
Kondora István polgármester Elnöki Emlékérmet vehetett ét Majthényi László közgyűlési elnöktől

A 40. Nemzetközi Folklórnapokon az idei évben a járványügyi 
szabályok miatt magyarországi nemzetiségi csoportok mutat-
ták be egy-egy adott nemzet táncát, viseletét, hagyományait 
öt napon és öt estén át a Nádasdy-várban, ahol záró esemény-
ként magyar napot tartottak.

Helyi és Magyarország több 
pontjáról érkeztek néptáncosok és 
népzenészek léptek fel – az előző 
estékhez hasonlóan – augusztus 
17-én a vár udvarán. A vendégek 
az aulában rendezett ideiglenes 
kiállításon megismerhették a folk-
lórnapok történetét, elsősorban 
az alakuló évtized mozgalmas 
korszakát. Korabeli plakátok mel-
lett fényképfelvételek idézték fel 
az elmúlt negyven évet.

A gálán először Kondora Ist-
ván polgármester köszöntötte 

a közönséget és a táncegyütte-
seket. Kiemelte, hogy egy olyan 
fesztiválról van szó, mely az el-
múlt négy évtized során mindig 
megtudta szólítani a közönséget. 
Negyven év nagy idő, tette hozzá, 
több millió tánclépést láthattunk 
1981 óta a vár nagyszínpadán, a 
város különböző pontjain és a 
megye településein, ahová szin-
tén a Sárvárra érkező zenészek és 
táncosok látogattak el.

A közönséget köszöntötte 
Ágh Péter országgyűlési kép-

viselő, aki kiemelte, egy ilyen 
nagyszabású rendezvény folya-
matos megszervezésében nagy 
szerepet játszanak a személyes 
teljesítmények. A negyven év 
alatt a város szinte minden lakó-
ja valamilyen módon részt vett 
a folklórnapokon, táncosként, 
zenészként, csoportkísérőként 
vagy nézőként. Sárvárt ezért 
joggal nevezhetjük a néptánc 
városának.

A köszöntők végén Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke kért szót. Köszöntőjében 
elmondta, hogy mindig vannak 
kiemelkedő személyek, akik nélkül 
nem léphet tovább egy fesztivál, 
egy ünnep.

Folytatás a 7. oldalon

MINDENKI SZÁMÁRA 
elérhető az oltás

Az elmúlt napokban hazánk-
ban is folyamatosan nőtt a 
koronavírus-fertőzöttek szá-
ma Európa más országaihoz 
hasonlóan. A járvány kezdete 
óta meghaladta a 811 ezret a 
fertőzöttek száma, a beoltot-
tak száma pedig már túl van 
az 5 millió 725 ezren.

A delta vírusmutáns több euró-
pai országban és már hazánkban 
is terjed, a negyedik hullám jelei 
már több országban érzékelhe-
tőek, és a beoltatlanok vannak a 
legnagyobb veszélyben, ezért azt 
kérik, hogy aki még nem oltatta 
be magát, az jelentkezzen a há-
ziorvosánál vagy regisztráljon és 
foglaljon időpontot az interneten. 
Regisztrálni továbbra is a vakcina-
info.gov.hu oldalon lehet.

Lezajlott az iskolákban az oltási 
akció, de a 12 éven felüli gyerme-
kek oltására emellett továbbra is 
van lehetőség, a még beoltatlan 
gyermeket automatikusan lehet 
regisztrálni oltásra az interneten 
és számukra is nyitva az időpont-
foglaló. Európában elsőként Ma-
gyarország tette lehetővé a koro-
navírus elleni harmadik védőoltás 
felvételét, amelyre az eeszt.gov.
hu honlapon lehet időpontot 
foglalni. Már több mint 260 ezren 
a harmadik oltást is felvették.

A kormány szeptembertől 
újabb nagy oltás melletti kam-
pányt indít.

Szeptember 10-ig várják a közönségszavazatokat!
A „Virágos Sárvárért!” környezetszépítő verseny zsűrije már el-
végezte a beérkezett pályázatok értékelését. A legvirágosabb 
házakat és erkélyeket értékes díjakkal jutalmazzák szeptember 
18-án 16 órakor a Hild parkban tartandó eredményhirdetésen. A 
virágosítási verseny felhívására érkezett pályázatokból közönség-
szavazás is indult a Sárvár Lendületben közösségi oldalon. A já-
tékban részt vevőknek nem kell mást tenniük, csak a nekik tetsző 
ingatlan fotóját lájkolni szeptember 10-ig. A legtöbb lájkot kapott 
ingatlan nyeri el a  „Virágos Sárvárért!” verseny közönségdíját.

Szeptember 1-től igényelhető a fűtéstámogatás 
Sárvár önkormányzata évek óta – így a 2021. évben is – fűtéstámo-
gatással segíti a sárvári családokat egyedi és távhős fűtés esetében 
is.  A fűtéstámogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresí-
tett formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági Irodájában lehet előterjeszteni a 2021. szeptember 
1-től 2022. március 31-ig terjedő időszakban. A nyomtatványok 
a Sárvári Hírlap 2021. augusztus 20-i lapszámában találhatóak. Az 
önkormányzat kedvező döntésének köszönhetően, február 1-jétől 
növekedett a fűtéstámogatás jogosultsági jövedelemhatára.  
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Ünnepi közgyűlést tartot-
tak a Megyeházán augusz-
tus 19-én, ahol Vas megye 
közössége érdekében em-
beri hozzáállással és magas 
fokú elhivatottsággal vég-
zett gyógyító munkássága 
elismeréséül „Vas Megye 
Díszpolgára” posztumusz 
kitüntetésben részesült 
Dr. Rakos Gyula, akinek a 
nevében a fia, Dr. Rakos 
Gergely vette át a díjat.

„Dr. Rakos Gyula 1981-ben, a Pé-
csi Orvostudományi Egyetemen 
szerezte meg orvosi diplomáját. 
1985-ben sebészeti szakvizsgát 
tett. Szakmai pályáját 1981-ben a 
szombathelyi Markusovszky Kór-
ház Általános Sebészeti Osztályán 
kezdte meg, 2000 és 2007 között 
a sárvári kórház sebészeti osztá-
lyának főorvosa, ezt követően a 
celldömölki kórház sebészetén 
dolgozott szakmai vezető főor-
vosi munkát vállalva. 2008-tól a 
Soproni Gyógyközpont sebészeti 
osztályvezető főorvosa. 

Tagja volt a Magyar Sebészeti 
Társaságnak, a Coloproctologi-
ai Szekciónak. 2019-ben meg-

kapta a  Soproni Gyógyközpont 
legrangosabb elismerését, az 
Erzsébet-díjat. Tudo-
mányos munkásságá-
nak középpontjában a 
colorectalis sebészet, 
az aranyeresség és a 
doppleres műtét ki-
dolgozása állt.

Vas megye több 
kórházában, Celldö-
mölkön, Sárváron és 
Szombathelyen is 
dolgozott évtizede-
ken keresztül, mellyel 
nagy megbecsülést 
vívott ki a Vas megyei 
betegek k örében. 
Kapcsolatrendszerét 
akkor is megtartotta 
a megyével, amikor 
elkerült Sopronba, hi-
szen nagyon sok Vas 
megyei kereste fel egészségügyi 
problémájával. Az orvos-beteg 
kapcsolatot rendkívül fontosnak 
tartotta és emberséges hozzáál-
lásával mindenki megbecsülését, 
szimpátiáját kivívta, és ezt a men-
talitást képviselte osztályvezetői 
minőségében és fiatal kollégái 
oktatása során is. Példamutató 

volt az a szakmai elkötelezettség, 
amellyel az új sebészeti techniká-

kat, technológiákat elsajátította és 
sikerrel alkalmazta.

Vas megye közösségé-
nek méltó megbecsülését 
tudjuk bizonyítani, saj-
nos már csak posztumusz 
formában, amely egy 
nagyszerű ember élet-
művét díjazza.” – olvas-
ható a kitüntetési javaslat 
szövegében, amelynek 
kezdeményezője és fel-
terjesztője Kondora István, 
Sárvár polgármestere volt. 

Dr. Rakos Gergely kö-
szönetet mondott Sár-
várnak a felterjesztésért, a 
megyének a kitüntetésért, 
majd hozzátette: igyek-
szik édesapja tanítása-
it továbbvinni, emlékét 
megőrizni.
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Vas megye díszpolgára lett Dr. Rakos Gyula 

Dr. Rakos Gergelynek édesapja 
elismeréséhez Kondora István 
polgármester is gratulált

Az ember:
Mindannyiunkat villámcsa-

pásként ért a szomorú hír, hogy 
kedves barátunkat hirtelen el-
veszítettük. Az örökké vidám 
ember és optimista személyi-
ség, aki nagyon sok sárvárinak 
volt ismeretlenül is személyes 
jóbarátja, mert embersége, ba-
rátságos alapállása mindenkit 
megérintett, sőt megfogott és 
rabul ejtett, nincs többé. A nincs 
azonban a Doktor Úr esetében 
nem értelmezhető, mert Ő akkor 
is itt van, ha nem látjuk fizikai 
valójában, mert az emlékek az 
élmények tartományában, örök-
ké velünk van.

Az orvos:
Az orvosi eskü, amely egy 

életen át kötelezte őt mindig 
vezérlő elve volt, hogy megkü-
lönböztetés nélkül mindenki, aki 
hozzá fordult és valamilyen gyó-

gyírt kért fájdalmaira, bánatára, 
nála biztosan kopogtathatott. 
Egy jó szó, egy kedves pillantás, 
egy simogatás mindenkinek 
jutott tőle, és ha gyógyszerre 
vagy sebészi beavatkozásra 
volt szükség, akkor is jó helyen 
járt. A Sárváriak egy nagyszerű 
sebész-traumatológussal lettek 
most szegényebbek, nem csak 
fizikai, hanem szimbolikus érte-
lemben is. 

