
SÁRVÁRI    HÍRLAP
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA   

Új városi fesztivál született Sárváron

Kirchknopf Gergő és csapata, az Ocho Macho fantasztikus hangulatot varázsolt a Posta térre

www.sarvarvaros.hu
facebook.com/sarvari.televizio
hirlap@sarvar.hu

32. évfolyam
17. szám

2019. augusztus 30.

Tartalomból:
Lakossági fórumok  .................  2. 
Államalapítás ünnepe  ............  3.
Matilda  .....................................  7.
Fut a Sárvár, gurul a Sárvár   12.                         

Fantasztikus hangulat, több 
ezer néző, több száz fellépő, telt 
ház a Posta téren hat estén át a 
Sárvár 50+ Városfesztiválon és 
a 39. Nemzetközi Folklórna-
pokon. Egy olyan új fesztivál 
született Sárváron, amely igazi 
közösséggé kovácsolta az itt élő-
ket. Minden korosztály megta-
lálta az őt érdeklő programokat 
a fesztiváli forgatagban.

A sárvári városfesztivál nyitó-
napján több ezer ember töltötte 
meg a nagyszínpad előtt a Posta 
teret. Már ekkor eldőlt, hogy a 
várudvarnál 21. századibb kö-
rülményekkel tud szolgálni az új 
közösségi tér. A fesztivál rangját 
megadta a Karthago együttes 
augusztus 15-i koncertje. 

Magyarország legendás rock 
zenekara négy évtizede nagy 

lelkesedéssel szórakoztatja azo-
nos felállásban – Szigeti Ferenc, 
Takáts Tamás, Gidófalvy Attila, 
Kocsándi Miklós és Kiss Zoltán 
Zéro – az igényes rock szerel-
meseit. Az idei évben 40 éves 
Karthago zenekar az Együtt 
40 éve koncertturné keretében 
érkezett Sárvárra.

Folytatás a 11. oldalon

Megkezdődött
a kampányidőszak
Hivatalosan is megkezdődött az 
október 13-ai önkormányzati 
választás kampányidőszaka. A 
választások előkészületeinek 
állomásaként esküt tett a Sárvári 
Városházán a Helyi Választási 
Bizottság. 

Augusztus 24-én elkezdődött a he-
lyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választá-
sának aláírásgyűjtése, az ajánlásokat 
szeptember 9-ig gyűjthetik. 

A Helyi Választási Bizottság 
felügyeli a választások törvényes-
ségét, és több kérdésben döntő 
szóval bír. A választási bizottság 
gyakorlati munkája augusztus 24-
én a képviselői ajánlások gyűjtésé-
vel kezdődött meg. Sárvár Város 
Önkormányzati Képviselő-testü-
lete a Helyi Választási Bizottság 
tagjává választotta dr. Komáromi 
Lászlót, dr. Markovics Zsuzsannát 
és dr. Tóth Esztert, a bizottság 
póttagjává pedig Balkáné Magyar 
Valériát és dr. Radics Mihályt.

Folytatás a 4. oldalon

Sárváron lesz a Nemzeti Tanévnyitó
Szeptember 1-jén 10 órai kezdettel a Sárvári Nádasdy Tamás 

Általános Iskolában tartják a X. Nemzeti Tanévnyitót. A pedagógu-
sokat, a diákokat és a szülőket Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere, Sárvár díszpolgára köszönti. A Duna Televízió is köz-
vetíti az eseményt, így Kárpát-medence magyar ajkú lakossága is 
figyelemmel kísérheti a nemzet tanévnyitóját. A sárváriaknak nem 
újdonság, hogy Kásler Miklós figyelemmel kíséri szeretett városa, 
sárvári iskolái életét, és most az ő kezdeményezésére itt kerülhet sor 
erre a jeles eseményre. A sárvári tanévnyitók időpontjai 9. oldalon

Jubileumra készülnek a sárvári méhészek 
95 éves lett a Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület. Ez alka-

lomból a városba érkezik Magyarország Méz Királynője és Első 
Udvarhölgye. A Kárpát-medence számos mézlovagja eljön a 
szeptember 6-tól 8-ig tartó rendezvényre. Pénteken a Nádas-
dy-várban kiállítás nyílik az egyesület történetéből. Szeptember 
7-én reggel mézszentelés lesz a Szent László nagytemplomban, 
majd a lovagrendek felvonulása. Az ünnepség hivatalos megnyi-
tója a várban lesz, ahol délután 14 órától kulturális műsorok is 
várják az érdeklődőket.  Részletes program a 7. oldalon
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Felhívás
AZ 5. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET ELLÁ-
TÁSÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

2019. szeptember 1. napjától az 5. számú felnőtt háziorvosi 
körzet betegeinek (9600 Sárvár, Kinizsi Pál u. 13.) ellátása az 
alábbiak szerint változik.

Személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos:  
Gergelyné dr. Bokor Ildikó háziorvostan szakorvos

Telefon: 95/778-510
Rendelési idő:
Hétfő:  9.00–12.00
Kedd: 13.00–15.00
Szerda:  9.00–12.00 
Csütörtök:  9.00–11.00 (CSAK ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN!)
Péntek:  9.00–12.00

Sárvár Város Önkormányzata 
évek óta fűtéstámogatással 
is segíteni kívánja a sárvári 
családokat. Kondora István 
polgármester bejelentette, az 
idei fűtési szezonra is biztosí-
tott a fűtéstámogatás lehető-
sége mind a távhővel, mind az 
egyedi fűtéssel rendelkezők 
számára.

– Szeptembertől lehet igé-
nyelni azt a fűtéstámogatást, 
amely önkormányzati ren-
delet alapján adható. Az idei 
évben húszezerről huszon-
ötezer forintra emelkedik az 
egy szezonra jutó támogatás 
teljes összege, az egy főre jutó 
nettó jövedelemhatár 102.600 
forintra, egyedülállók esetében 
112.860 forintra nőtt. Ez a tá-

mogatás főképp a családosok és 
az idősebb korosztály számára 
jelent segítséget, legalább egy 
havi fűtésdíjat ebből biztosan 
ki lehet fizetni – fogalmazott a 
polgármester.

A fűtéstámogatás iránti 
kérelmeket 2019. szeptem-
ber 2-ától lehet benyújtani. 
A nyomtatvány kivágható a 
Sárvári Hírlap augusztus 16-i 
lapszámából, letölthető a www.
sarvarvaros.hu weboldalról, 
illetve személyesen is kérhető 
és leadható a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal Ható-
sági Irodájában.

A teljes támogatás lehívásá-
hoz a kérelmet legkésőbb októ-
ber 31-ig kell beküldeni – hívta 
fel a figyelmet Kondora István.

sii

Hirdetmény
Sárvár Város Polgármestere, Alpolgármestere, illetve az Ön-
kormányzat Képviselő-testületének tagjai lakossági fórumokat 
tartanak.

A fórumok vezetői tájékoztatást adnak az önkormányzat 2020. évi 
költségvetési tervkoncepciójának előkészítéséről, a közelmúltban 
befejezett, folyamatban lévő, illetve a közeli jövőben indítandó be-
ruházásokról, fejlesztésekről, a lakosság egészét vagy nagy többségét 
érintő kérdésekről.

A lakossági fórumok az alábbi időpontokban és helyszíneken 
kerülnek megrendezésre.

2019. szeptember 17. (kedd) 17.30 óra – Sárvár, Hegyközség, 
Ostffyasszonyfai u. 6. (Mediterrán Panzió) 

2019. szeptember 18. (szerda) 17.30 óra – Sárvár, Lánkapusz-
ta (volt orvosi rendelő)

2019. szeptember 19. (csütörtök) 17.30 óra – Sárvár, Szatmár 
u. 20. (óvoda)

2019. szeptember 23. (hétfő) 17.30 óra – Sárvár, Rábasömjéni 
u. 86. (klub)

2019. szeptember 24. (kedd) 17.30 óra – Sárvár, Petőfi u. 21. 
(óvoda)

2019. szeptember 25. (szerda) 17.30 óra – Sárvár, Bocskai u. 
1-3. (óvoda)

2019. október 1. (kedd) 17.30 óra – Sárvár, Fekete-híd u. 17. 
(Thermal Étterem)

2019. október 2. (szerda) 17.30 óra – Sárvár, Sársziget u. 69. 
(volt Sári iskola)

2019. október 3. (csütörtök) 17.30 óra – Sárvár, Alkotmány u. 
22-24. (Nádasdy Iskola)

A képviselő-testület alapvető fontosságúnak tartja fentiekkel ösz-
szefüggően a lakosság véleményének megismerését, mivel a város 
minden polgárának érdeke, hogy személyesen is részt vegyen az őt 
érintő döntések előkészítésében.

A város polgármestere, alpolgármestere és önkormányzati kép-
viselői remélik, hogy a lakossági fórumokon megjelenő polgárok 
vélemény-nyilvánításukkal segítik a város és annak lakossága érde-
keivel egyező döntések meghozatalát.

Sárvár, 2019. augusztus 
Sárvár Város Önkormányzata KÖZÚTLEZÁRÁS ÉS FORGALOMELTERELÉS A FUT  

A SÁRVÁR, GURUL A SÁRVÁR, FUTÓ- ÉS GÖRKOR-
CSOLYA RENDEZVÉNY IDEJE ALATT

A verseny ideje alatt egészpályás közútlezárásra kerül sor 
2019. szeptember 14-én, szombaton 16:00–17:30 óráig az 
alábbi útszakaszokon:

A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Ven-
déglátói Szakképző Iskola sportcsarnokától, az Ady Endre 
utcán keresztül a Batthyány utcáig, majd a Nádasdy-vár 
hídjától – Kossuth tér – Batthyány utca – Batthyány utcai 
körforgalom, Árpád utcának a Nádasdy utcáig terjedő rövid 
szakasza – és a Nádasdy utca – Várkerület – Várkerület és a 
Rákóczi utca találkozási pontjáig terjedő útszakaszon.

