte és klasszikus 
üvegnegatívos gépével örökítette meg a vernisszázst
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Tájékoztatás: +36-30/444-71-24
www.ritmo.hu

Nyári intenzív tanfolyam indul
július 29-én, 
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A Sárvári Televízió tervezett műsora 
2019. július 26. és augusztus 17. között

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Július 20., augusztus 10., 17. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Július 26. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Báthory Lakomáról
Augusztus 2. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Nádasdy Történelmi 
Fesztiválról 1. rész
Augusztus 9. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Nádasdy Történelmi 
Fesztiválról 2. rész
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40
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Új edzővel vágnak neki a 
2019/2020-as szezonnak a 
sárvári kézilabdás lányok. A 
Sárvári Kinizsi SE Kézilabda 
Szakosztálya sajtótájékoztató 
keretében mutatta be az NB 
II-es csapat új edzőjét, Farkas 
Veronikát, és új igazolásait.

A VitalMed Hotel konferencia 
termében megrendezett sajtó-
tájékoztatón Haraszti Zsolt, a 
Sárvári Kinizsi SE elnöke beje-
lentette, a felnőtt csapatnál vál-
tozást hoz az új bajnoki idény, a 
kézisek trénere Farkas Veronika 
lesz a jövőben.

Az új edző nem ismeretlen a 
sárváriak számára, hiszen ide járt 
gimnáziumba, egykor maga is 
játszott a sárvári kézilabdacsapat-
ban, sőt a kétezres évek elején já-
tékos-edzőként is tevékenykedett. 
25 évig aktívan kézilabdázott,  
NB I-es és NB I/B-s tapasztalata is 
van, most a Haladás kötelékéből 
érkezett Sárvárra.

Farkas Veronika megköszön-
te a lehetőséget, és elmondta, 
próbál megfelelni a vezetőség 
elvárásainak. Az idény közben az 
edzésekből és a mérkőzésekből is 
a maximumot szeretné kihozni, 
ugyanakkor fontosnak tartja a 
felkészülést, ami az alapozással 
kezdetét is veszi a lányok számára.

A Sárvárfürdő Kinizsi új já-
tékosokkal is erősít a következő 
szezonra, a csapat új igazolásait 
Csonka László szakosztályvezető 
mutatta be. Az egyesület első-

sorban helyi vagy környékbeli 
játékosokat akart megszólítani. 
Ennek szellemében leigazolták 
Szemes Jázmint, aki ikervári, és 
13 éves koráig Sárváron játszott. 
A balkezes játékos a Győri ETO-
nál és a Mosonmagyaróvárnál 
is megfordult, balszélsőt, balát-
lövőt tud játszani a Kinizsinél.

Sárvárra igazolt Kiss Nóra, aki 
eddig a Haladásnál játszott. Egy 
keresztszalag-szakadás miatt 
várhatóan csak októberben lép 
pályára, balkezes játékos, bal-
szélső posztra érkezik.

A felnőtt csapat harmadik 
igazolása Gerencsér Zsófia, aki 

szintén a Haladástól igazolt 
Sárvárra, és beállós poszton 
bizonyíthat.

A Magyar Kézilabda Szövetség 
Szakmai- és Versenybizottsága jú-
liusban elfogadta a 2019/2020-as  
bajnoki idény NB II-es besoro-
lásait. Haraszti Zsolt ennek kap-
csán elmondta, erős csoport ala-
kult ki az észak-nyugati régióban, 
de az elvárások nem csökkentek, 
jövőre is az első hatban szeretne 
végezni a sárvári csapat.

Az eseményen részt vett Vojt-
kó Tibor, a névadó szponzor, 
Sárvárfürdő igazgatója és Kon-
dora István polgármester is. 
A városvezető előrevetítette, a 
kézisek kevesebb, mint 160 nap 
múlva már birtokba vehetik az 
új sportcsarnokot, professzioná-
lisabb környezetben tarthatják 
meg edzéseiket és mérkőzéseiket.

sii

Július elején indult a felkészü-
lés NB III-as labdarúgócsa-
patunknál, hárman távoztak, 
négyen érkeztek. Idegenben 
kezdi a szezont Bojan Lazics 
együttese.