A képviselő:
1998-ban, amikor Sárvár Város 

Képviselő-testületének tagja 
lett és esküvel fogadta, hogy 
minden esetben „Sine ira et 
studio” azaz „harag és elfogult-
ság” nélkül fogja képviselni a 
sárváriak ügyes-bajos dolgait, 
ez felért az orvosi esküjével és 
ezt az esküt az utolsó pillanatig 
komolyan vette és megtartotta. 
Mint a Humánpolitikai Bizottság 

elnöke a legérzékenyebb emberi 
problémákkal találkozhatott 
és emberséges megoldásokat 
ajánlott mindig.

A lokálpatrióta közéleti em-
ber:

Amikor az ember egy közös-
ség tagjaként, választott képvi-
selőként próbálja a közügyeket 
személyes ügyei fölé helyezni, 
amikor a saját érdekszférán kí-
vül és felül mindenki gondját a 
vállára veszi, akkor érzi át igazán 
egy közösség mindennapos 
problémáit. Dr. Szabó Gyula 
ilyen ember volt, aki ezeket a 
terheket cipelte magával és a 
megoldások számtalan variá-
cióját dolgozta ki egész életén 
keresztül. 

Rá minden fellengős megálla-
pítás nélkül mondhatjuk, hogy 
közmegbecsülésnek örvendett, 
és ezt kellő szerénységgel vette 
tudomásul.  Biztosan állíthatjuk, 

hogy Szabó Doktor Úr ilyen 
ember volt! Nem csak betegei 
megbecsülését, hanem valóban 
a köz megbecsülését élvezte.

Jó ember, jó orvos, jó barát és 
jó harcostárs volt.

Isten veled Doktor Úr! Isten 
veled Képviselő Úr!

Sárvár, 2021. augusztus 23.
Barátsággal búcsúzik:

Kondora István
polgármester

Dr. Szabó Gyula 1949-2021
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A hagyományokhoz hűen 
augusztus 20-án Kondora 
István polgármester meg-
szegte az új kenyeret a Ná-
dasdy-várban, ahol nem-
csak Szent István napját, 
de Sárvár születésnapját 
is ünnepelték.  

A ceremóniára a Sárvári Város-
fesztivál keretében került sor. A 
kenyérszegésen részt vett Ágh 
Péter országgyűlési képviselő, 
Szabó Zoltán alpolgármester és 
Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ intézmény-
vezetője.

– A járvány rávilágított arra, 
hogy milyen jó dolog újra együtt 
lenni – mondta Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő, aki hozzátette: 
augusztus 20-a sokfajta üzenettel 
bír, büszkék lehetünk arra, hogy 
magyarok vagyunk és egy fejlő-
dő város, Sárvár közösségének a 
tagjai lehetünk. Ezért fontos, hogy 
ország- és városépítők legyünk a 
saját környezetünkben – hangsú-
lyozta a Nádasdy-várban tartott 
ünnepségen Ágh Péter.

Az államalapítás évfordulója 
egyúttal Sárvár születésnapja is, 
hisz e napon kapta vissza Sárvár a 
városi rangját 1968-ban. Az azóta 

eltelt több mint ötven év után a te-
lepülés azt a töretlenül gyarapodó 
időszakot ünnepli, amelynek révén 
Sárvár felkerült az ország ismertségi 
térképére az itt létrejött turizmus 
és gazdaság révén. – A fejlődés 
dinamizmusát az itt élők érzékel-
hetik a leginkább – fogalmazott az 

ünnepségen Kondora István pol-
gármester, aki a hagyományoknak 
megfelelően az ünnepség végén 
megszegte Sárvár új kenyerét. 

Az ünnepség után Zséda lépett 
fel a várat megtöltő közönség előtt, 
majd utcabállal, tűzijátékkal zárult 
a program.

A VÁROS ÉS AZ ORSZÁG SZÜLETÉSNAPJÁT ünnepeltük augusztus 20-án 

Ágh Péter, Kondora István, 
Szabó Zoltán és Takács Zoltán 
Bálint az ünnepségen

Vocelka Invest Kft.
9600 Sárvár, Hunyadi u. 18/G.

Mobil: 06-20/936-1574
Tel.: 06-95/320-671

Tel.: 06-95/320-648
E-mail: vocelkabt@gmail.com

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE

Csizmazia Ferencnét otthonában köszöntötte Kondora István polgármes-
ter és Varga Jenő önkormányzati képviselő a 90. születésnapja alkalmából. 
A miniszterelnöki oklevél mellett a város ajándékait is elvitték Mária né-
ninek, aki Farkas Mária néven Kőszegen született 1931. augusztus 12-én. 
Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk még hosszú-hosszú évekig!

Augusztus 20-án megtöltötték a vár udvarát az érdeklődők

+3630 474 3068 +3620 488 3645

facebook: klimaszerelessarvaron

Az államilagtámogatott lakásfelújításiprogrambansegítünk Önnek,tervezéstől a kivitelezésig!

Hívjon bizalommal!

Épületklíma szerelés
forgalmazás 
javítás • tisztítás
Hőszivattyú 
telepítés
Ózongenerátor 
Autóklíma töltés
Épületfal-födém 
(tégla vagy beton) 
furat készítés 
(52-152mm átmérőig)
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Július 16-án este kezdődött el a Nádasdy Hagyományőrző Ta-
lálkozó, amelyet idén a Nádasdy Történelmi Fesztivál helyett 
szerveztek meg. A Fekete bég szobránál a hagyományőrzők 
Kondora István polgármesterrel és Dr. Máhr Tivadar alpolgár-
mesterrel együtt emlékeztek a nagy hadvezérre. 

Majd a hagyományőrző csapa-
tok mustrája kezdődött a várban, 
ahol megnyílt a Borfórum. A szín-
padon a Varnyú Country, a Tom 
Kondor Band és A kutya vacsorája 
lépett fel az első estén.

Július 17-én reggel a megnyitó 
ceremóniával vette kezdetét a 
Nádasdy Hagyományőrző Talál-
kozó második napja. Reggel még 
az eső áztatta a fesztivált, amelyet 
Ágh Péter országgyűlési képviselő 

és Kondora István, Sárvár polgár-
mestere nyitott meg Szabó Kriszti-
ánnal, a Nádasdy Hagyományőrző 
Egyesület elnökével.

Délelőtt hagyományőrző szép-
ségversenyt és bajusz-szépségver-
senyt tartottak. A versenyre 34-en 
jelentkeztek, köztük a Nádasdy 
Bandérium két tagja is. Délután 
ismét kisütött a nap, így a fesz-
tiválozók körbejárhatták a vásári 
forgatagot, a hagyományőrzők 
sátrait, akik bemutatókat is tar-

tottak. A színpadon a Mira Orient 
Art, a Regös együttes, a Kanona 
Band, Ujvári Timi és a Hot Stuff, 
a Gargantua, valamint az Anima 
Sound System szórakoztatta a 
közönséget. A Borfórum finom 
nedűi között ezen a délutánon és 
estén is kedvükre válogathattak  a 
rendezvényre kilátogatók.

A találkozó harmadik napján 
konferenciát tartottak a hagyo-
mányőrzőknek.

p-ás

Ágh Péter országgyűlési 
képviselő nyitotta meg a 
hagyományőrző találkozót

A hagyományőr-
ző csapatok két 
nap alatt több 
bemutatót is tar-
tottak a várban

HAGYOMÁNYŐRZŐK találkozója a Nádasdy-várban

A Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft. a GALLUS Cso-
port tagjaként mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat. 
Baromfifeldolgozó üzemében zsugortasakos, védőgázas, 
tálcás és vákuum csomagolt termékeket gyárt.

Munkavégzés helye: Sárvár-Rábasömjén

Jelentkezésed a 70/938-8711-es telefonszámon vagy a hr@gallus.hu e-mail címen várjuk!

Miért bennünket válassz?
• saját állományú munkaviszony 

egy stabil, folyamatosan 
fejlődő, magyar, családi 
tulajdonban lévő vállalatnál

• dolgozói vásárlás 
termékeinkből

• 100%-ban térített busz- vagy 
vonatbérlet

• céges buszjáratok: Vasvárról, 
Jánosházáról és Celldömölkről

• Hosszútávú munkalehetőséget 
ajánlunk és teljeskörű 
betanítást biztosítunk.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk teljes vagy részmunkaidős munkarendbe! Megtaláljuk a számodra legmegfelelőbb feladatkört!

Dinamikusan fejlődő csapatunkba új munkatársakat keresünk teljes körű betanítással az alábbi munkakörökbe:

HŰTŐRAKTÁROS
• targoncás jogosítvánnyal
• hétfőtől péntekig, többműszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
• villanyszerelő vagy elektroműszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfőtől péntekig, állandó délelőttös munkarendben
• munkaidő kezdete 5:40-kor
• alkalmazottként és egyszerűsített, alkalmi foglalkoztatásban is

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy műszakos munkarend hétfőtől péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Feladatok:
• tehergépkocsik fogadása,
• baromfis rekeszek leszedése,
• baromfi függesztése
• rekeszek tisztára mosása

HŰTŐRAKTÁROS
• elõny targoncás jogosítvány
• hétfõtõl péntekig, többmûszakos munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ
• villanyszerelõ vagy elektromûszerész végzettséggel

KÉZI CSOMAGOLÓ ÉS TERMELÉSI MUNKATÁRS
• hétfõtõl péntekig, állandó délelõttös munkarendben
• munkaidõ kezdete: 5:40
• nyugdíjasok jelentkezését is várjuk rugalmas foglalkoztatásban,
  akár heti néhány napra, vagy akár 6 órás részmunkaidõben.