Az útlezárás ideje alatt a kijelölt terelőút: Gárdonyi utca, 
Fekete-híd utca, Rákóczi utca irányába.

KÖZÚTLEZÁRÁS ÉS FORGALOMELTERELÉS 
A SÁRVÁRI SZÜRET IDEJE ALATT

A rendezvény ideje alatt egészpályás közútlezárásra kerül 
sor 2019. szeptember 14-én, szombaton 17:30–18:30 óráig az 
alábbi útszakaszokon:

a Batthyány utcai körforgalomtól, a Batthyány utcán, a 
Kossuth téren, a Várkerület utca vár előtti szakaszán át a 
Nádasdy-vár gazdasági (hátsó) bejáratáig.

Az útlezárás ideje alatt a kijelölt terelőút: Rákóczi utca – Fe-
kete-híd utca – Gárdonyi utca – Hunyadi utca – Selyemgyár 
utca – Soproni utca irányába.

Emelkedett a sárvári 
fűtéstámogatás összege
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A sárvári multifunkcionális 
sportcsarnok beruházása a 
végéhez közeledik, ennek okán 
a sárvári önkormányzat nyílt 
napokat tart a még épülő lé-
tesítményben. Kondora István 
polgármester vezetésével szep-
temberben csarnok-túrákon 
lehet megismerkedni a nettó 
3,4 milliárd forintból megépü-
lő impozáns épülettel.

– Nagyon sok igény érkezett, 
hogy jó lenne egy kicsit bete-
kinteni az építés folyamatába. A 
sárváriak kíváncsiságát minden-
képpen szeretnénk kielégíteni. 
Úgy döntöttünk tehát, hogy a 
műszaki átadást megelőző he-

tekben nyílt napokat szervezünk 
a sárvári polgároknak – indokol-
ta a döntést a polgármester.

Hozzátette, a kivitelezés már a 
finisében van. A műszaki átadás 
szeptember végére várható, az 
ünnepélyes átadás a hivatalos 
okiratok beszerzése után de-
cemberben vagy jövő év elején 
valósulhat meg.

A csarnok-túrát eredetileg 
szeptember 14-ére hirdették 
meg, ám olyan nagy érdeklődés 
mutatkozott, hogy a helyek 
rekordidő alatt beteltek. Az ön-
kormányzat így egy pótnapot is 
beiktatott, és szeptember 21-re 
is várja a sárváriak jelentkezését. 

sii

Az államalapításra, az új ke-
nyérre, valamint a várossá 
válásra való megemlékezést 
Kondora István polgármester 
beszédével, az új kenyér meg-
szegésével, folklórgálával és 
tűzijátékkal ünnepelte Sárvár. 

Régi hagyomány már, hogy 
a megemlékezés a nemzetközi 
folklórnapok gálájához kapcso-
lódik. Kondora István köszön-
tötte a Posta téren megjelent ün-
neplőket. Kiemelte: A Hild park 
és a Posta tér ismét bizonyított. 
Közösségi térként is kiválóan 
funkcionálnak. Alkalmat adnak 
találkozásokra, gasztronómiai 
és koncertélmények szerezhetők 
itt. Ugyanakkor méltó helyszínei 
az ünnepi megemlékezéseknek, 
így az augusztus 20-nak is.

– Szent István öröksége ma is 
élő Sárváron, hiszen jó szívvel 

látja vendégül a város a távoli 
tájakon élő népek képviselőit, 
akik barátként érkeznek ide – 
hangzott el. A városvezető azzal 
folytatta: A legnagyobb ünnep 
az államalapításé, ebbe tagolódik 
Sárvár várossá válásának ünnepe, 

egymást erősíti a két jeles nap. A 
polgármester az új kenyér ün-
nepe kapcsán úgy fogalmazott: 
Ha kenyér van, minden van. A 
kenyér az a táplálék, amely segít-
het az élet fenntartásában, segít 
bármilyen nehéz időket túlélni. 

A beszéd után a városvezető 
megszegte az új kenyeret, majd 
az ünnep tiszteletére koccintott 
a város borával, a színpadra 
felsorakozott folklóregyüttesek 
vezetőivel. Zárszavában minden 
sárvárinak jólétet, biztonságot, 
szeretetet, békességet kívánt a 
következő évekre, évtizedekre.

PM

Fogadóóra
Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere 2019. szeptember 

17-én (kedden) 15.00 órától 17.00 óráig a Sárvári Közös 
Önkormányzati Hivatal alpolgármesteri irodájában (Sárvár, 
Várkerület 2., I. emelet 205. sz.)  fogadóórát tart.

A sárvári multifunkcionális csarnok beruházása a végéhez 
közeledik, ezért a megrendelő sárvári önkormányzat nyílt 
napokat tart a még épülő létesítményben. 

A még választható nyílt nap időpontja 2019. szeptember 
21-e, szombat, ekkor is csarnok-túrákon lehet megismer-
kedni az épülettel Kondora István polgármester vezetésével.

A vezetett túrák délelőtt 9 órától aznap délig tartanak, 
félóránként 30 fős csoportoknak van lehetőség végigjárni a 
csarnokot. A programon részt vehet bárki, aki állandó sárvári 
lakcímmel rendelkezik, illetve előzetesen regisztrál a programra.

A csarnok nyílt napra regisztrálni a Sárvári Tourinform 
Irodában lehet (9600 Sárvár, Várkerület 33.) személyesen, 
illetve telefonon a 95/520-178-as számon az iroda nyitva-
tartási idejében (hétfő–péntek 9.00-16.00).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korlátozott létszám miatt a 
jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében és a szabad helyek 
függvényében fogadjuk be, ezért érdemes minél gyorsabban 
felkeresni a tourinform irodát. Egy személy maximum 4 főt 
regisztrálhat a programra. Egyúttal tájékoztatjuk arról is az 
érdeklődőket, hogy a program megrendezésének napján 
(szeptember 21-én) már nem lesz lehetőség regisztrációra. 

Szeretettel várjuk Önöket, ismerjük meg együtt Sárvár 
legújabb nevezetességét!

Tájékoztató a sportcsarnokban 
tartandó nyílt napról 

Ünnepi beszéde után Kondora István polgármester megszegte az új kenyeret

Szent István öröksége ma is élő városunkban

Július elején ilyen volt a sportcsarnok küzdőtere, a nyílt nap résztvevői lát-
hatják majd a változást

Nyílt napokat szerveznek 
az új sportcsarnokban
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Megszépült a rábasömjéni 
temető, megújult több utca 
burkolata, csapadékvíz-elve-
zetések épültek, elkészültek 
Rábasömjén és Sárvár között, 
valamint a Szombathelyi úton 
a kerékpárutak. Csak néhány 
az elmúlt évek fejlesztései 
közül, amelyek megvalósul-
tak a sömjéni és a Sári város-
részben. 

– Azt gondolom, hogy ez a 
ciklus nagyon-nagyon sikeres 
volt, amit elterveztünk, minden 
egyes fejlesztés megtörtént, ha 
minden városrészben ugyan-
ilyen fejlesztések valósulnak 
meg, akkor Sárvár nagyon 
szép jövő elé néz – mondta 
Varga Károly önkormányzati 
képviselő, aki számba is vette 
az 1-es számú választókerület 
eredményeit. 

A rábasömjéni temetőben 
aszfaltos parkoló készült, tér-
köves járdát raktak le, megújult 
a kapu és a ravatalozó épülete 
is. Újra van hétvégén buszos 

közlekedési lehetőség Sömjén 
és Sárvár között. Modernizál-
ták a templomtéri játszóteret, 
aszfaltozásra került sor a Szent 

Imre herceg és a Mátyás ki-
rály utcákban. Új közvilágító 
lámpákat helyeztek fel, járdák 
újultak meg.  A civil szerveze-
tek is megerősödtek az elmúlt 
években, újraindult a sömjéni 
focicsapat.

Varga Károly szerint azonban 
van még teendő Rábasömjén-
ben, így például folytatni kell a 
kultúrház további felújítását, a 

templomtéri játszótér további 
fejlesztését. A Szent Imre her-
ceg, a Sport és a Mátyás király 
utcák végleges leaszfaltozása, a 
városrész járdáinak megújítása, 
újabb közvilágító lámpatestek 
felhelyezése is a tervek között 
szerepel. 

A rábasömjéniek életében az 
elmúlt évek legfontosabb beru-
házása a városrészt Sárvárral 
összekötő kerékpárút megépí-
tése volt. – Ez egy fantasztikus 
eredmény, nemcsak biztonsá-
gosabbá vált a közlekedés, de 
a kerékpáros turizmus is kezdi 
felfedezni ezt a kerékpárutat, 
amelynek mindenki csak örül 
– húzta alá Varga Károly. 

A Sári városrész sem maradt 
ki a fejlesztésekből. Megépült 
egy új kerékpárút a Szombathe-
lyi utcában, és a vasúti átjárónál 

egy sorompót is felszereltek, az 
Ikervári és Ungvár utcákat érin-
tő kerékpárforgalmi létesítmé-
nyek is készültek. Megoldották a 
Magyari utcának és a Kertekalja 
utca déli oldalának a vízelveze-
tését, járda készült a Katona és a 
Damjanich utcákban.

Ahogy azt Kondora István 
polgármester és Varga Ká-
roly önkormányzati képviselő 
megígérte, az elmúlt hetekben 
megújult közel 30 millió forin-
tos önkormányzati forrásból 
a Katalin utca útburkolata, 
ezzel régi vágya teljesült az itt 
élőknek.