A 2018/19-es szezont még 
Kovács László irányításával 
kezdte meg a gárda, ám mivel 
a rajtnál egy kicsit beragadt, 
ezért a klubvezetés edzőváltás 
mellett döntött: az MTK, az 
FTC és a Sopron korábbi kö-
zéppályása, Bojan Lazics vette 
át az irányítást. Az új trénerrel 
lendületet kapott a csapat, és 
a téli szünetig meg sem állt a 
tabella tizedik helyéig. Tavasszal 
ugyan kicsit döcögött a szekér, 
jött egy hullámvölgy, ötmeccses 
nyeretlenségi sorozat is nehezí-
tette a vasiak dolgát, a hajrára 
azonban sikerült rendezni a so-
rokat, az SFC a 12. helyen zárt, 
és megőrizte NB III-as tagságát.

A csapat július első hetében 
kezdte meg a felkészülést az új 
évadra. Első két edzőmérkőzé-

süket a Győr-Moson-Sopron 
megyei Kapuvár ellen játszották 
a zöld-fehérek, először 2–1-re, 
majd 4–1-re nyert Bojan Lazics 
együttese. Hazai felkészülési 
találkozót nem tud játszani az 
SFC, ugyanis a stadion gyep-
szőnyegét felújítják.

Több próbajátékost is tesztelt 
a szakmai stáb, lapzártánkig 
négy új igazolása volt a gár-
dának: a Haladásban is meg-
fordult, 29 éves kapus, Gőcze 
Gergő Pécsről, a 27 éves közép-
pályás, Horváth Detre Nagyka-
nizsáról, a 21 éves Kertai Dániel 
Iváncsáról, a 20 éves támadó, 
Torda Bence pedig Csepelről 
érkezett. Akadnak távozók is: 
Horváth András, Nyírő Bálint 
és Sásdi Bálint. 

A harmadosztály nyugati 
csoportja augusztus 4-én rajtol, 
a Sárvár az újonc Veszprém 
vendégeként kezdi a szezont. 
Az első hazai mérkőzésre au-
gusztus 11-én kerül sor 17 óra-
kor, az ezüstérmes Érd látogat 
városunkba. Stari

Változást hoz az új 
bajnoki idény a kéziseknél

Csonka László, Haraszti Zsolt, Gerencsér Zsófia, Vojtkó Tibor, Kiss Nóra, 
Kondora István és az új edző, Farkas Veronika (Fotó: Kiss Norbert)

Átalakulóban a Sárvár FC
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 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%

R
és

zl
et

ek
 a

z 
ü

zl
et

b
en

.

Nyári AKCIÓK!

2019. 07.01-től
08. 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, blues-osan, bossa novásan
    Részletek a facebookon!    

AUGUSZTUS 19-ÉN 19 ÓRÁTÓL
Nemzetközi Folklórfesztivál:

  CIFRA TÁNCCSOPORT 
 CSEHORSZÁGBÓL 

Táncaik: csárdás, Saris, Bajna, Miava és táncok 
a charleston, rock and roll és a twist korából

„10 x fizet, egyszer ingyen”
Gyűjtse a bónokat, megéri!

Várkapu Vendéglõ - 
Panzió - Borpince

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

Étel- és pizzaexpress: 12.00-22.00, Tel.: 320-475

2019. augusztus 18-án este a 39. Nemzetközi 
Folklórnapok keretében a vendéglő előtti 

útszakaszon fellép a 2002-ben alapított 
Compañía de Danza Mexicana Quetzalcoatl 

együttes Mexikóvárosból!

Hagyományainkhoz híven a régió jellegzetes 
ételeivel is várjuk kedves Vendégeinket!

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