ÜZEMI TAKARÍTÓ
• állandó éjszakás munkakörbe.
Feladatok: gépek, szalagrendszerek mosása

BAROMFI-FELDOLGOZÓ SEGÉDMUNKÁS
• egy mûszakos munkarend hétfõtõl péntekig, munkakezdés: 4:00 óra
Kiemelt fi zetés: minimum bruttó 400.000 Ft-tól /hó
Feladatok: • tehergépkocsik fogadása, • baromfi s rekeszek leszedése,
 • baromfi  függesztése • rekeszek tisztára mosása
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A Nádasdy Kulturális Köz-
pont július utolsó hétvégé-
jén szervezte meg második 
alkalommal az Irodalmi 
Csörtét. A három napos 
rendezvény során az or-
szág ismert írói, költői, fil-
mes szakemberei fordultak 
meg a Nádasdy-várban.

A Nádasdy Kulturális Központ 
munkatársai július utolsó hétvé-
géjén az irodalom és a kultúra 
iránt érdeklődőket várták a Ná-

dasdy-vár falai közé. A háromna-
pos rendezvény rávilágított arra, 
hogy nagy igény mutatkozik az 
irodalmi események iránt is. Az 
előadások, író-olvasó találkozók 
szép számú érdeklődő közönség 
előtt zajlottak. A felnőttek mellett 
a gyermekeket is várták bábszín-
házakkal, népi gyermekjátékokkal 
és Dínó show-val. 

A második Irodalmi Csörtén 
az ország legismertebb költőivel, 
íróival nemcsak író-olvasó talál-
kozó keretein belül találkozhatott 

a közönség, hanem betekintést 
nyerhettek a műalkotás megírásá-
nak folyamatába is. A rendezvény 
nemcsak a hallgatóság számára 
nyújtott szellemi táplálékot, hanem 
a meghívott irodalmárok számára 
is egy új, találkozási pontot biztosí-
tott a három nap programja.

Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy 
Kulturális Központ intézményveze-

tője elmondta, hogy nagy öröm-
mel töltötte el munkatársai ötlete, 
hogy egy irodalmi fesztivál alapjait 
tegyék le a Nádasdy-várban. 

A közönség és a művészek is 
várják már a 2022-es év Irodalmi 
Csörte programját, ahol újra ta-
lálkozhat egymással a kultúra a 
Nádasdy-várban! 

(TRG)

IRODALMI KAVALKÁD a várban
 Író-olvasó találkozó – Szabó T. Anna költővel és Dragomán György 
íróval Borsos Dóra, a kulturális központ munkatársa beszélgetett

akár FIX 0% THM-mel*

5 év vagy 100 000 km garancia Renault Credit finanszírozás esetén**

referencia THM: 0-4% 48 hónapos futamidő mellett

a Renault ajánlásával renault.hu

RENAULT CLIO  
ÉS CLIO E-TECH HYBRID
a sikertörténet új fejezete

*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 09. 01. után új Renault (kivéve ZOE, TRAFIC szgk. és MEGANE R.S.) személygépjárművekre, 2021. 09. 30-ig megkötött szerződésekre érvényes. A finanszírozás keretében zárt- és nyíltvégű 
pénzügyi lízing vehető igénybe, forintalapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 50%, futamidő: 24 - 48 hónap, a finanszírozás minimum összege: 600 000 Ft. A minimum 0% 
THM meghatározása egy átlag 6 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve, a maximum 4% THM érték egy átlag 10 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve érvényes, a 2021.09.01. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
alapján 3 000 000 Ft finanszírozott összeg és 48 hónapos futamidő és minimum 50% kezdőbefizetés figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére 
teljeskörű Casco biztosítás fenntartását írja elő. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő 48 hónap, kamat mértéke: 0%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 0 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő 
alatt: 3 000 000 Ft, havidíj: 62 500 Ft, referencia THM érték: 0%. **Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, személygépjárművekre, a megadott időtartam és futásteljesítmény 
közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit a Renault Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az 
egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem 
teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel a renault.hu weboldalt vagy hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el. 
Renault Clio vegyes fogyasztás l/100km: 4,3 – 7,8; CO2-kibocsátás g/km: 96 - 145. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati 
eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági 
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az időjárási 
viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok 
tájékoztató jellegűek. A képek illusztrációk.
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ZENEKOMPÓT minden műfajban
A Nádasdy Kulturális Központ az idei évben is megrendezte 
Zenekompót rendezvényét, melyen egy héten át minden este 
más stílusú zenét hallgathattak a sárváriak és a városunkba 
látogató turisták.

A hét során hallhattunk retro disco, rockabilly, country, jazz, rock, 
ethnofolk, valamint tribute zenekarokat. A szervezők egyik célja a 
rendezvénnyel, hogy kevésbé ismert műfajokat is bemutassanak 
a közönségnek, az ismert előadók mellett, mint a Kozmix vagy a 
Madrass. Molnár Andrea, a Nádasdy Kulturális Központ közönség-
kapcsolati munkatársa elmondta, hogy az esték jó hangulatban 
teltek, a közönség érdeklődően fogadta a zenei változatosságot. 
A rendezvény az NKA Hangfoglaló Program és az Emberi Erőforrás 
Támogatóközpont segítségével valósult meg.  (TRG)
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Augusztus 13-án kezdő-
dött el a 40. Nemzetközi 
Folklórnapok ünnepségso-
rozata a Nádasdy-várban. 
5 estén át 5 különböző 
nemzet táncait, zenéjét, 
viseletét ismerhették meg 
a Nádasdy-várba ellátoga-
tó vendégek, akik minden 
este más-más életérzésből 
kaptak ízelítőt.

A nyitó estén az írek sztepptán-
cával, tradicionális zenéjével és tűz-
höz való közelségével kerülhettünk 
személyes közelségbe. A sztepp-
táncba, mely az írek nemzeti tánca, 
két táncegyüttes segítségével be-
tekintést kaphattak a nézők, majd 
az Írka fÍRka zenekar a tradicionális 
ír népzene mellett az ír kocsmazene 
világába is bevezette hallgatóságát. 
A tradicionális ír népzene mellett a 
közönség megismerkedhetett az 
ír zene populárisabb vonalával is, 
melyet a Paddy and the Rats kép-
visel nemcsak hazánkban, hanem 
Európa-szerte.

A 40. Folk lórnapok méltó 
megünnepléséhez hozzájárul-
nak a Magyarországon működő 
nemzetiségi táncegyüttesek és 
zenekarok. Öröm volt látni, hogy 
milyen sokan tartják fontosnak, 
hogy személyes kötődésük, illetve 
lakóhelyük hagyományait tovább 
vigyék, és bemutassák. 

*    *    *
A fesztivál második napján né-

met nemzetiségi estet tartottak. El-
terjedt, általánosító megnevezésük 
a sváb. Jelentős a nyugat-magyar-
országi jelenlétük is. Innét érkezett 
a Soproni Testvériség Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes, Baja mellől 

pedig a Nemesnádudvari Német 
Nemzetiségi Hagyományőrző 
Együttes hozta el táncait. 

A Soproni Testvériség Nemzeti-
ségi Néptáncegyüttes művészeti 
vezetője, a sárvári folklórnapo-
kat már húsz esztendeje ismerő 
Csoltói József viseletbemutatót 
és táncházat is tartott. Néptánc-
csoportja 1963-ban alakult azzal 
a céllal, hogy Sopron és környék-
beli falvainak német nemzetiségi 
„Hienz” kultúráját felgyűjtse és 
átörökítse az utókor számára. 

A nemesnádudvari tánccso-
port repertoárjában főként helyi 
gyűjtésű hagyományok feldol-
gozása és azok színpadra állítása 
szerepel. Sárvári előadásukban 
a bemutatott táncokon kívül ők 
is viseletbemutatót tartottak és 
rövid koncertet adott a szomszé-
dos településről érkezett Hajósi 
Gombos Harmonika-zenekar. 

A német nemzetiségi napot a 
hagyományos bajor sramlizenét 
játszó Bőrnadrágos Banda fellé-
pése zárta.

*    *    *

A folklórnapok harma-
dik estéjén a latin-spanyol 
zene mutatkozott be. A 
latin napon a szervezők 
és a közönség nemcsak 
a színpadot, hanem az 
afölötti égboltot is kém-
lelte. A rendezésbe ezen 
az estén az időjárás is 
közbeszólt. A program 
kezdetén a Batacuta Band 
dobcsapata a várhídon 
csalogatta be az érdeklő-
dőket. A közönség mel-
lett azonban a zivatar is 
kíváncsi volt a földi ég-

zengésre. A műsoruk az eső miatt 
így a rendezvénysátorban zajlott.

A latin napon a leglátványo-
sabb program az Alhambra Va-
rázsa címmel előadott kétré-
szes táncjáték volt a Flamenco 
Táncszínház előadásában. Az 
ország leglátványosabb spanyol 

táncszínháza Inhof Katalin ve-
zetésével működik. A flamenco 
közel kétszáz éves múltra tekint 
vissza, Spanyolország déli részéről, 
Andalúziából származik. Ebben  

a zene- és táncvilágban kevered-
tek össze a különböző népek kul-
túrái: a mór, a zsidó, a keresztény, 
az andalúz, az arab, az indiai és a 
cigány kultúrák. Az izgalmas nap a 
Los Orangutans latinos könnyűze-
nei koncertjével ért véget. 

*    *    *
A néptánctalálkozó negyedik 

napján a Balkán zenéjét és táncait 
hozták el a fellépők Sárvárra. A 
Pravo zenekar koncertje vezette 
fel a hangulatot a mohácsi Zora 
Táncegyüttes műsorához. A nagy 
létszámú csoport elsősorban a 
magyarországi horvátok és szer-
bek táncait eleveníti föl, s mutatja 
be színpadon, de műsorán sze-

repelnek magyar, és határon túli 
horvát és szerb táncok is.