Varga Károly képviselő kitar-
tó munkájának köszönhetően 
elkezdődött a HUKE körüli 
terület rendezése is. 5 méteres 
kerítés épült a cég körül, és fo-
lyamatosan szedik is a szemetet, 
amelyet a szél esetleg elhord 
a telepről. Megtörtént a Flex 
felé vezető útszakasz javítása, 
megállni tilos táblákat helyeztek 
itt ki, hogy megakadályozzák a 
kamionok parkolását a házak 
előtt. – A Sári városrészben is 
folytatni kell az út- és járda-
felújításokat, csapadékcsator-
na-építéseket – hangsúlyozta a 
képviselő.

Varga Károly úgy érzi, hogy 
számos eredményt sikerült elér-
ni a választókerületben élőkkel 
együtt az önkormányzat, a 
városvezetés támogatásának 
köszönhetően. De sok még a 
feladat, ezért bízik abban, hogy 
a következő években is tovább 
dolgozhat a választókerülete 
érdekében. 

-fr-

BEFEKTETÉSI 
ARANY TÖMB 

ÉRTÉKESÍTÉSE
+36-20/956-6999

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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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

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.

Két műszakos munkarendben: 6:00-14:00; 14:00-22:00 óráig 
Kezdő bér: bruttó 400 ezer Ft + pótlékok  

HŰTŐRAKTÁROS
munkakörbe.

Egy vagy két műszakos munkarendben.
Kezdő bér: bruttó 250 ezer Ft-tól

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

Rábasömjén és Sári is sokat fejlődött

Varga Károly képviselő a Katalin utca új aszfaltburkolatát mutatja

LÉGY TE IS MAZSORETT A SÁRVÁRI MAZSORETT 
EGYÜTTES SOKOLDALÚ CSOPORTJAIBAN

4 ÉVES KORTÓL VÁRUNK SOK SZERETETTEL MINDEN KIS ÉS NAGY 
LÁNYT, AKI SZERETNÉ EZT A SZÉP ÉS NŐIES MOZGÁST ELSAJÁTÍTANI.

PRÓBÁINK A SÁRVÁR, BATTHYÁNY U. 29. ALATTI 
MAZSORETT TERMÜNKBEN VANNAK.

CSIKÓS GYÖRGYNÉ NÍVÓDÍJAS MŰVÉSZETI VEZETŐ 
(+36205167377, CSEDIT55@GMAIL.COM))

KRAJCZÁR ZSANETT OKTATÓ (+36302968666)
BODORICS KITTI OKTATÓ (+36308591402)
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Augusztus 26-án reggel a Fi-
desz–KDNP jelöltjei adták le 
elsőként a támogató ajánláso-
kat a Sárvári Választási Irodán. 
Az aláírásgyűjtés azonban 
folytatódik a következő hetek-
ben is.

Kondora István polgármes-
ter- és képviselőjelölt meg-
köszönte a bizalmat minden-
kinek, aki támogatta az ő és 
képviselőtársai jelöltté válását, 
és külön köszönetet mondott 
azoknak, akik segítettek az 

aláírások gyűjtésében. A kö-
vetkező hetekben folytatják a 
támogató aláírások gyűjtését, 
hogy Sárvárnak továbbra is 
olyan polgármestere és kép-
viselői legyenek, akik a térség 
országgyűlési képviselőjével és 

a kormánnyal együtt dolgoznak 
Sárvár további fejlődéséért. 

Dr. Máhr Tivadar, a 3-as számú 
választókerület képviselőjelöltje, 
a Fidesz helyi elnöke elmondta, 
hogy a következő hetekben lakos-
sági fórumokat tartanak, minden 

választókerületre külön-külön 
fejlesztési terveket készítettek, 
amelyeket a Fidesz–KDNP je-
löltjei be is mutatnak majd a 
választóknak. – A következő cik-
lusban az utak, járdák, parkolók, 
csapadékcsatornák, játszóterek 
építésére tevődik a fő hangsúly, 
miután a város közintézményei, 
közösségi terei meg tudtak újul-
ni ebben a ciklusban – mondta 
Sárvár alpolgármestere.

– Az elért eredményeink azt 
bizonyítják, hogy mi nem ígérge-
tünk, hanem fejlesztjük a várost, 
és megoldjuk a felmerülő gon-
dokat. Sok még a feladat, ameny-
nyiben az őszi választáson újra 
lehetőséget kapunk képviselőtár-
saimmal a sárváriaktól, akkor mi 
azért fogunk dolgozni, hogy még 
élhetőbb és komfortosabb legyen 
a mi közös otthonunk, Sárvár – 
húzta alá Kondora István.

Sárváron a Fidesz adta le elsőként az ajánlásokat

Megkezdődött a kampányidőszak
Folytatás az 1. oldalról

Elkészült Sárvár város hivatalos honlapján, az Önkor-
mányzat menüpont alatt az Önkormányzati választások 2019 
almenü. Ebben tájékoztatókat, a szavazókörökkel kapcsolatos 
információkat, a Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási 
Bizottság elérhetőségét, az ügyintézéssel kapcsolatos infor-
mációkat találhatnak az érdeklődők.

Az őszi önkormányzati választásra Sárváron összesen 
12.226 választópolgárt vettek nyilvántartásba, akik 18 sza-
vazókörben adhatják le voksaikat arra, hogy kik kerüljenek 
be a város képviselő-testületébe.

A jelölteket augusztus 24-e és szeptember 9-e között 
lehet bejelenteni. Sárváron a Híd a Jövőnkért Egyesület és 
a Fidesz–KDNP kezdte meg az ajánló aláírások gyűjtését. 
Egy választópolgár akár több jelöltet, illetve megyei listát 
is ajánlhat, de egy jelöltet, illetve megyei listát csak egyszer.  
A listát szeptember 10-ig jelenthetik be a jelöltek  

Minden jelenlegi egyéni képviselő újra indul a Fidesz–KDNP színeiben 

Az előző évekhez képest meg-
duplázódott a Sárvári Tourin-
form Irodában elektromos ke-
rékpárt bérlők száma. Vannak, 
akik az egész nyaralás időtarta-
mára, a városon belüli közleke-
désre bérelnek pedelec-et. Má-
sok pedig azért kölcsönöznek 
elektromos kerékpárt, hogy a 
településen kívüli látnivalókat 
is felfedezzék.

Ezekkel a biciklikkel ugyanis 
egyetlen feltöltéssel 70 kilométer 
is megtehető. Így azokkal a Cell-
dömölkhöz közeli Ság hegyre 
vagy akár a Jeli Arborétumba is 
könnyedén el lehet kirándulni 
Sárvárról – mondja Haller Fe-
renc, a Sárvár Tourist & TDM 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. 

Hozzátéve, hogy a mostani 
forgalombővülés, a kerékpáro-
zás iránti érdeklődés növekedé-
se is igazolja a város környéki, 
jelenleg is zajló fejlesztések 

létjogosultságát. Hamarosan 
elkészül ugyanis a térségben egy 
úgynevezett termál kerékpárút, 
ami Vas megye gyógyfürdőit 

köti össze. Ennek természe-
tesen része lesz Sárvár, így az 
ügyvezető arra számít, hogy 
rövidtávon nem csak a kerék-
párt bérlők, hanem a városba 
két keréken érkezők száma is 
emelkedik majd.

A Sárváron nyaralók ke-
rékpáros kikapcsolódás iránti 
igényeit a Tourinform Iroda 
egyébként már esztendőkkel 

ezelőtt felismerte. Láthatóan 
jó döntés volt, hogy 2017-ben 
a hagyományos kerékpárok 
mellé hat darab elektromos ke-
rékpárt is beszereztek – mondja 
a turisztikai szakember. Sőt, 
Sárvár turistatérképére a városi 

kerékpáros útvonalakon kívül 
mára felkerültek a környező 
települések látnivalói, biciklis 
útvonalai is. Illetve mindezek 
mellett az online térben is tör-
tént kerékpárosbarát fejlesztés. 
A Sárvár.hu oldalon és a für-
dőváros mobilalkamazásán is 
elérhetők különböző tematiká-
jú, nehézségi fokú kerékpáros 
túratippek – teszi hozzá Haller 
Ferenc.

Majd megjegyzi, hogy a sárvá-
ri és a fürdőváros környéki ke-
rékpáros élménygyűjtésre nyitott 
utazóknak nemrég egy Facebook 
és egy Instagram nyereményjá-
tékot is indított a TDM, amiben 
a résztvevők őszi szállás ked-
vezmények mellett egész napos 
ingyenes elektromos kerékpár 
használatot is nyerhetnek. Ezzel 
is szeretnék felhívni a figyelmet 
arra, hogy a kerékpározás az őszi 
hosszú hétvégés fürdőzések re-
mek kiegészítő programja lehet. 

Az elektromos kerékpár volt a nyár slágere

2017-ben szereztek be hat darab elektromos kerékpárt
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A Nádasdy-vár Folyosó Galéri-
ájában megnyílt Németh Lívia 
mandalafestő kiállítása, ame-
lyet Tóth Zoltán fotóriporter 
nyitott meg. 

A tárlatnyitón a Sárvári Vo-
nósok működtek közre. A sár-
vári várban már voltak man-
dala-kiállítások azonban ez az 
első, amely magyar mandalákat, 
vagyis mag dalákat mutat be.

A megnyitón köszöntőjében 
Kondor János galériavezető úgy 
fogalmazott, hogy két korábbi ki-
állításon szerepeltek már az egyre 
népszerűbb mandalák, azonban 
ezek az elsők, amelyek a magyar 
kultúrkincsből is merítenek. 

A  m a n d a l a  ő s i  i n d i a i 
szanszkrit nyelvből szárma-
zik, jelentése kör. Leginkább a 
buddhista kultúrában használ-
ták, de jelen van mindenütt, 
íg y Sár váron is  – mondta 
megnyitójában Tóth Zoltán 
fotóriporter. Hozzátéve, maga 
is átélte, hogy a mandala sze-
mélyre is szabható.