A balkáni est fénypontja a 
Koprive tamburazenekar, va-
lamint a több mint ötven éve 
zenélő, Kossuth-díjas Vujicsics 
Együttes koncertje volt. A Vuji-
csics Együttes zenéjét Magyaror-
szág minden szegletében ismeri 
az autentikus, tiszta népzenéhez 
hű maradt zenekarok dallamait 
szerető közönség. A Vujicsics a 
hagyományőrző feldolgozásmód 
útját választotta, vagyis nem ér-
telmezi merőben újjá a délszláv 
zenei tradíciót, de oly módon 
adja tovább, hogy nemzetiségi 
hovatartozástól függetlenül bárki 
számára befogadható, egyszerre 
elgondolkodtató és élvezetes 
legyen. Az együttes névadójára, 
Vujicsics Tihamérra, a szerb szár-
mazású magyar zeneszerzőre, 
137 filmzene, a Tenkes kapitánya 
és a Bors című sorozatok zenei 
alkotójára is emlékezett.

TRG / p-ás

NEMZETEK TÁNCAI, ZENÉI a folklórfesztiválon 

Takács Zoltán Bálint, a kulturális központ igazgatója, Kondora István 
polgármester és Csoltói József, a Soproni Testvériség Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes művészeti vezetője (Fotó:TRG)

A Flamenco Táncszínház előadása (Fotó: TRG)

Színpadon a Kossuth-díjas Vujicsics Együttes (Fotó: TRG)
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Folytatás az 1. oldalról
Majthényi László, a Vas Megyei 

Közgyűlés elnöke szerint a folk-
lórnapok történetében az egyik 
ilyen személy, aki nélkül nem 
ünnepelhetnénk a fesztivál 40 
éves jubileumát, Kondora István, 
aki a kezdetektől fogva aktív 
segítője, mentora a napoknak. 
Érdemei elismeréseként ezért a 
Vas Megyei Közgyűlés Elnökének 
Emlékérmét kapta az elnöktől a 
folklórfesztivál szervezéséért vég-
zett több évtizedes munkájáért. A 
polgármester meghatódva vette 
át a kitüntetést, köszönő szavai-
ban mindazok érdemeit kiemelte, 
akik nélkül nem térhetne minden 
évben vissza a fesztivál.

Az ünnep zárásaként Ódor 
Viktória fesztiváligazgató Kondora 

István polgármesterrel közö-
sen a 40. Sárvári Folklórnapokra 
készített emléktárgyat adott át 
mindazoknak, akik az elmúlt évek 

során részt vettek a szervezésben, 
többek közt a Regös együttes, 
a Senior Néptáncegyüttes, a 
Sárvári Néptánckör Egyesület 
képviselőinek.

A folklórfesztivál magyar nap-
ján több népszerű és elismert 
együttes állt színpadra. Az idén 
45. születésnapjukat ünneplő 
Kecskemét Táncegyüttes tagjai 
válogatást adtak hatalmas re-
pertoárjukból. Utánuk a Sárvári 
Néptánckör Egyesület táncosai 
léptek színpadra a Herpenyő 
Zenekar kíséretében. Műsoruk 
során Horváth Róbert mondott 
verset. Az Üllési FONÓ Néptánc-
együttes előadása szintén nagy 
sikert aratott. A Regös együttes 
fellépése után pedig az ELTE-SEK 

Szökős Néptáncegyüttes és a Vasi 
Kislegényczéh adott energiával 
teli, nagy sikert aratott bemutatót 
vasi és széki táncokból.

Elfogadta a Folklórnapok meg-
hívását a Magyar Örökség Díjjal 
kitüntetett 100 Tagú Cigányze-
nekar. Műsorukon a klasszikus 
zene legszebb és legvirtuózabb 
darabjai csendültek fel. Kotta 
nélkül játszott előadásuk nemcsak 
a vár falait töltötte be, hanem a 
közönség szívét is. 

A folklórnapok magyar estjét a 
népszerű Zuboly zenekar koncert-
je zárta. A csillagos ég alatt a kö-
zönség végig hatalmas tapsokkal, 
gyakran ovációval köszönte meg a 
bemutatott produkciókat. 

tarega

Sárvári Néptánckör Egyesület 
táncosai a Herpenyő Zenekar 
kíséretében léptek színpadra

Elfogadta a Folklórnapok meghí-
vását a Magyar Örökség Díjjal ki-
tüntetett 100 Tagú Cigányzenekar

Sárvár várossá avatásának 
50-dik évfordulóját köve-
tően alakult ki városunk-
ban az új fesztivál, mellyel 
az államalapítás mellett 
a város születésnapjára is 
emlékezünk. Az idei év-
ben augusztus 18–21-e 
között vártak kicsiket és 
nagyokat a Nádasdy-várba 
a szervezők.

A Sárvári Városfesztivál prog-
ramjainak összeállítása során arra 
törekedtek a Nádasdy Kulturális 
Központ munkatársai, hogy min-
den korosztály számára progra-
mot biztosítsanak. A kormányzat 
szabályozása alapján a városfesz-
tivál idején védettségi igazolvány 

nélkül is látogathatóak voltak a 
programok a Nádasdy-várban. 

Az első este az Irie Maffia adott 
fergeteges koncertet, majd a 
következő napokban megfordult 
a vár színpadán Szabó Balázs 
Bandája, a Dirty Slippers, Sugar-
loaf, Deniz, a Szilárd Piano Projekt, 
Zséda, Pál Dénes és a Bordó 
Sárkány is. 

A változatos stílusú koncertek 
mellett gyermekprogramokkal is 
várták a családosokat. A vár hátsó 
udvarában mászófal, hordóvonat, 
légfoci, a belső udvaron népi 
játékok, graffiti és arcfestés várta 
a gyerekeket. A játékok mellett 
színpadi programokkal is várták 
a gyermekeket. A Marvelhősök 
műsora elvarázsolta közönségét, 

valamit Vitéz László vásári komé-
diája is szórakoztatta a családokat.

 A vár belső udvarán a sörök 
kedvelőit, a külső udvarban ta-
lálható faházakban a borok sze-
relmeseit várták. A városfesztivál 

négy napján nagyszámú, érdeklő-
dő közönség fogadta a fellépőket 
a Nádasdy-várban. A szervezők 
jelmondata a fesztivál végén: 
Jövőre Veletek, ugyanitt! 

(TRG)

TELT HÁZAS volt a Sárvári Városfesztivál

40. JUBILEUMÁT ÜNNEPELTE A NEMZETKÖZI FOLKLÓRNAPOK

Óriási sikert aratott Zséda koncertje 
a Nádasdy-várban
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Szent László

Szent László és

● Szeptember 5-től 12-ig lesz 
Budapesten a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus. Plébániánk három 
napon vesz részt közel 500 fővel. 

● Azok a hittanos gyermekek és 
középiskolába vagy egyetemre járó 
fiatalok, akik tiszta lélekkel szeretnék 
kezdeni az új tanévet, a Szent Lász-
ló-templomban vasárnap minden 
szentmise alatt, hétköznaponként 
pedig 8 órától és 19 órától végezhetik 
el szentgyónásukat. A Sári templom-
ban a vasárnapi szentmisék alatt és 
hétköznapokon 18.30 órától lehet 
gyónni.

● A Gárdonyi és a Nádasdy iskolá-
ba járó hittanosok számára szeptem-
ber 5-én, vasárnap a 9 órás diákmisén 
lesz a tanévnyitó Veni Sancte a Szent 
László nagytemplomban. A Sári 
templomhoz tartozó gárdonyis és 
nádasdys diákok számára szeptem-
ber 5-én, vasárnap a 10 órás nagy-
misén lesz a tanévnyitó Veni Sancte. 
Szeretettel kérjük a jó szülőket, hogy 
gyermekeikkel együtt jöjjenek ezen 
a vasárnapon is a szentmisére! A 

tavasszal elsőáldozó és bérmálkozó 
3. és 8. osztályosok feltétlenül a Szü-
leikkel együtt jöjjenek, mert ekkor 
tudatjuk a bérmálással és elsőáldo-
zással kapcsolatos tudnivalókat. 

● Pásztori szeretettel buzdítjuk a 
katolikus családokat, hogy a vasárna-
pot szentmisével mindig szenteljék 
meg. Elsőáldozáshoz és bérmáláshoz 
csak azok a gyermekek járulhatnak, 
akiknek a családja komolyan veszi 
a hitét, és lelkiismeretesen járnak 
templomba. A szentségekhez való 
járulás minimális feltétele az általános 
iskolában 8 évig a hitoktatáson való 
részvétel és a vasárnapi szentmise.

● Felhívjuk az állami iskolákba 
beiratkozott 1. osztályos gyermekek 
szüleinek a figyelmét, hogy a keresz-
teléskor tett ígéretüknek megfele-
lően kérjék gyermekeik számára a 
Katolikus hitoktatást! 

● Csütörtökönként az esti szent-
mise előtt mindkét templomban 
rózsafüzért imádkozunk a lelkipász-
torkodó papságért és új papi és 
szerzetesi hivatásokért.

Fiatalabb nyugdíjasokat buzdítjuk 
a hétköznapi szentmiséken való 
áldozatos részvételre. Nagy szükség 
lenne a rendszeresen imádkozó 
áldozatos lelkű hívekre.

● Vasárnaponként 15.30 órakor 
litániát imádkozunk a családokért a 
kertvárosi kápolnában. 

● Az új tanévvel újra indulnak a 
gitáros szentmisék mindkét temp-
lomban.

● Tisztelettel kérjük azokat a kato-
likusokat, akik ebben az esztendőben 
még nem rendezték egyházközségi 
hozzájárulásukat, tegyék meg a 
plébániahivatalok ügyfélfogadási 
idejében. A közteherviselés legyen 
lelkiismeretbeli kötelességünk.

● Szeptember 2-án 18 órakor 
megkezdi próbáit gyülekezetünk 
énekkara, a Kortárs Keresztény Kórus. 
Az új munkaévben is szeretettel vár-
juk az énekelni vágyókat csütörtök 
esténként a gyülekezeti termünkben 
tartandó kóruspróbákra.

● Szeptember 5-én, vasárnap 
9.30-kor kezdődő istentiszteletünkön 
az úrvacsora közösségébe hívjuk 
gyülekezetünk tagjait.

● Szeptember 12-én kerül sor 
gyülekezetünkben a tanévnyitó 
istentiszteletekre. Rábapatyon 11 
órakor, Sárváron 15 órakor várjuk 
hittanosainkat családi istentiszteletre. 
Ezeken az alkalmakon rövid tájékoz-
tatóra is sor kerül a hitoktatásról, 
illetve az előttünk álló munkaév 
gyerekeknek szóló programjairól. A 

sárvári alkalmat az első osztályosok 
ismerkedős délutánja követi a sárvári 
templomkertben.

● Nőegyletünk szeptemberi alkal-
mát 14-én, kedden 17 órakor tartjuk, 
amelyre várjuk a csatlakozni kívánó 
asszonytestvéreket.

● Szeptember 16-án, csütörtökön 
18 órakor kerül sor a Nádasdy Kultu-
rális Központ, valamint egyházköz-
ségünk közös szervezésében Fónyad 
Pál Ráhner Máté lelkészről írt életrajzi 
könyvének bemutatójára, melynek 
helyszíne a sárvári Nádasdy-vár 
díszterme. Közreműködik a Kortárs 
Keresztény Kórus.

● Egyházközségünk főbb híreiről 
közösségi oldalunkon, a facebook.
com/SarvarEv címen is tájékozód-
hatnak.

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

● Szeptember 12-én, vasárnap 
10 órára tanévnyitó istentiszteletre 
várjuk egyházközségünk hittanosait 
és kedves szüleiket.

● Lelkészi Hivatal elérhetősége: 
95/830-067. Egyházközségünk a 
Sárvári Református Egyházközség 
Facebook-oldalon is elérhető.

Szent László 
Plébánia

Szent Miklós
Plébánia

Evangélikus 
Egyházközség

Református 
Egyházközség
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A jubileumi 40. Nemzet-
közi  Folk lórnapok zá-
róünnepségén Kondora 
István polgármester a 
Regös együttes tagjainak 
átadta a Sárvár Városért 
Érdemérem kitüntetést. 

Az önkormányzat az el is-
merést a zenekarnak közel öt 
évtizeden át tartósan kiemel-
kedő színvonalú művészeti 
tevékenysége és a folklórnapok 
elindításában vállalt érdemei 
elismeréseként adományozta. 
–  Több generáció munkája áll 
a várostól most kapott kitünte-
tésben – mondta el a kitüntetés 

átvételekor Boda Csaba, a Regös 
együttes tagja.

A magyar népzenét, megze-
nésített verseket, valamint tör-
téneti dallamokat játszó Regös 
Népzenei Együttes 1972-ben 
a hazai táncház mozgalom, a 
népzenei élet reneszánszának 
hatására alakult meg. Fellépé-
seik egyre nagyobb sikere arra 
sarkallta az együttes tagjait, 
hogy egyre bővülő repertoárral 
folytassák a közös zenélést. 
Hosszú éveken át a Sárvári Nép-
tánckörnek is a kísérőzenekara 
volt a Regös. 

Az együttes az Ungaresca 
mellett a hetvenes évek végétől 

1987-ig a körmendi Béri Balog 
Ádám Táncegyüttes kísérőzene-
karaként is tevékenykedett, egy 
közös ausztriai útjukon kerültek 
először kapcsolatba a Nemzet-
közi Népművészeti Szövetség-
gel. A szövetség egyik célja, 
hogy a világ amatőr együttesei 
számára teremtsen szereplési, 
bemutatkozási lehetőséget. E 
kapcsolatból született az ötlet, 
hogy Sárváron is rendezzenek 
nemzetközi néptánc-népzenei 
találkozót, amelynek szervezé-
sében az együttes hosszú időn 
át meghatározó szerepet vállalt. 

A Regös együttes közel fél év-
százados története során az ál-
landó változás mellett is mindig 
megőrizte a magyar népzenei 
hagyományokra épülő előadás 

elsőségét. – Nagy megtisztelte-
tést érzek, én mikor úgy 25 éve 
beléptem a zenekarba, a Bandi 
bácsi és a Kálóczi Gyuri bácsi az 
iskolából elhozott minket, nem 
hittem volna, hogy ma is itt 
fogunk állni. Régen ők vitték a 
hátukon az együttest, ez most 
a mi feladatunk, de a régiek 
útmutatásai ma is segítenek – 
mondta Boda Csaba.

A jubileumi folklórgálát kö-
vetően Kondora István polgár-
mester az otthonában kereste 
fel a zenekar egyik alapítóját dr. 
Szabó Endrét, neki is átadva a 
kitüntetést, közösen emlékezve 
a Regös másik két alapító tag-
jára, Borsos Gézára (Gecsára) és 
Kálóczi Györgyre is.

p-ás

Kondora István polgármester az otthonában kereste fel a zenekar 
egyik alapítóját, Dr. Szabó Endrét, neki is átadva a kitüntetést

100 ÉVES az evangélikus nőegylet

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT a Regös együttes

A város egyik legnagyobb 
múltra visszatekintő civil 
szerveződése, a Sárvári 
Evangélikus Egyházköz-
ség Nőegylete ünnepelte 
fennállásának 100. évfor-
dulóját. 

Az evangélikus templomban 
tartott istentiszteleten részt vett 
Szabó Zoltán Sárvár alpolgármes-
tere és Rostáné Piri Magdolna, a 
Vasi Evangélikus Egyházmegye 
esperese. Közreműködött a gyü-
lekezet énekkara, a Kortárs Keresz-
tény Kórus. Az istentisztelet után 
Solymár Gábor videóról vetített 
előadást tartott, majd Horváth Ár-
pádné elevenítette fel a nőegylet 
elmúlt 20 évét.

– A Sárvári Evangélikus Nőegy-
let 2000 decemberében alakult 

meg újra és az elődök példájának 
követését tűzték ki célul, a keresz-
tyén nők közösségi szellemének 
modern irányú összetartásával 
– mondta el Horváth Árpádné, 
a nőegylet vezetője. Az egyházi 
újság dunántúli kipostázásától, a 
sok országot érintő közös ima-
felolvasásokon át, a lepramisszi-
óknak készített fáslikötésig sok 
mindennel segítették az evangé-
likus közösséget. Hozzátéve, hogy 
most már örömmel várnák az új 
tagok jelentkezését, hisz a stafétát 
szívesen átadnák a fiatalabbaknak.

– Egy kicsit szomorú az előre 
tervezés, az újra alakuláskor indult 
nagy csoport egyre fogyatkozott. 
Az átlagéletkor akkor 65 év volt, 
mára, ha hozzáadjuk az eltelt 
éveket, elmondhatjuk, hogy ez 
a nőegylet már nem olyan aktív, 

mint régen volt. Azzal foglalko-
zunk leginkább, hogy átadjuk a 
stafétabotot – mesélte Horváth 
Árpádné.

A húsz éve újjáalakult közösség-
re Gyarmati István nyugalmazott 
lelkész úgy emlékezett vissza, 

hogy annak idején egy kérdőív 
alapján döntöttek úgy, hogy 
szükség van a nőegyletre. – A lel-
kész munkája sosem nélkülözheti  

a közösséget segítő kezdeménye-
zéseket – jegyezte meg Gyarmati 
István. p-ás

A Sárvári Evangélikus Egyházközség Nőegyletének tagjai 
a 100. évforduló alkalmából rendezett ünnepségen
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A Magyar Honvédség 6. 
Sipos Gyula Területvédelmi 
Ezred győri székhelyű 19. 
Szalontai Ferenc Terület-
védelmi Zászlóalja tartott 
honvédelmi táborokat Sár-
váron. 

A fürdőváros két éve már fo-
gadott nyári honvédelmi tábort 
hagyományőrző tematikában a 
Nádasdy Történelmi Fesztiválhoz 
csatlakozva. A tavalyi terveket a 
koronavírus-járvány elsöpörte, de 
idén két tábornak adott otthont 
településünk.

A hagyományőrző tematikájú 
táborban többek közt a Nádasdy 
Bandérium segítségével ismerték 
meg a középkor harcait. Bete-
kintést nyertek a régi fegyverek 
világába, hogyan öntötték az 
ólomgolyót. A vállalkozó szelle-
műek páncélba is öltözhettek. 
A felderítő táborban a katonai 
alapismeretek elsajátítása után 
igazi feladat-végrehajtás történt, 
ahol a védőknek a táborban 
megtanult ismereteket használva 
kellett megoldani küldetéseiket.

A bokrok közt egy-egy meg-
villanó szempár jelezte csupán, 
hogy zajlik a város tórendszerét 
övező erdős területen a felderítő 
tematikájú honvédelmi tábor Sár-
váron. A Magyar Honvédség által 
szervezett egyhetes táborban 32 

fiatal öltött magára álcaruhát és 
katonai ismereteket, hogy bele-
kóstolhasson a katonaéletbe.

–  A célunk az volt, hogy a tábor-
ban a részt vevők között erősítsük 
a hazaszeretetet, a bajtársiasságot 

és a csapatszellemet. A legfonto-
sabb azonban, hogy a fiatalok jó 
élményekkel térhessenek haza a 
táborból – mondta el dr. Horváth 
Zoltán alezredes, 6. Sipos Gyula 
Területvédelmi Ezred parancsnok-
helyettese.

p-ás

Hirdetésfeladás: 
06 30 45 75 035

HONVÉDELMI TÁBOROKBAN erősítették a hazaszeretetet

NEMZETKÖZI KUTYAKIÁLLÍTÁST tartottak Sárváron

1 napos felvásárlást tart
a

Szeptember 7. (kedd) 10–14 óra
BASSIANA HOTEL – Sárvár, Várkerület 29-2.

Törtarany: 10.500 Ft/g-tól
Fazonarany: 12.500 Ft/g-tól

A második Sárvári CACIB Nemzetközi Kutyakiállítás a Vadkert 
Majorban került megrendezésre. A háromnapos versenyre 
2500 kutyát neveztek, 140 kutyafajtában választották ki és 
díjazták az adott fajtára legjellemzőbb tulajdonságokkal 
rendelkező egyedeket. 