Németh Lívia meggyőződése, 
hogy a szintén keletről származó 
magyarság évezredekkel ezelőtt 
a hun–szkíta törzsszövetségben 
maga is használta a gyógyító 
jelképeket. Azonban bizonyos-
ságot saját tapasztalással, egy 
betegségből való gyógyulás 
során szerzett.

A Nádasdy Történelmi Fesz-
tivál hétvégéjén a történelmi 
forgatagban mindenki kedvé-
re válogathatott a programok 
és a látványosságok közül. A 
rendezvény fő attrakcióját 
most is a hagyományőrzők 
adták, de számos újdonságot 
is kínált a fesztivál. 

Már a Nádasdy-vár hídján 
egy újdonság fogadta a láto-
gatókat, egy ledfal, amelyen a 
támogatók és a fesztiváli infor-
mációk jelentek meg. A várba 
belépve a Vas Megyei Turiz-
mus Szövetség standján a me-
gye nevezetességeit bemutató 
prospektusok, térképek közül 
válogathattak az érdeklődők.

A Nádasdy-várban a kirako-
dóvásárban kézművesek kínál-
ták szebbnél szebb portékáikat. 
A gyerekek sokféle népi játékot 
kipróbálhattak, és a családok a 
Kincskereső játékban is részt 
vehettek. A Váralján táboroz-
tak a hagyományőrzők, akik 
különféle bemutatókkal, korhű 
ruhákban elevenítették meg a 
középkor hangulatát. 

Gróf Nádasdy Borbála képvi-
selte a fesztiválon a történelmi 
Nádasdy családot. Másodszor 
lehetett az esemény díszven-
dége és ismét úgy érezte: ha-
zaérkezett Sárvárra – hangzott 
el a megnyitón is. Azt, hogy a 
rendezvény díszvendége lehe-

tett, a bizalom jelének tekinti 
– nyilatkozta gróf Nádasdy 
Borbála.

Az esős, szeles idő ellenére 
sok érdeklődőt vonzott az Élő 
Sakk idén is a Nádasdy fesz-

tiválon. A játékmester ezúttal 
Pajor András sakkozó, sakk-
szerző volt. A fehér bábokat 
Lakos Nikolett nemzetközi 
sakknagymester, többszörös 
olimpikon, a sötét figurákat 
Németh Miklós sakkmester 
irányította. A tavalyi feszti-
váljubileum alkalmával az élő 
sakk minden részlete megújult, 
ez a folyamat idén is folytató-
dott. A cél: a sakk szabályai-
nak teljes tiszteletben tartása 
mellett minél mozgalmasabbá 

tenni egy keretjátékkal a táblán 
folyó küzdelmet.

Új helyen, a Várpark kavicsos 
területén, új szereplőkkel zajlott 
a Nádasdy Ételmustra, amelyen 
10 csapat vett részt. A Nádasdy 

Hagyományőrző Egyesület idén 
a Nádasdy Ételmustra temati-
kájának kidolgozásához a Vas 
Megyei Turizmus Szövetség 
segítségét kérte. Támogatta a 
rendezvényt a Vas Megyei Va-
dászkamara is. Úgy döntöttek,  
a csapatoknak Vas megyére jel-
lemző ételeket kell készíteniük 
régi receptek újragondolásával 
vagy újak kitalálásával. Har-
madik helyezett lett a Sárvári 
Soványak csapata. Második 
helyen a Sárvári Oratórikus 

Kórus Lakomások csapata, az 
elsőn pedig a Vörös Oroszlán 
Lovagrend Étkek Oroszlánjai 
főzőcsapata végzett. A győztes 
ételt, a káposztás töltött pap-
rikát a Vas Megyei Turizmus 
Szövetség gasztrotérképén jel-
zett vasi vendéglőkben lehet 
keresni, kóstolni.

A Nádasdy Történelmi Fesz-
tivál legizgalmasabb programja 
minden évben az ostromjáték, 
amelyet Szibler Gábor tör-
ténész kommentált. Sok-sok 
érdeklődő figyelmétől kísérve 
csapott össze a magyar és a 
török csapat – a Sárvárra ér-
kezett hagyományőrzők –, akik 
között szlovákok és lengyelek 
is voltak. 

A Nádasdy Történelmi Fesz-
tiválon idén nemcsak lovakat, 
de kutyákat és sólymokat is 
csodálhatott a közönség. Akik 
pedig megszomjaztak, azok a 
Nádasdy Borbazárban olthat-
ták szomjukat, ahol a Nádasdy 
fesztivál borversenyének leg-
jobb borait kóstolhatták meg, 
és kipróbálhatták az erre az 
alkalomra készült új fröccs-
poharat. 

Nagy sikerrel zajlottak az esti 
koncertek, a Budapest Bár, a 
Gypo Circus, az Esti Kornél, 
majd a Bagossy Brothers Com-
pany zenéjére megtelt a vár ud-
vara a 11. Nádasdy Történelmi 
Fesztiválon.

Újdonságokkal jelentkezett idén a Nádasdy fesztivál

Az ostrom izgalmas jelenetek sorából állt össze (Fotó: Dr. Kereszty Gábor)

Magyar mandalák a várban

Németh Lívia mandalafestő kiállítását Tóth Zoltán fotóriporter nyitotta meg
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Aki látta a Ma’ mint’ Ti szín-
játszó csoport Matilda című 
produkcióját és a videomeg-
osztón a Brodway előadását, 
az valószínűleg egyetért a cím-
ben leírtakkal. A Roald Dahl 
azonos című regényének, Tim 
Minchin zenéjének felhasz-
nálásával készült musical ön-
magában is megérne egy írást 
mély tartalma miatt, de külön 
írásért kiált a sárváriak teljesít-
ménye is, ez utóbbi következik. 

Négy estén át telt ház előtt mu-
tatta be a Matildát a Ma’ mint’ Ti 
színjátszó csoport a vár szabad-
téri színpadán 32 szereplővel.  

Az előadás sikeréhez a színját-
szók kiváló produkciója mellett 

a díszlet, a jelmez, a hang- és a 
fénytechnika magas minősége is 

hozzájárult, a sok segítő, szülő, 
támogató háttérmunkájáról, az 
önkormányzat, a zeneiskola és 
a Nádasdy Kulturális Központ 
segítségéről nem is beszélve. 

– A musicalt Magyarországon 
elsőként mi mutattuk be – nyi-
latkozta Schimmer Roberta mű-
vészeti vezető, a darab rendezője. 
Az angol szöveget is a színjátszó 
csoport és segítőik fordították le. 
A műfordításban Martos Gábor 
és Pápai Szandra brillírozott. 

Pankaczy Zoé Matilda szere-
pében bátor, hiteles, meggyőző 
volt, szépen énekelt, szépen be-
szélt. Miss Tunchbull magányos, 
megkeseredett, hatalmát mások 
megnyomorítására használó 
iskolaigazgatónő gonoszságát 
hihetetlen sok lelki húron pendí-
tette meg az őt játszó Monostori 
Patrik. Mr. Wormwood szere-
pében Szalai Máté volt nagyon 
ügyes, fiatalként egy érett férfi 
simlis, ügyeskedő, gyermekével 
ridegen bánó személyiségét 
megjelenítve volt hiteles. 

Mrs. Wormwoodot Auer 
Nikolett alakította. Az anya-
ságát karrierjének alárendelő, 
önző, kedves kislányát sem-
milyen szinten nem értékelő 
szülő alakításával hozott ki 
indulatokat valószínűleg a 
darab nézőiből. Miss Honeyt, 
a Matilda tehetségét felfedező 
tanítónőt Szaksz Dorka, Mrs. 
Phelpset, a kislányra szintén 
odafigyelő könyvtárost Szabó 
Fanni játszotta finom érzékkel. 
Rudolphot, a táncost alakító, 
maga is táncos Herczeg Attila 
profizmusával vitt színt és 
dinamizmust a darabba. A 
szabadulóművész Fehér Gellért 
és az akrobatanő Grodvalt Vica 
kettőse emlékezetes, megható 
pillanatokat szerzett a közön-
ségnek. De a név szerint most 
nem említett játszók, az osz-
tály, a diákok, de a maffiózók 
is „nagyot” alakítottak, hiszen 
nélkülük nem működött volna 
a musical a színpadon. 

Így együtt, főszereplők és sze-
replők egymást segítő, kiegészítő 
munkája miatt lehetett ekkora 
színházi élmény a Matilda, ezért 
költözhetett négy napra a Brod-
way Sárvárra.

Pogács Mónika

A Brodway négy estére Sárvárra költözött

A Matilda musical szereplői együtt a színpadon
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Szent László 

● Azok a hittanos gyermekek 
és középiskolába vagy egyetemre 
járó fiatalok, akik tiszta lélekkel 
szeretnék kezdeni az új tanévet, 
a Szent László-templomban 
augusztus 30-án, pénteken 9 
és 10.30 óra között végezzék el 
szentgyónásukat. A Sári temp-
lomban ugyanezen a napon 
16.30 és 18 óra között lehet 
gyónni.

● A katolikus iskola tanév-
nyitó Veni Sancte szentmiséjét 
szeptember 1-én, vasárnap a 9 
órás diákmisén tartjuk a Szent 
László-templomban.

● A Gárdonyiba és a Nádas-
dyba járó hittanosok számára 
szeptember 8-án, vasárnap a 
9 órás diákmisén lesz a tan-
évnyitó Veni Sancte a Szent 
László nagytemplomban. A Sári 

templomhoz tartozó gárdonyis 
és nádasdys diákok számára 
szeptember 1-én, vasárnap a 
10 órás misén lesz a tanévnyitó 
Veni Sancte. Szeretettel kérjük a 
jó szülőket, hogy gyermekeikkel 
együtt jöjjenek ezen a vasárna-
pon is a szentmisére! A tavasz-
szal elsőáldozó és bérmálkozó 
3. és 8. osztályosok feltétlenül a 
Szüleikkel együtt jöjjenek, mert 
ekkor tudatom a bérmálással 
és elsőáldozással kapcsolatos 
tudnivalókat. 

● Felhívjuk az állami isko-
lákba beiratkozott 1. osztályos 
gyermekek szüleinek a figyel-
mét, hogy a kereszteléskor tett 
ígéretüknek megfelelően kérjék 
gyermekeik számára a katolikus 
hitoktatást! 

● Vasárnaponként 15.30 óra-
kor litániát imádkozunk a csalá-
dokért a kertvárosi kápolnában. 

● Az új tanévvel újra indulnak 
a gitáros szentmisék mindkét 
templomban.

● Tisztelettel kérjük azokat 
a katolikusokat, akik ebben az 

esztendőben még nem rendezték 
egyházközségi hozzájárulásukat, 
tegyék meg a plébánia hivatalok 
ügyfélfogadási idejében. A köz-
teherviselés legyen lelkiismeret-
beli kötelességünk.

 

Evangélikus 
 

● Tanévnyitó istentisztele-
tünket családi alkalom kereté-
ben szeptember 8-án 9.30-kor 
tartjuk templomunkban. Erre 
az alkalomra minden hitta-
nos gyermeket családjával 
együtt szeretettel várunk. Az 
istentisztelet után rövid tájé-
koztatóra is sor kerül a hitok-
tatásról, illetve az előttünk álló 
munkaév gyerekeknek szóló 
programjairól. 

● Szeptember 5-én 18 órakor 
megkezdi próbáit gyülekezetünk 
énekkara, a Kortárs Keresztény 
Kórus. Az új munkaévben is 
szeretettel várjuk az énekelni 
vágyókat csütörtök esténként a 

gyülekezeti termünkben tartan-
dó kóruspróbákra. 

● Nőegyletünk szeptemberi al-
kalmára 10-én, kedden 18 órakor 
kerül sor, amelyre várjuk a csatla-
kozni kívánó asszonytestvéreket. 

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

● Vasárnaponként 10 órától 
istentiszteletet és – ezzel egy 
időben – gyermek-istentisztele-
tet tartunk.

 ● Szeptember 8-án, vasárnap 
10 órai kezdettel tanévnyitó 
istentiszteletet tartunk. 

● Keddenként 18 órai kezdet-
tel tartja összejöveteleit a fiatal 
felnőttek bibliaköre.

● Csütörtökönként 17:30-ra 
a Dalárda próbáira várjuk az 
énekelni vágyókat.

● Gyülekezetünk honlapcíme: 
reformatussarvar.hu

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség

Szent László 
Plébánia

és
Szent Miklós

Plébánia
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Az elbontás helyett új életre 
kelhetett egy régi beton hir-
detőoszlop a Kertvárosban, 
a Tinódi és a Nádasdy utcák 
sarkán lévő Tübizi téren. 
Egy sárvári díszfestő adott 
új köntöst a málló utcae-
lemnek.

Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mester kereste meg Hérincs 
Miklós sárvári díszítőt, díszlet-
festőt, hogy fessen motívumokat 
a hirdetőberendezésre. A munka 
közben és elkészülte után is cso-
dájára jártak a környékbeliek és 
a közeli óvodából is. Téglamotí-

vumok, indák, énekes madarak 
díszítik az egykori hirdetőosz-

lopot, amely igazi ékessége lett 
a kis térnek.

Hérincs Miklós világéleté-
ben rajzolt, huszonöt éve pedig 
Sopronban kezdett el festészetet 
tanulni, majd a díszítő- és a dísz-
letfestés felé fordult. A soproni 
színházban is dolgozott, később 
restaurátorok mellett templom- 
és kastélyfelújításokon tevé-
kenykedett, az évek során magas 
szintűre emelve szakmai tudását. 

– A környéken nőttem fel, és 
az akkori emlékeim közül vá-
lasztottam a falakon végigfutó 
növények és a madarak motí-
vumait. A környező épületek ma 
is ilyen képet mutatnak – tette 
hozzá Hérincs Miklós.

Madarak keltették életre a hirdetőberendezést

Hérincs Miklós díszfestő álmodta újra a kertvárosi hirdetőoszlopot

Az idei esztendőben is elláto-
gatott Sárvárra a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány gyermekcso-
portja. Már hagyomány, hogy 
nyaranta az erdélyi diákok 
számára egyhetes jótékonysági 
tábort szerveznek vasi önkén-
tesek, és ennek keretében vá-
rosunkkal is megismerkednek. 

A napot reggel a Vadkert 
Major támogatásának köszön-
hetően lovaglással kezdték, az-
tán 10 órakor Kondora István 
polgármester köszöntötte őket 
a Nádasdy-várban. – Az önkor-
mányzat évek óta támogatja a 
kezdeményezést, fontosnak tart-
juk, hogy a nehéz sorsú gyerme-
kek minél több pozitív élmény-
ben részesüljenek – mondta 
Kondora István polgármester.

A gyerekeknek egy kis édes-
séggel is kedveskedett a polgár-
mester, ám idén a megszokottnál 
több csokoládéval kellett készül-
nie. Ezúttal ugyanis nem csak 
Erdélyből érkeztek gyerekek, 
hanem csatlakozott hozzájuk 
egy csoport a kőszegi Dr. Nagy 
László Egységes Gyógypeda-

gógiai Módszertani Intézmény 
kollégiumából.

A táborozók programja a Ná-
dasdy Ferenc Múzeumban foly-
tatódott, ahol Takács – Reichardt 
Gabriella, a múzeum munkatár-
sa bemutatta a várban fellelhető 
kiállításokat. Menyhárt Ernő, a 
szászvárosi gyermekotthon ve-
zetője elmondta, vannak vissza-
térő táborozók, de sokan most 
először jutottak el Sárvárra, így 

újdonság nekik a Nádasdy-vár 
is. A múzeumi látogatás után az 
önkormányzat vendégül látta 
egy ebédre a csoportot, majd 
a délutánt a sárvári fürdőben 
tölthették el a gyerekek. 

H. Szalay Balázs, a Sárvár Rá-
dió műsorvezetője, a tábor egyik 
szervezője, elmondta, céljuk 
nyolcadszorra is az volt, hogy az 
erdélyi gyermekekkel változatos 
programok kíséretében ismer-
tessék meg Magyarországot, Vas 
megyét.  H. Szalay Balázs kiemel-

te, a jótékonysági tábor megvaló-
sulásához a sárvári támogatók is 
nagyban hozzájárultak. Az ön-
kormányzat, és a médiacentrum 
mellett a gyerekek sárvári napját 
évek óta támogatja a Nádasdy 
Kulturális Központ és a Sárvári 
Gyógy- és Wellnessfürdő is. A 
szervezőknek a gyerekek étkezte-
tése miatt sem kellett aggódniuk, 
a Vas megyei táborozás teljes 
időtartamára a Sága Foods Zrt. 
biztosított élelmiszertámogatást 
számukra.

Egy nyári nap az erdélyi és 
a kőszegi gyermekekért

Kondora István polgármester a vár udvarán köszöntötte az erdélyi és kőszegi 
gyermekotthonokból érkezett fiatalokat (Fotó: Czupor Szilvia)

Sárvári tanévnyitók
Szent László Katolikus Általános Iskola:
2019. szeptember 1. (vasárnap) 9.00 tanévnyitó Veni Sancte 
szentmise a Szent László-templomban

Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola: 
2019. szeptember 1. (vasárnap) 10.00 X. Nemzeti Tanévnyitó

Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola:
2019. szeptember 2. (hétfő) 8.00 tanévnyitó, 1. tanítási nap

Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendég-
látói Szakképző Iskola: 
2019. szeptember 2. (hétfő) 7.45 (gyülekező: 7.30) tanévnyitó 
ünnepség, 1. tanítási nap

Barabás György Műszaki Szakgimnázium és Szakközép-
iskola
2019. szeptember 2. (hétfő) 8.00 tanévnyitó ünnepség, 1. 
tanítási nap

Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola
2019. szeptember 3–5. 14.00–17.00 pótbeiratkozás az in-
tézménybe
2019. szeptember 6. (péntek) 16.00 tanévnyitó ünnepség
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Harminckilencedik alkalom-
mal rendezték meg idén Sár-
váron a Nemzetközi Folklór-
napokat. A városfesztivál    
részeként megtartott ötnapos 
esemény fogadással indult. 
A városvezetés a várban látta 
vendégül a csoportok vezetőit, 
akiket Kondora István polgár-
mester köszöntött, majd közös 
koccintással indították útjára a 
folklór rendezvényt. 

– A csaknem négy évtized 
alatt ötven országból több mint 
kétszáz együttes járt már Sár-
váron a folklórnapokon – so-
rolt számokat Kondora István 
a fogadás után. Hozzátette:  
A folklórfesztivál hosszú távú si-
kere annak köszönhető, hogy az 
egyes nemzetekre jellemző egye-
di kulturális sajátosságok, kul-
túrkincsek ismerhetők meg az 
előadások során. A Nemzetközi 
Folklórnapok jó alkalom a más 
nemzetek kultúrájával való meg-
ismerkedésre. A fogadás után a 
Posta tér színpadán folytatódott 

az esemény. A 39. Nemzetközi 
Folklórnapokat Dr. Máhr Ti-
vadar alpolgármester nyitotta 
meg hivatalosan. Beszédében 

a többi közt azt hangsúlyozta: 
Sárvár lendületben van, amely 
a fejlesztések mellett kulturális 
szempontból is érzékelhető. Ez a 
lendület a kulturális és közösségi 
életre is hatással van, amelyet a 
fesztiválok, köztük a folklórna-
pok népszerűsége is igazol. 