Az indulók 70%-a magyar, 
30%-a külföldi volt. A sárvári ver-
senyhez hasonló rangút évente 
kb. ötöt rendeznek Magyaror-
szágon. A szervezők tervezik a 
nemzetközi kutyakiállítás meg-
rendezését jövőre is.

A Sárváron rendezett nem-
zetközi kutyakiállítás a térség 
egyik legnagyobb kutyás ren-
dezvénye, rengeteg kiállítót és 
látogatót vonzott belföldről és 
külföldről egyaránt. A három 
nap alatt több ezer  kutyát 
bíráltak el a szakemberek. A ki-
állításon megszerzett 3 győztes 
cím alapján kiadták a Hungária 
Junior Champion és Hungária 
Champion, valamint a Hungária 
Veterán Champion címeket. A ki-

állításon indult előadás-sorozat 
is a magyar ebfajták génmegőr-
zése érdekében.

A sárvári nemzetközi kutya-
k iál l ításról Korózs András,  a 
Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesületeinek Szövetségének 
elnöke azt mondta, hogy öröm-
mel tértek vissza Sárvárra. A jó 
körülményeknek köszönhetően 
még Angliából is érkeztek ver-
senyzők. Harsányi Péter volt a 
Sárvári Kutyakiállítás vezetőbí-
rája. A küllembíró azt hangsú-
lyozta: nem elég egy kutyának 
csak küllemben megfelelnie a 
fajta-standardnak. Az állatnak 
magát a versenyt, a versenyzést 
is szeretnie kell.

p-ás
A háromnapos versenyre 2500 kutyát neveztek

A felderítő táborban a 
katonai alapismeretek 
elsajátítása után iga-
zi feladat-végrehajtás 
történt
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molinó gyártás
öntapadó fólia, matrica,
címke, plakát nyomtatás
reklámtábla készítés
kirakat- és autódekoráció
szórólap, névjegy gyártás
póló feliratozás
éttermi kiadványok
(étlap, itallap, tányéralátét)

grafikai tervezés
(logó, csomagolás, címke)
Rövid Péter
+36 30 703 1881
facebook.com/vasimolino

PANNON horizontok
Három, egykor a fővárosból Sárvárra és környékére költözött, 
mára ősz hajú fiatalember együttműködése révén nyílt meg 
Pannon Horizontok címmel Dr. Kereszty Gábor fotókiállítása 
a sitkei kastélyban. 

A rendezvény házigazdája Ko-
vács Ferenc sitkei fogadós, a Vas 
Megyei Közgyűlés egykori elnöke 
volt, a kiállítást Gróf István zenei 
író, Sárvár volt alpolgármestere 
nyitotta meg. 

Mindhárman a pannon tájat 
választották, negyven éve itt él-
nek, dolgoznak szakmájukban, a 
közéletben és a helyi kultúrában. 
– A pannon térség szeretete az 
alapja a barátságuknak, a fotómű-
vész képei is a táj iránti kötődésről 
vallanak – szólt köszöntőjében 
Kovács Ferenc. 

Dr. Kereszty Gábor sok évtizede 
fotografál. A fekete-fehér filmes 
időszak után a digitális technika 

adta lehetőségeknek, a színes 
képalkotásnak is a kedvelője 
lett. Tagja a Sárvári Fotóklubnak, 
számos kiállítása nyílt már Sárvár 
mellett, a környező településeken 
is. Bemutatkozott már például 
Egyházashetyén, Káldon és Iker-
váron.

– Ugyanabba a különleges 
szellemiséget sugárzó nyugat-du-
nántúli tájba szeretett bele ez a 
három ex-pesti fiatalember, amibe 
annak idején Berzsenyi Dániel 
is – jegyezte meg Gróf István, aki 
a különleges alkalmat kihasználva 
több hangszert is megszólaltatott 
a tárlatnyitón.

p-ás

Gróf István, Dr. Kereszty Gábor és Kovács Ferenc a megnyitón

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!

Soproni sör 0,5 l  .........................234 Ft/db  468 Ft/l
Arany Fácán Sör 0,5 l ..................200 Ft/db  400 Ft/l
Kőbányai Sör 0,5 l  ......................219 Ft/db  438 Ft/l
Heineken sör 0,5 l  .......................309 Ft/db  618 Ft/l
Steffl  sör 0,5 l  .............................229 Ft/db  458 Ft/l
Miller sör 0,33 l  ......................... 295 Ft/db 885 Ft/l
Cannabis energiaital 0,33 l  ........ 890 Ft/db 2670 Ft/l
Prince sör 0,5 l  .......................... 165 Ft/db 330 Ft/l
Nber Energiaital 0,25 l  ............... 270 Ft/db 1080 Ft/l
Tutti juice 0,25 l  ......................... 195 Ft/db  780 Ft/l
Monster energiaital 0,5 l  ............ 350 Ft/db  700 Ft/l
Szentkirályi extra Dús 1,5 l  ........ 115 Ft/db  76,6 Ft/l
Naturaqua 1,5 l  .......................... 120 Ft/db  80 Ft/l

Új Termékeink: Tutti Juice • Nber Energiaital 
• Hell Coffee Coconut/Double Espresso 

• Hell Gamer Drink PVP/NOVA/ARCADE-Regenera

Sárvár, Alkotmány u. 4.
Hétfő–szombat: 6:00-22:00

Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.
Hétfő–szombat: 6:00-20:00

Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.
Hétfő–péntek: 7.00-17.00

Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

www.pontittuzletek.hu • www.facebook.com/pontittuzletek

ÜZLETEK

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

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

Minden ami autó!

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 «

A megszokott nyitvatartással várjuk Önöket!
Minőségi autószerelés, a higiéniai 

szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!
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Meghívó

Örökbefogadott          

Pillanatok  
Meghívó

Wieder Sándor önálló fotókiállítása Sárváron

a Nádasdy-vár Folyosó Galériájában

Wieder Sándor önálló fotókiállítása Sárváron a Nádasdy-vár Folyosó Galériájában

MEGNYITÓ:  
2021. szeptember 3., 17.00 óra

A kiállítást megnyitja: 
Pajor András fotóművész.

A zenei aláfestést biztosítja:
Vlasits György harmonikás.

A kiállítás 2021. október 3-ig látogatható 
minden nap: 9.00–19.00 óráig.

Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.

Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.     

/József Attila/
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A kiállítás 2021. október 3-ig látogatható 
minden nap: 9.00–19.00 óráig.

Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
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mit száz ezer ős szemlélget velem.     

/József Attila/
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Pillanatok  
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A Sárvári Oratórikus Kórus a Csodák földjén című 10 tételes 
amerikai művet szeptember 11-én, szombaton 17 óra 30-kor mu-
tatja be a Nádasdy-vár udvarán egy jótékonysági hangverseny 
keretében. A musical eredeti címe: Tales of Wonder, melynek 
magyar szövegét dr. Szalai Ferencné fordította és írta Marty 
Haugen zenéjére. A színes, jelmezes előadás során 55 fős felnőtt 
és 20 fős gyerekkórust láthat és hallhat a közönség a színpadon.

A Sárvári Oratórikus Kórus tagjai 
a cukorgyári kastély nagytermét 
a csodák földjévé változtatták. Itt 
várták a sajtó munkatársait az új 
darabjukat bemutató sajtótájékoz-
tatóra és próbára. 

Dr. Szalai Ferenc, a kórus egye-
sületének elnöke arról szólt, hogy 
a koncertre való belépés ingyenes, 

de az előadáson pénzadományokat 
gyűjtenek a sárvári covid – árvák 
javára, a produkció egyben hála 
és köszönet mindazoknak, akik a 
járvány idején értünk dolgoztak. 

– Ezzel a zenés színházi produk-
cióval tisztelgünk az Isten és ember 
közötti szövetség előtt is – mondta 
az elnök. 

Marty Haugen ószövetségi tör-
téneket feldolgozó műve a sárvári 
evangélikus gyülekezet amerikai 
testvérgyülekezetének kórusa ré-
vén került Sárvárra. Dr. Szalai Ferenc-
né fordította magyarra, aki igyeke-
zett költői képekkel megtölteni a 
szöveget, és a címet is a „Csodák 
földjére”  változtatta, nem véletlenül.

– Sárvár egy csoda, mindenki ezt 
mondja, aki ide ellátogat, és mi is így 
érezzük. Szeretnénk, ha a sárváriak is 
a csodák földjének látnák gyönyörű 
városunkat a gondozott utcáival, 
szép tereivel, a pezsgő művészeti 
életével. A zenét hívjuk segítségül, 
hogy a hallgatóság is megérezze a 
város szépségeit – mondta dr. Szalai 
Ferencné, aki egy másik gondolatá-
ról is szólt a műnek, a „One Ohana” 
kifejezésről. – Ez egy hawai kifejezés, 
azt jelenti, hogy „egy család”. Ők azt 
gondolják, hogy minden, ami a 
Földön él, az egy család: a fű, a fa, a 
virág, az állatok és az ember is. Min-
denkinek egymásra vigyáznia kell, 
egymást óvnia kell, és ma, amikor 
annyi szó esik a fenntarthatóságról, 

ez mindennél fontosabb – hangsú-
lyozta a művészeti vezető.  

A gyerekkar és a felnőttkar tán-
cos koreográfusai Molnár-Kondora 
Henriett és Molnár Kitti, a jelme-
zek és díszletek felelőse Szalainé 
Tánczos Ildikó, a próbák nyugalmát 
dr. Molnár Csaba házigazda bizto-
sítja a cukorgyári kastélyban.  Az 
önzetlen kórus- és pártoló tagokon 
túl kiemelt koncerttámogatók a 
sárvári önkormányzat és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak szeptember 11-én az 
előadásra, amely lelkiségében 
csatlakozik az eucharisztikus kong-
resszushoz. A belépés a hatályos 
járványügyi szabályok betartásával 
történik. Eső esetén a katolikus 
iskola tornacsarnokában kerül sor 
a produkcióra.