Az öt nap alatt tíz külföldi és 
helyi együttes mutatkozott be a 
Posta tér színpadán, más városi 
helyszíneken, valamint Vas, Zala 

és Győr-Moson-Sopron megye 
néhány településén. Az egyik 
leglátványosabb program a Posta 
téren végződő felvonulás volt. Az 
együttesek Sárvár utcáin sétálva 
egy-egy helyszínen rövid, alkal-
mi előadást tartva mutatkoztak 
be a helyieknek. 

A fesztivált lezáró folklórgála 
előtt Kondora István polgármes-
ter a színpadon a csoportok kép-
viselőit az új kenyérrel, a város 
borával köszöntötte és köszönte 
meg nekik az idei sikeres, közös 
munkát, az együttműködést. Az 
ünnepélyes aktus után színes 
műsorral mutatkoztak be az 
együttesek a Posta tér nagyszá-
mú közönségének. 

Ódor Viktória fesztiváligazgató 
összegezte is a nemzetközi folk-
lórnapok számait. Összesen tíz 
csoport mutatkozott be a rendez-
vények során. A házigazda Sárvári 
Néptánckörön és a Regös együtte-
sen kívül szlovák, észt, macedón, 
cseh, német, indonéz és mexikói 
csoportok léptek fel Sárváron. A 
fesztiváligazgató szerint nem volt 
könnyű feladat a szervezés, de 
hogy ez jól sikerült, annak egyik 
bizonyítéka a csoportoktól érkező 
számos pozitív visszajelzés volt, 
amelyben köszönetüket, hálájukat 
fejezték ki a szervezőknek, hogy 
Sárvár vendégei lehettek.  

Pogács Mónika 

Több mint kétszáz együttes járt már a folklórnapokon

A szlovák tánccsoport a Posta tér színpadán
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Folytatás az 1. oldalról
A Sárvár 50+ Városfesztiválon 

és a 39. Nemzetközi Folklórna-
pokon negyven különböző műsor, 
félezer fellépő, gyermekjátszóház, 
kirakodóvásár, borudvar, sörhá-
zak, gasztronómiai ínyencségek 
elegye varázsolt Sárvárra soha 
nem tapasztalt fesztiválhangula-
tot. Az emberek vagy csak sétáltak 
a Hild parkban és a Posta téren, 
vagy meghallgattak egy-egy kon-
certet, vagy baráti társasággal leül-
tek és beszélgettek finom borokat 
és étkeket kóstolva. Életre keltek 
az új közösségi terek.

A Nádasdy Kulturális Központ 
munkatársai úgy állították össze 
a hatnapos fesztivál programját, 
hogy mindenféle műfaj és min-
denféle korosztály találkozzon a 
rendezvényen. Telitalálat volt, hi-
szen a legidősebbektől, a családo-
kon át, a fiatalokig, a lelkes tinikig 
mindenki megtalálta a neki való 
koncertet, programot. A fellépők 
és résztvevők is örömmel jöttek 
Sárvárra, hálásak voltak minden 
tapsért, minden közös éneklésért.

Augusztus 16-án a folklórnapok 
megnyitóján a Folkfonics, az Ata-
ru Taiko és a Zoord vette birtokba 
a színpadot. A kőszegi dobszínház 
produkciójának különleges han-
gulatot kölcsönzött a Posta tér 
sok-sok érdeklődőt vonzva. 

Augusztus 17-én a Vaga Banda 
gólyalábas tréfái kicsiket és nagyo-
kat egyaránt megnevettettek és 
táncra perdítettek. Majd Palya Bea 
teljes zenekari felállásban adott 
koncertet a Posta téren, aki saját 

ihletésű dalaival mesés utazásra 
vitte a világ, a lélek, a szív fájdalma 
és boldogsága körül hallgatóságát. 
Hatalmas tömeg fogadta a Posta 

téren Szarka Tamást és a Ghymes 
együttest. Dalaikra a már jól 
ismert, sajátos stílus a jellemző, 
melynek meghatározója Szarka 
Tamás zenéje és irodalmi értékű 
szövegvilága, valamint Szarka 
Gyula népzenei alapú szerzői ze-
néje. A népzene andalító világából 
brazil táncosok ragadták ki a Posta 
tér közönségét éjfél felé, akiket 
a capoeira táncos harcművészei 
kísértek. 

Augusztus 18-án a kora esti 
forróságban mindenki Kökény 
Attilát várta, megtelt a tér, és 

ezúttal az idősebb korosztály is 
eljött. Kökény Attilát az ötödik 
Megasztárban ismerte meg a 
közönség, ahol eljutott a döntőig. 
Az énekes, akinek hangja min-
denkiből elismerést vált ki, sárvári 

fellépésére természetesen saját 
dalaival érkezett. 

A Kiscsillag zenekar fellépésére 
kicserélődött a Posta tér közön-

sége, a fiatalok mellett az a 40-es 
korosztály nosztalgiázott, aki vagy 
Pál utcai fiúk vagy Kispál és a 
borz rajongó volt húsz-huszonöt 
évvel ezelőtt. Lovassi András és 

Lenkovics Gábor együttese most 
is egyedi, felejthetetlen produkció-
val ajándékozta meg a közönséget. 
A Lángoló Leguánok tűzshow-ja 
csak felforrósította a hangulatot, 
hogy aztán a AB/CD metálzenéje 
„berobbantsa” a teret.

Tetőpontját a városfesztivál 
augusztus 19-én érte el mind a 
produkciók, mind a nézőszám 
tekintetében. Már Freddie, azaz 
Fehérvári Gábor Alfréd élő kon-
certjére nagyon sokan voltak 
kíváncsiak. A fiatal énekes fátyo-
los-füstös hangja betöltötte a teret. 
Az Ocho Macho szinte hazajön 
Sárvárra, hitvallásuk: élő zenét 
és koncerteket mindenkinek. 
Ezt most is betartották, mert 

száj nem maradt zárva, kar nem 
maradt taps nélkül, láb pedig tánc 
nélkül. A teret megtöltő tömeg 
garantáltan jól szórakozott. Ebbe 
a felfokozott hangulatba érkezett 
a Follow the Flow, napjaink egyik 
legnépszerűbb hazai zenekara, 
akiket őrjöngve fogadtak a tinik. 
Népszerűségüket jól mutatja, 
hogy az év videoklipjévé választott 
Nem tudja senki című klipjüket 
47 milliószor nézték már meg a 
legnagyobb videomegosztón. Ve-
lük énekelt, hömpölygött a tömeg, 
csúcsra ért a sárvári városfesztivál. 
Augusztus 20-án a folklórgála, az 
államalapítás ünnepe és a tűzijáték 
foglalta keretbe a rendezvényt. Ezt 
a hangulatot nehéz lesz jövőre 
felülmúlni…

A koncertek között a folklór-
napok résztvevői örvendeztették 
meg produkcióikkal a közönséget. 
A Hild park a gyermekek birodal-
mává vált a fesztivál ideje alatt. 
Felsorolni is nehéz a választékot: 

játszóház, pónik, arcfestés, lufi-
hajtogatás, hennafestés.

A városfesztivál volt Sárvár első 
ökofesztiválja, ahol YAMA száz 
százalékban lebomló, növényi 
keményítőből készült poharakban 
kínálták az italokat, de volt „zöld-
sátor” is, ahol a természetvédelem 
témakörét járhatták körbe az 
érdeklődők.

Szerettük ezt a fesztivált: a részt-
vevőit, a fellépőit, a szervezőit. 
Jó volt itt lenni, jó volt a része-
sévé válni. Sokszor hangoztatjuk 
azt a szlogent, hogy „Szeretünk 
Sárvár!”, de most hat estén át 
tartalommal is megtöltöttük mi 
együtt, itt a téren. Várjuk jövőre a 
folytatást! -fr- 

Új városi fesztivál született Sárváron
Hat estén át telt ház és fergeteges hangulat a Posta téren

A 40 éves Karthago a színpadon

A Vaga  Banda gólyalábakon járta végig a tereket (Fotó: Takács – Reichardt Gabriella)

A Posta tér a Follow the Flow koncertje alatt
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danubiushotels.hu/sarvar

ŐSZI Sunday 
Brunch 
szeptember  8-án 
12.00 és 14.00 óra között
a Danubius Health Spa 
Resort Sárvár szálloda 
Nádor Éttermében

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

Az all inclusive ebéd ára: 
5500 Ft + 10 % szervízdíj.

Gyermekkedvezmények: 
0 - 4 éves korig ingyenes,
4-12 éves korig 50% 
kedvezményt biztosítunk.

Asztalfoglalás a 06 95 888 400 
telefonszámon.

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 ZÁRVASÖRÖK:

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

Szeretettel várunk minden kedves régi és új vásárlónkat!

VII.              – Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár

Fut a SÁRVÁR versenyszámai

2019. szeptember 14. 16:00 óra • 2,5 km - 5 km - 10 km futás / 3 km görkorcsolyázás • Rajt: 16 órakor a Posta térről
Verseny helyszíne: Sárvár város központjában • Nevezni a www.tinodisarvar.hu weboldalon lehet!

A verseny ingyenes, az előzetesen regisztráló (nevező) versenyzőknek! A versenyzők számát 300 főben határoztuk meg, amennyiben elérjük 
ezen létszámot a nevezést leállítjuk. Helyszíni nevezésre csak a fennmaradó helyek függvényében van lehetőség. 

A helyszíni nevezés díja 1000 Ft. A versenykategóriákban elektronikus időmérést alkalmazunk. 
A verseny után minden célba érkezett résztvevő a verseny teljesítéséről oklevelet kap. A célba érkezők számára a verseny végén 

tombolasorsolást tartunk! Részletes versenykiírás: www.sarvaritinodi.hu // Facebook: Fut a Sárvár, gurul a Sárvár

Gyermek és Családi futás (nem verseny)
1 kör futás a kijelölt városi futópályán – 2500 m.  
Ajánljuk gyermekeknek, gyermekével együtt futó csa-
ládoknak. Nem verseny kategória, hanem teljesítmény 
kategória. Minden célba érkezőnek a verseny teljesítéséről 
emléklapot adunk. Ezen versenyszámra várjuk a nordic 
walkingosokat és a tempós gyaloglókat egyaránt.

5 km utcai futóverseny • Diákkupa! 
2 kör futás a kijelölt városi futópályán – 2 x 2500 m. 
A felnőtt versenyzők mellett az idei évben külön versenyt 
hirdetünk az általános iskolás (felső tagozatos) és közép-
iskolás diákoknak! A nyílt, azaz felnőtt kategória mellett 
díjazzuk a legjobb általános iskolás (felső tagozatos) és 
középiskolás versenyzőt!

Gurul a SÁRVÁR
3000 m utcai görkorcsolyázás, amely nem verseny.
A verseny távja görkorcsolyával vagy gördeszkával teljesít-
hető, más kétkerekű eszközzel (roller, kerékpár stb.) nem.

10 km utcai futóverseny
4 körös futóverseny a kijelölt városi futópályán 
– 4 x 2500 m. 
A versenyzők a verseny előtt kötelesek felvenni rajtszá-
mukat, amelyet a verseny alatt végig, a ruházaton kívül, 
elöl kell viselniük! Minden célba érkezőnek a verseny 
teljesítéséről emléklapot adunk. A versenyzők közül ab-
szolút kategóriában (külön női és külön férfi) és korcso-
portonként (külön női és külön férfi) az első 3 helyezettet 
éremmel jutalmazzuk.
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Szeptemberben immár hetedik 
alkalommal kerül megren-
dezésre a Fut a Sárvár, Gurul 
a Sárvár futó- és görkorcso-
lya-fesztivál. A rendezvény 
kapcsán beszélgettünk Ha-
raszti Zsolt szervezővel, aki 
a Kinizsi Sportegyesület és a 
Tinódi DSE elnökeként arról is 
beszélt, mennyire tartja spor-
tos városnak Sárvárt.

Haraszti Zsolt felidézte, hogy 
a Fut a Sárvár, Gurul a Sárvár 
rendezvény a „Mozdulj Sárvár!” 
program keretében alakult ki 
2011-ben.

– Egyre több embert láttunk 
a Rába-parton, a Várparkban, 
a Parkerdőben kocogni, futni, 
görkorcsolyázni, ugyanakkor ki-
rajzolódott az a nemzetközi és or-
szágos trend is, hogy a szabadidős 
és versenysport rendezvények 
egymásra találtak. Így jött az ötlet, 
hogy rendezünk a görkorcsolyá-
soknak és a futóknak egy versenyt 
– emlékezett vissza a szervező, 
leszögezve, hogy ez nemcsak egy 
sportrendezvény, hanem része a 
városmarketingnek is.

Hetedszerre kerül megren-
dezésre a fesztivál, szeptember 
14-én, szombaton a Posta térre 
várják az érdeklődőket.

– Azért is nevezzük feszti-
válnak, mert nemcsak verseny 
kategóriák vannak, hanem olyan 
programok is, mint például a 
családi futás, vagy a görkorcso-
lyázás. A cél, hogy közösségi 
sportélményt nyújtsunk – han-
goztatta Haraszti Zsolt, majd 
kiemelte, egyre többen futnak 
Sárváron, hisz a város rengeteg 
lehetőséget kínál a futásra.

– A legnépszerűbb hely a 
Vadkert körút, de én javaslom, 
hogy próbálja ki mindenki a 
Csónakázó-tó környékét, a Ki-
rándulóerdőről megközelíthető 
Rába-parti gátat, a városköz-
pontban lévő árnyas, gyönyörű 
platánokkal teli Várparkot, kicsit 
távolabb a Szatmár-erdőt, vagy a 
Sárvár határában lévő Farkas-er-
dőt – fejtette ki.

Haraszti Zsolt testnevelő ta-
nár, a Tinódi Diáksport Egye-
sület elnöke nemcsak a gimná-

zium falain belül népszerűsíti a 
sportot, hanem a Sárvári Kinizsi 
Sportegyesület elnökeként Sár-
vár versenysportjaiban is fontos 
szerepet tölt be.

– A Sárvári Kinizsiben négy 
szakosztálynak a versenyzését 
próbáljuk biztosítani, ezek a 
kézilabda, a teke, a tájfutás 
és az atlétika. A kirakatban 

elsősorban az NB II-es kézise-
ink vannak, akik az elmúlt két 
évben meghatározó csapatává 
váltak a bajnokságnak. 2018-ban 
bronzérmet, idén ötödik helyet 
ért el a csapat. Szeretnénk egy 
regionális központtá válni, a 
kimagasló háttérmunkának kö-
szönhetően több mint 100 iga-
zolt versenyzőnk lett az elmúlt 
5-6 évben. A kézilabda ma egy 
meghatározó lehetőség a lányok 
számára a városban – szögezte 
le az elnök.

Haraszti Zsolt a tekésekről is 
szólt, akik az idei évben meg-
nyerték az NB II-es bajnokságot, 
és NB I-be jutottak. Pozitív 
fejlődésnek nevezte, hogy a 
sárvári tekecsapat egy magasabb 
versenykategóriában is el tud 
indulni, és ennek hozadékaként 
egyre több utánpótlás-játékost 
tud majd bevonni.

A Kinizsin belül töretlen nép-
szerűségnek örvend a tájfutás 
is. Elmondható, hogy aki kis-
korában megszerette az erdőt, 
a térképolvasást, a futást, az 
felnőtt korában is folytatja azt, 
akár szenior korig.

Az atlétika szakosztályba is 
egyre több sárvári igazolt ver-
senyzőt sikerül bevonni, akik 
általában hosszútávfutásban, 
ultrafutásban indulnak.

Haraszti Zsolt a Sárvár FC 
egykori edzőjeként örömmel 
látja a futballcsapat fejlődését is.

– A labdarúgás meghatározó 
maradt Sárvár életében. A csapat 

a tavalyi évben feljutott az NB 
III-ba, és meg is őrizte tagságát. 
Ez nagyon fontos mind a város, 
mind a klub életében, hiszen 
egy stabil NB III-as csapat nagy 
vonzerővel bír a versenyzők és 
az utánpótlás számára is.

Nem halt el a városban a ko-
sárlabda sem, két utánpótláscsa-
patunk és egy versenycsapatunk 
is van,  a S.A.K.K-osok a megyei 
első osztályban játszanak.

– Egyre több diák jár hoz-
zájuk kosarazni, kitermelik a 
saját versenyzői hátterüket, a 
lehetőség tehát adott arra, hogy 
egy komolyabb kosárlabdasport 
felépüljön a városban – értékelt 
Haraszti Zsolt, majd arra is 
rámutatott, a szabadidősportok 
is egyre népszerűbbek a sár-
váriak körében. Tele vannak a 
konditermek, teret hódítanak a 
CrossFit jellegű mozgások, egyre 
többen kajakoznak, kihasználva 
a Rába adottságait, ugyanakkor 
reneszánsza van az országúti 
kerékpározásnak is.

Haraszti Zsolt összegzésül 
elmondta, van egy pozitív szem-
lélet a sport irányában Sárváron, 

és ennek fenntartásához az inf-
rastrukturális háttér is biztosított 
városunkban.

– A versenysport infrastruk-
turális háttere egyre jobban fej-
lődik. Az új városi sportcsarnok 
egy ajándék lesz a versenyspor-
tolóknak. Kulturált versenykö-
rülményeket biztosít, és emellett 
a nézők színvonalas kiszolgálását 
is lehetővé teszi. Továbbá újabb 
lendületet adhat a város sporté-
letének – hangoztatta, hozzátéve, 
hogy a Sárvár FC Sporttelepén 
is több új műfüves pálya épült a 
közelmúltban.

– A szabadidős és egyéni 
sportoknál is fejlődést látunk. 
A futásra alkalmas helyek mind 
gondozottak, óriási fejlődésen 
mentek keresztül a kerékpáru-
tak, magas felszereltségű fitness-
termek állnak rendelkezésre, a 
Sárvárfürdő pedig lehetőséget 
biztosít az úszásra, a kondíció 
fejlesztésére. Mindezek mellett a 
városban egyre több szabadtéri 
fitnesspark is van – sorolta.

Haraszti Zsolt kiemelte, azért 
tudtak megmaradni Sárváron a 
tradicionális sportok, mert az 
önkormányzat magáénak érezte 
és támogatta azokat.

– A sárvári sport a sárvári 
önkormányzat nélkül halott 
lenne. Ezt sportvezetőként ki 
merem jelenteni. A sportnak 
nemcsak a versenyzés a célja, 
hanem a közösségformálás is. 
Ezt felismerve, az önkormányzat 
kiemelten támogatja az egyesü-
leteket. Nemcsak helyet biztosít 
a sportszervezetek számára, de 
a működésből és a versenyezte-
tésből adódó kiadások egy nagy 
részét is mindig magára vállalja – 
hangsúlyozta a Kinizsi SE elnöke.

A sportember végezetül el-
mondta, a Dr. Máhr Tivadar 
alpolgármester által 2011-ben 
életre hívott „Mozdulj Sárvár!” 
programsorozat elérte célját, 
valóban egy sportmozgalmat 
indított Sárváron.