„Legyen nekem ember, ki lak-
jon itt a Földön, és csodálja 
mindazt, mi él. 

Övé legyen a világ és minden 
teremtmény, de szeresse és vi-
gyázza őket.”

Rohanó világunkban, a lakos-
sági kerti hulladékok szükséges 
rosszként jellennek meg, pedig 
azok környezettudatos haszno-
sítása szakszerű komposztálással 
egyszerűen megoldható. Ebben 
szeretnénk útmutatást, kedvcsi-
nálót adni.

Ha komposztálunk, akkor 
hozzájárulunk a fenntartható 
hulladékgazdálkodáshoz, a bio-
lógiai sokféleség (biodiverzitás) 
megőrzéséhez, miközben javul 

a kertben a talajunk szerkezete, 
víz- és hőgazdálkodása, növek-
szik annak tápanyag szolgáltató 
képessége, fokozódik a talajélet, 
csökken az erózió. Környezeti és 
gazdasági előnyei pedig, hogy 
kiskerti komposztálás során ke-
vesebb hulladék kerül elszállítás-
ra lakossági szilárd hulladékként. 
Így a hulladékszállító jármű költ-
ségei csökkennek, a hulladékle-
rakó pedig a kevesebb hulladék 
miatt tehermentesítésre kerül.

A komposztálás ellenérvei 
között szokták felhozni, hogy 
helyigényes. A silókomposztá-
lás helyigénye minimálisan egy 
négyzetméter, ami a komposz-
táló tartály, illetve komposztáló 
keret alapterülete. Másik ellenérv 
a komposztálás ellen az intenzív 
rovarélet. Fontos itt előre tisztáz-
ni, hogy a természet nem steril. 
A baktériumok, a gombák, az 
ízeltlábúak, a rovarok és a föl-
digiliszták végzik el helyettünk 

a munkát, miattuk lesz a zöld 
hulladékunkból komposzt, mely 
erőforrás a növényeink számára. 

Akinek felkeltettem az érdek-
lődését, és szeretné elsajátítani 
a helyes komposztálás lépéseit 
a honlapunkon tájékozódva 
(www.zoldsarvar.hu) megteheti!

A következő cikkünk az iskolai 
környezeti nevelésről fog szólni.

Czibók Tamás
hulladékgazdálkodási 

technológus

Természet(l)esen Sárváron
Környezetvédelem a fenntarthatóság jegyében – Komposztálás buktatói

SZEPTEMBER 11-ÉN BELÉPHETÜNK A CSODÁK FÖLDJÉRE!
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Megkezdte a felkészülést a 
2021/2022-es bajnoki idény-
re a Sárvárfürdő Kinizsi NB 
II-es női kézilabdacsapat. 
Három új játékossal vág neki 
a szezonnak a Sárvár, az új 
igazolásokat sajtótájékozta-
tó keretében mutatták be.

Augusztus 23-án az ifi és a 
felnőtt csapat rész vételével 
megtartotta szezonnyitó sajtó-
tájékoztatóját a Sárvári Kinizsi 
SE Kézilabda Szakosztálya a 
Sárvár Arénában. Csonka László 
szakosztályvezető elmondta, 
a felkészülést már augusztus 
9-én megkezdték a csapatok, az 
alapozáson túlvannak, megkez-
dődtek a labdás edzések.

– A felnőttek és az ifisták is két 
hét alapozáson vannak túl. Hat hé-
tig tart a felkészülés, a következő 
négy hét a folyamatos élesítésről, 
a meccsre való ráhangolásról szól. 
Megkezdődtek az előkészületi 
edzőmérkőzések is, idegenben 
és hazai pályán is – fogalmazott.

Némileg változott az NB II-es ké-
zilabdacsapat összetétele, három 
új játékos érkezett a Sárvárfürdő 
Kinizsihez.

– Úgy búcsúztam el a lányoktól 
június végén, hogy nem szeret-
nék a játékoskereten belül nagy 
változást. De az élet úgy hozta, 
hogy Doncsecz Dorina – akinek 
innen is köszönjük az elmúlt 
években nyújtott teljesítményét 
– a munkahelyi elfoglaltságai mi-
att ideiglenesen felfüggesztette 
sportolói aktivitását. Kapusunk, 
Jurik Petra pedig a tavalyi szezon 

utolsó meccseinek egyikén meg-
sérült, közel sincs százszázalékos 
állapotban, így kapusposzton is 
muszáj volt belenyúlni a gárdába 
– indokolta a változást Csonka 
László.

Sárvárra igazolt Horváth Ivett, 
aki győri nevelés, és a Csurgó NB 
I/B-s csapatától érkezett belső 
posztra. Szintén győri nevelés és 
szintén belső poszton játszik majd 
Bognár Petra, aki már január óta 
együtt edz a Sárvárral. Lőrincz 
Brigitta kettős igazolással került 
Sárvárra, kapusposztra érkezett az 
SZKKA NB I/B-s csapatától.

A NB II-es csapat edzője to-
vábbra is Pupp Adél lesz, aki 
megköszönte a lányoknak az első 
két hétben nyújtott maximális 
edzőmunkát.

A tájékoztatón elhangzott, a 
szakvezetés célkitűzése idén is az, 
hogy legalább az 5-6. helyet meg-
szerezze a csapat a bajnokságban, 
de reménykednek egy előkelőbb 
helyezésben is. sii

A képen balról jobbra a Kinizsi új játékosai: 
Bognár Petra, Lőrincz Brigitta és Horváth Ivett 

RAJTRA KÉSZEK kézilabdázóink!

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.

Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

szeptember 9-én és 16-án, 
csütörtökön 17 órakor

FIATALOKAT VÁR A FUTSAL CSAPAT!
Sárvár FC legfiatalabb szakosztálya alakulásá-

nak első évében megnyerte a Regionális Futsal 
Bajnokságot. A 2021–22-es szezonban a felnőtt 
férfi csapat már az NB2-ben indul, és idéntől 
megnyílik a kapu az utánpótlás számára is. El-
sőként a 2004–2006 között született érdeklődő 

fiatalok jelentkezését várja a csapat. A toborzó edzések minden 
héten hétfőn és csütörtökön 19:30-tól kezdődnek a Sárvár Aréná-
ban. A nagypályás labdarúgást is remekül kiegészítő dinamikus 
sportágból egyesületünk a fiatalabb korosztály számára is tervez 
népszerűsítést a közeljövőben. További információkért keressék 
fel a csapat facebook oldalát, vagy közvetlenül a szakosztályve-
zetőt Halmos Mátét (+36203608561).

értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

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

5% ÁFA-val
értékálló APARTMANLAKÁSOK a fürdő
közelében, akár üzemeltetéssel is ELADÓK

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

5% ÁFA-val

Az ebek éves kötelező védőoltása az alábbi helyeken 
és időpontokban kerül megtartásra:

Sárvár-Hegyközség 09.15.  7:30–9:00 és 16:00-17:00 

Sárvár Cukorgyár     09.17.  7:30–9:00 és 16:00-17:00

Sárvár Gazdaszövetkezet 09.18. 7:30-9:00 és 16:00-18:00
Az oltás és féregtelenítés díja: 3500,-Ft

Új oltási könyv kiadása: 200,-Ft
Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 3500,-Ft

Beoltani csak egészséges és micro chippel megjelölt 
állatot lehet. Az új típusú (sorszámos) oltási 

könyvet hozzák magukkal!

Dr. Szerémi Zoltán     20/254-3619

Sárvár Gazdaszövetkezet: 09.18. 8:00-9:00 és 15:00-16:00
Sárvár Cukorgyár: 09.18. 9:30-10:30

Sárvár Hegyközség: 09.18. 11:00-11:30
Sárvár Lánkapuszta: 09.18. 13:30-14:00
Az oltás és féregtelenítés díja: 4000 Ft 

Új oltási könyv kiadása: 500 Ft 
Lehetőség lesz kutyák chippel való megjelölésére: 4000 Ft
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KARATE TAGFELVÉTEL 
A SÁRVÁRI SHOTOKAN KARATE EGYESÜLET tagfelvételt 

 hirdet szeptemberben induló kezdő csoportjaiba 
 

         Edzések helye: Sárvár Aréna, Karate edzőterem (parkoló felől) 
Ideje: keddenként  

gyermekek (5 éves kortól) 16.30 – 17.30 
 felnőttek 17.45 – 18.45 
Edzés vezető: Németh Róbert 5.Dan JKA instruktor 

Első edzés: szeptember 7. kedd 

Amit biztosíthatunk: 

- önvédelmi képességek megszerzése  
- a KARATE technikák és szellemiségének elsajátítása  
- rendszeres testedzéssel a fizikai és szellemi képességek fejlesztése 
- az önfegyelem, a koncentráció és a figyelem fejlesztése 
- kivételes akaraterő és kitartás kialakítása 
- a test fizikai állapotának javítása, erőnlét és hajlékonyság növelése 
- egészséges életmódra nevelés, tanácsadás, egészség megőrzés 
- felkészült szakmai háttér 37 év harcművész és 27 év edzői tapasztalattal 
- korszerű edzés körülmények, megfelelő edzést segítő eszközökkel  
- a fejlődés biztosított, övvizsga, versenyzési és táborozási lehetőségek 
- kiváló csapatszellem alternatív programokkal  

JELENTKEZÉS: szeptember 4-ig az alábbi elérhetőségeken:  
sske@invitel.hu vagy www.facebook.com/karateegyesulet.sarvarishotokan/ 

Információk: www.sarvarkarate.hu     70/383-2025 

Légy része TE is egy sikeres CSAPATNAK! 

Elkezdődtek a Vas megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 
2021/22-es küzdelmei. A legutóbbi bajnokságot megnyerő 
Sárvár FC csapata jelentős változásokon ment keresztül, a 
szünet alatt tízen távoztak a korábbi keretből. Az újjáalakult 
csapat jól kezdte a szezont. Az első fordulóban a Sárvár FC a 
Vasvár vendégeként aratott 1–5-ös győzelmet. A 2. forduló-
ban hazai pályán iskolázták le a Bük együttesét.