– Ebben a mozgalomban 
rengeteg potenciál van, tovább 
fejleszthető, ami által még spor-
tosabbá lehet tenni a várost – 
zárta gondolatait Haraszti Zsolt.

sii

A sportnak közösségformáló ereje van
Haraszti Zsolt szerint a sárvári sportélethez biztosított az infrastrukturális háttér és az önkormányzati támogatás

Haraszti Zsolt maga is többféle sportágban jeleskedik
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Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Augusztus 31., szeptember 7., 14. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Augusztus 30. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Vármeetingről
Szeptember 6. (péntek) 19.00 Összefoglaló a Városfesztiválról
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő–csütörtök 19.40

Vasi Kaleidoszkóp/megyei magazin
Augusztus 30. (péntek) 18.35
Ismétlés: szombat–csütörtök 18.35

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,

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.

1. Cs

2. P Szennyeződésmentes, vegyes csomagolási hulladék
3. Szo

4. V

5. H

6. K

7. Sze
8. Cs
9. P

10. Szo
11. V
12. H
13. K

14. Sze

15. Cs
16. P
17. Szo

18. V
19. H
20. K

21. Sze
22. Cs
23. P
24. Szo
25. V
26. H
27. K
28. Sze
29. Cs
30. P
31. Szo

Együttműködésüket köszönjük: STKH csapata

AUGUSZTUS

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

Házhoz menő lomtalanítás                          
augusztus hónapban 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.

1. Cs 1. V

2. P 2. H Szennyeződésmentes, vegyes csomag
3. Szo 3. K

4. V 4. Sze

5. H 5. Cs

6. K 6. P

7. Sze 7. Szo
8. Cs 8. V
9. P 9. H

10. Szo 10. K
11. V 11. Sze
12. H 12. Cs
13. K 13. P

14. Sze 14. Szo

15. Cs 15. V
16. P 16. H
17. Szo 17. K

18. V 18. Sze
19. H 19. Cs
20. K 20. P

21. Sze 21. Szo
22. Cs 22. V
23. P 23. H
24. Szo 24. K
25. V 25. Sze
26. H 26. Cs
27. K 27. P
28. Sze 28. Szo
29. Cs 29. V
30. P 30. H
31. Szo

Együttműködésüket köszönjük: STKH cs

AUGUSZTUS SZEPTEMBER

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

Házhoz menő lomtalanítás július é
hónapokban nem kérhe

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

1. Cs 1. V

2. P 2. H Szennyeződésmentes, vegyes csomag
3. Szo 3. K

4. V 4. Sze

5. H 5. Cs

6. K 6. P

7. Sze 7. Szo
8. Cs 8. V
9. P 9. H

10. Szo 10. K
11. V 11. Sze
12. H 12. Cs
13. K 13. P

14. Sze 14. Szo

15. Cs 15. V
16. P 16. H
17. Szo 17. K

18. V 18. Sze
19. H 19. Cs
20. K 20. P

21. Sze 21. Szo
22. Cs 22. V
23. P 23. H
24. Szo 24. K
25. V 25. Sze
26. H 26. Cs
27. K 27. P
28. Sze 28. Szo
29. Cs 29. V
30. P 30. H
31. Szo

Együttműködésüket köszönjük: STKH cs

AUGUSZTUS SZEPTEMBER

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

Házhoz menő lomtalanítás július é
hónapokban nem kérhe

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
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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

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket hogy Irodánk 
új helyre költözött!
Új címünk kb. 80 m-re 
a Hunyadi u. 9.
(Szolgáltató ház-szürke épület) 
szám alatt található!
Tel./Fax: +36 95 520 230
Mobil: +36 30 267 59 27
             +36 30 631 38 07
E-mail: sarvar@insura.hu
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

Régi iroda 
Tinódi Udvarban

Új iroda 
Szolgáltató Ház

Intézzük, nem bonyolítjuk!

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy Irodánk 
új helyre költözött!
Új címünk a régitől kb. 80 m-re, 
a Hunyadi u. 9. szám alatt 
(szolgáltató ház, szürke épület) 
található!
Tel./Fax:  +36 95 520 230
Mobil:  +36 30 267 59 27
 +36 30 631 38 07
E-mail: sarvar@insura.hu
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

Megkezdte a felkészülést a Sár-
vári Kinizsi NB II-es női kézi-
labda csapata az őszi szezonra. 
Az idei év nagy változást hoz 
az életükben, hiszen a tervek 
szerint decembertől már az 
új sportcsarnokban játsszák a 
hazai mérkőzéseiket. 

A Sárvári Kinizsi felnőtt, ifi, 
serdülő és gyermek csapatai is 
már megkezdték az edzéseket 
az őszi bajnokságra. A felnőttek 
a fürdő homokos pályáján is 
edzettek, az egyik főszponzo-
ruknak köszönhetően 70 km-es 
kerékpártúrán is részt vettek, és 
már keményen dolgoznak a Ná-
dasdy iskola sportcsarnokában. 

– Annyi újdonságról tudok 
beszámolni, hogy lesz egy új 
korcsoportunk, az idei bajnok-
ságban már serdülőcsapatot is 
indítunk. A Sárvári Kinizsinek 
egyébként egyszer volt az elmúlt 
30-40 évben serdülőcsapata. 
Felért a TAO-s korosztályunk ad-
dig, hogy az NB II-ben szereplő 
felnőtt csapat mellett van egy ifjú-

sági, egy serdülő, egy U13-as, egy 
U10-es, egy U9-es és egy U8-as 
kézilabdacsapatunk – mondta el 
Csonka László szakosztályvezető.

Ettől a szezontól új edző, 
Farkas Veronika irányítja az NB 
II-es felnőtt csapatot, aki koráb-
ban már edzősködött Sárváron. 
Csonka László úgy látja, hogy 
keményen fogja a lányokat, meg-
dolgoztatja őket, változatos és 
komoly munka folyik a keretben.

 A korábban bejelentett három 
új igazolás – Szemes Jázmint, Kiss 
Nóra és Gerencsér Zsófia – mel-
lett vannak visszatérők is. Farkas 
Judit szezonközben abbahagyta a 
játékot egészségügyi okok miatt, 
de most játékra jelentkezett. Újra 
játszik Nardai Viktória, aki egy 
évig sérülés miatt nem játszott a 
csapatban. Bolfán Viktória anyai 
örömök elé nézett, egy hónapja 
megszült, és az ősz folyamán 
szeretne visszatérni. Még egy 
posztra folynak a tárgyalások.  

A Sárvári Kinizsi Sportegye-
sület kézilabdázóinak új otthona 
lesz az épülő sport- és kulturális 

központ, így nagy izgalommal te-
kintenek a decemberi átadás elé. 

– Jelen állás szerint abban 
bízunk, hogy december 1-jén 
a Bük elleni rangadót már az 
új csarnokban játszhatjuk. Az 
ősszel sok mérkőzést idegenben 
játszunk, hogy tavasszal minél 
többet itthon, az új csarnokban 
mérkőzhessünk – húzta alá 
Csonka László. 

Farkas Veronika edző elmond-
ta, a céljuk az, hogy az első 
hatban végezzen a sárvári női 
kézilabdacsapat, és ezért min-
dent megtesznek az edzéseken 
és mérkőzéseken is. 

Szeptember 15-én a Győri 
Audi ETO KC U22-es csapata 
elleni mérkőzéssel kezdi a baj-
nokságot a Sárvár idegenben.

-fr-

Várják már új otthonukat a kézisek

Még várat magára a győzelem
Három döntetlen és egy 
vereség eddig a Sárvár FC 
mérlege az NB III-as baj-
nokság nyugati csoport-
jában. A sárvári csapat 
új igazolásainak egyike 
Schimmer Szabolcs, a Ha-
ladás korábbi védője.  

A Sárvár FC a harmadosz-
tály nyugati csoportjában 
augusztus 4-én rajtolt el, a 
Sárvár az újonc Veszprém 
vendégeként kezdte a sze-
zont, és 1:1-es döntetlent 
ért el. 

A 2. fordulóban a Sárvár 
hazai pályán kapott ki a 
tavalyi ezüstérmes Érdtől, 
a végeredmény 0:3. Bojan 
Lazic vezetőedző tanulságos 
meccsnek nevezte a mér-
kőzést. Úgy nyilatkozott, 
hogy jól kezdett csapata, 
ám kihagyták a helyzeteiket, 
amit a komoly erőt képviselő 
ellenfél rögtön megbünte-
tett. A második félidőben 
már csak az eredmény után 
futottak, hiába

Az NB III-as labdarú-
gó-bajnokság 3. forduló-
jában a Sárvár FC a Hévíz 
otthonában 2:2-es dön-
tetlent játszott. Augusztus 
25-én pedig a Pápa ottho-
nában léptek gyepre, itt 
1:1-es döntetlent játszottak 
a sárváriak.

Már korábban beszámol-
tunk négy új igazolásról: 
Gőcze Gergő,  Hor váth 
Detre, Kertai Dániel és 
Torda Bence. A 35 éves 
sárvári születésű Schimmer 
Szabolcs 21 esztendő után 
távozott a Rohonci útról 
Sárvárra. – Örülök Schim-
mer Szabolcs érkezésének, 
komoly erősítés számunkra 
– jelezte Bojan Lazic, az NB 
III-as Sárvár FC mestere. A 
Sárvár leigazolta Ajkáról az 
Illés Akadémián nevelke-
dett belső védőt, Keresztes 
Krisztiánt is.

A Sárvár FC szeptember 
1-jén 16 órától a MOL Fe-
hérvár FC II-t fogadja hazai 
pályán.
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 SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.) 
Ba� hyány u. 34/3. 

 H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •        ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

ARANY
ÉKSZEREK

beszámítással

-20%
kedvezménnyel.

-20% -10% -10%

ÉKSZER-
KÉSZÍTÉS

-10%
a munkadíjból.

Arany és ezüst
ELJEGYZÉSI 
GYŰRŰK

-10%
kedvezménnyel.

Nyári végi AKCIÓK!
2019. szept. 2-től szept. 30-ig

Részletek az üzletben.

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.