A Bük ellen az első félidőben 
lőtt három hazai góllal már el 
is dőlt a mérkőzés. A második 
játékrészben a Bük találatára a 
Sárvár még egy góllal válaszolt és 
így alakult ki a 4–1-es győzelem.  

– Egy új szezon előtt vagyunk, 
az első hazai mérkőzés minden-
kinek fontos. Nagy gólarányú 
győzelmet arattunk, de azért én 
láttam több hibát is. Főleg a ki-
hagyott gólhelyzetek és a vissza-
rendeződés terén – mondta az új 
bajnoki szezon rajtjáról Haraszti 
Zsolt, a Sárvár FC vezetőedzője. 

Nagyon-nagy változáson ment 
át a csapat. Tíz játékos távozott 
az elmúlt szezon alatti keretből, 
köztük fiatalok, akikre a jövőben 

számítottak, és olyan megha-
tározó játékosok, akik a tavalyi 
szezont végigjátszották. A kelet-
kezett űrt próbálták pótolni iga-
zolásokkal és az ifjúsági csapatból 
felhozott játékosokkal. A sárvári 
megyei első osztályú labdarúgó 
bajnokcsapat jelentős átalakulá-
son ment át, azonban a kihívás 
az új idényben is folytatódik, 
hisz minden csapat a bajnokot 
akarja legyőzni. A cél a dobogón 
végezni.

– Az alapozás sok előkészületi 
meccsel és edzéssel folyt. Ott 
néhányszor még ennél is jobban 
játszottunk, mint most, amikor 
éreztem, hogy kicsit fáradt a 
csapat. Az újjáalakult csapattal 

mindenképp kihívás a bajnoki 
cím. Ismét össze kell rázódnia a 
csapatnak. Ráadásul mindenki 
úgy megy fel a pályára ellenünk 
minden mindegy, bátran futbal-
loznak, ha kikapnak nincs baj, ha 
győznek, akkor a bajnokot győz-
ték le. A két meccset látva, elle-
nünk mindenki jobban felszívja 
magát és jobban harap. Úgyhogy 
jó kis mérkőzések lesznek ebben 

a szezonban – állapította meg 
Haraszti Zsolt.

A Sárvár FC a Halmosi Zoltán 
Vas Megyei Kupa 2. fordulójában 
a Szeleste-Pósfa SE ellen idegen-
ben 0–1-re győzött. A megyei 
bajnokság 3. fordulójában szin-
tén idegenben, a Celldömölk 
elleni szomszédvári rangadón 
1–3-as győzelmet ért el a Sárvár, 
és vezeti a tabellát. p-ás

VEZETI A BAJNOKSÁGOT a Sárvár FC

Rendhagyó futóeseményre kerül sor 2021. szeptember 5-én, va-
sárnap, ugyanis ingyenes versenyre várják a futás szerelmeseit 
a Futókörök Napján. A Futókörök Napja egyben a települések 
versenye is lesz. A programban részt vevő helyszínek közül 
ugyanis a nap végére kiderül, hogy hol tették meg a legtöbb 
kilométert a futók.

Az elmúlt hónapokban az 
országos futópálya-építési prog-
ramban több futópályát adtak át 
az Aktív Magyarországért Felelős 
Kormánybiztosi Iroda támoga-
tásával, a Szabadidősport-ese-
ményszervezők Országos Szö-
vetségének (SZEOSZ) szakmai 
koordinálásával.

Az átadott futókörök közül Gö-
döllőn, Hajdúböszörményben, 
Kaposváron, Kőbányán (Sportli-
get), Óbuda-Békásmegyeren, Pá-
pán, Pestszentlőrincen, Székesfe-
hérváron, Sárváron és Dabason 
zajlik majd a Futókörök Napja.

Vasárnap a verseny 10 és 18 
óra között zajlik. A versenyköz-
pontok reggel 9-kor nyitnak, a 
nap végére pedig kiderül, hogy 
melyik a legaktívabb település.

Honlap, és további informá-
ció: https://szeosz.hu/futoko-
rok-napja/

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
– Időpont: 2021. szeptember 

5. (vasárnap) 10:00–18:00, Sárvár, 
Csónakázó-tó.

– Nevezés: ingyenes, kizárólag 
a versenyek helyszínén, 9:00 órá-
tól 17:30 óráig.

– Versenyközpont a Spirit 
Hotel mellett.

– Valamennyi helyszínen ki-
zárólag rajtszámmal lehet csak 
részt venni a versenyen.

– A rajtszám átvétele 1000 Ft 
kaució ellenében a helyszínen 

történik, amelyet a rajtszám 
leadásakor visszakap a futó.

– A körszámlálást a Szervezők 
chipes rendszerrel végzik. Egy-
szerre legfeljebb 200 futó tar-
tózkodhat a pályán, ezért 200 
db időmérő chippel felszerelt 
gumis rajtszámot biztosítunk. A 
rajtszámot a futás során végig 
elöl, jól láthatóan, összehajtás 
nélkül kell viselni. A rajtszám-
ra rögzített chipet nem sza-

bad megrongálni, eltávolítani.  
A rajtszámot a teljesített körök 
után le kell adni. Azokat fertőt-
lenítjük, ha újra szükség lesz rá, 
akkor újra használjuk. 

– Egyénileg és városok szint-
jén is mérjük a teljesítménye-
ket.

– A legtöbb km-t összegyűjtő 
város 250.000 Ft, a második 
150.000 Ft, a harmadik 100.000 
Ft díjazásban részesül, amelyet 
jótékony célra használhat fel.

– Helyszínenként a három leg-
többet futó résztvevőt 25.000, 
15.000 és 10.000 Ft-os sportesz-
köz-utalvánnyal díjazzuk.

– Szintén helyszínenként 50-
50 db ajándék technikai pólót 
is kiosztunk az első 50 nevező 
részére.

– A hatályos járványügyi 
szabályokat betartva a ren-
dezvényre kizárólag érvényes 
oltottsági vagy védettségi, vagy 
a Magyar Atlétikai Szövetség 
által kiállított érvényes verseny-
engedéllyel lehet nevezni.

Sárvár Téged is vár, hogy gyönyörű környezetben futva gyűjtsd a kilométereket!
Az ország 10 pontja kapcsolódik össze vasárnap a Futókörök Napján!

KARATE TAGFELVÉTEL 
A SÁRVÁRI SHOTOKAN KARATE EGYESÜLET tagfelvételt 

 hirdet szeptemberben induló kezdő csoportjaiba 
 

         Edzések helye: Sárvár Aréna, Karate edzőterem (parkoló felől) 
Ideje: keddenként  

gyermekek (5 éves kortól) 16.30 – 17.30 
 felnőttek 17.45 – 18.45 
Edzés vezető: Németh Róbert 5.Dan JKA instruktor 

Első edzés: szeptember 7. kedd 

Amit biztosíthatunk: 

- önvédelmi képességek megszerzése  
- a KARATE technikák és szellemiségének elsajátítása  
- rendszeres testedzéssel a fizikai és szellemi képességek fejlesztése 
- az önfegyelem, a koncentráció és a figyelem fejlesztése 
- kivételes akaraterő és kitartás kialakítása 
- a test fizikai állapotának javítása, erőnlét és hajlékonyság növelése 
- egészséges életmódra nevelés, tanácsadás, egészség megőrzés 
- felkészült szakmai háttér 37 év harcművész és 27 év edzői tapasztalattal 
- korszerű edzés körülmények, megfelelő edzést segítő eszközökkel  
- a fejlődés biztosított, övvizsga, versenyzési és táborozási lehetőségek 
- kiváló csapatszellem alternatív programokkal  

JELENTKEZÉS: szeptember 4-ig az alábbi elérhetőségeken:  
sske@invitel.hu vagy www.facebook.com/karateegyesulet.sarvarishotokan/ 

Információk: www.sarvarkarate.hu     70/383-2025 

Légy része TE is egy sikeres CSAPATNAK! 
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 hétfőtől - szombatig: 12:00-től 22:00-ig 

vasárnap: 15:00-től 22:00-ig

INGYENES KISZÁLLÍTÁS ÉS DOBOZ 

SÁRVÁRON BELÜL!

 06 95 32 38 32  +36 30 8 876 876

 szanchopizza.hu  szanchopizza

VÁLOGASS 
KEDVEDRE 

KÖZEL 60 FÉLE 

PIZZÁNKBÓL!

Pizzáinkat már 

tejfölös-mustáros, 

és spenótos alappal 

is kérheted!

KÖZKÍVÁNATRA 

GYROS TÁL KAPHATÓ

JOGHURTOS, VAGY 

CSÍPŐS ÖNTETTEL!

PIZZÁK 1150 Ft-tól,

GYROS TÁL, illetve 

SALÁTÁK 1450 Ft,

HAMBURGEREINK 

1150 Ft-ért kaphatóak.

PIZZÁK
HAMBURGEREK

SALÁTÁK
GYROS TÁL

AJÁNLATUNK

STANDARD

KOMPLETT SZEMÜVEGRE

20.000Ft

Részletek az üzletben!

Szemüvegkeret • egyfókuszú lencse 
látásvizsgálat • szemüvegtok

mikroszálas törlőkendő 

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

Sárvár, Hunyadi u. 23.
www.izesplatan.hu                  

https://www.facebook.com/
platansarvar/

Köszönjük a türelmüket és a megértésüket!

Ahogy szoktuk, szeptember 17-től 
megújult étlappal, csinosan, 

szépen várjuk kedves Vendégeinket!

Szeptember 6–11-ig ZÁRVA tartunk, 
hogy egy kicsit pihenjünk mi is,

de szombaton és vasárnap 
(11-én és 12-én) nyitva leszünk!

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, 
ideje van a szabadságolásnak!”

PLATÁN CSAPAT

Szeptember 13-16-ig pedig 
a szokásos szezonvégi 

festés, szépítgetés veszi kezdetét!
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