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JUBILEUMOT ÜNNEPELTEK
A SÁRVÁRI MAZSORETTEK

POLGÁRMESTERI
BEJÁRÁS
a Sárvárfürdőn
A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben tett bejárást
a nyári részleg megnyitása
után Kondora István polgármester Kántás Zoltán fürdőigazgatóval és a gyógyfürdő
vezetőivel. A Sárvárfürdőben
a strand megnyitásával a
fürdő minden szolgáltatása
elérhető. Az elmúlt időszak
a teljes nyitásra való felkészüléssel telt.

A 30 éves jubileumi show végén maga az alapító, a nívódíjas
művészeti vezető, Csikós Györgyné is beállt a mazsorettek közé
Június első hétvégéjén tartották meg a XII. Sárvári Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivált. A Sárvár Városi Mazsorett Együttes
pedig harmincéves jubileumát showműsorral ünnepelte a
Nádasdy-vár szabadtéri színpadán.
Pénteken térzenével indult a
nagyszabású programsor. Másnap
délután folytatódtak a bemutatók
a Nádasdy-vár udvarán a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskola
Fúvószenekara, a Csepregi Mazsorett Együttes, a Hajdúböszörményi
Mazsorett Együttes, az Újfehértói
Fúvószenekar, a Kanona Band, a tatai Menner Bernát Fúvószenekar és
a Sárvár Városi Mazsorett Együttes
valamennyi csoportjának részvételével. A várbéli eseményt Kondora
István polgármester nyitotta meg,

aki azt hangsúlyozta: nagy öröm
számára, hogy idén is a mazsorett
fesztivál nyithatta a nyári rendezvényszezont Sárváron.
– Minden együtt áll a sikeres
rendezvényhez: a jó idő, a táncot, zenét szerető közönség, aki
tapsával díjazza a mazsorettek,
a fúvósok produkcióit és a nívós
műsorok – mondta a városvezető
beszédében.
A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetséget Ella Attila alelnök
képviselte, aki szintén fontosnak és

örömtelinek nevezte, hogy ismét
indulhatnak a szabadtéri rendezvények, a művészeti csoportok
újra találkozhatnak közönségükkel.
A jó hangulatot csak fokozta
az az esti show, amelyet a Sárvár
Városi Mazsorett Együttes harmincéves jubileuma tiszteletére
állított össze a művészeti csoport a
Kanona Banddal közösen. Bodorics
Kitti tamburmajor húsz éve tagja az
idén három évtizedes jubileumát
ünneplő csapatnak. Elárulta: neki
személyesen az egyik legfontosabb az együttes közösségformáló
ereje, amely ugyanakkor az egyén
számára is sokat ad a személyiségfejlődéséhez.
Folytatás a 7. oldalon

A fürdő jó szezonra, a pandémia előtti rekordévhez hasonló látogatószámra számít,
amelynek gerincét a hazai vendégek adják. Kondora István
polgármester és Kántás Zoltán,
a Sárvári Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője, Zelles Zsolt stratégiai
és Tőzsér Zoltán műszaki és
szolgáltatási igazgató társaságában járta be a gyógyfürdő
részlegeit a teljes főszezoni
nyitás napjaiban.
A kalandparkot már birtokba
vették a fiatalok, a csúszdák és
a hullámmedence, a vendéglátóegységek is működnek,
a fürdőzők pedig a jó időnek
köszönhetően elfoglalták a
fás-füves kültéri medencék
környékét. Az idei évben két
évfordulót is ünnepel a fürdő,
10 éves a kalandpark és 20 éve
jött létre a Sárvárfürdő.
Folytatás a 3. oldalon

SZÁMLÁLÓBIZTOSOK jelentkezését várják

VIRÁGOSÍTSUK együtt Sárvárt!

Tizenhatodik alkalommal rendeznek Magyarországon teljes körű
népszámlálást idén. Az adatgyűjtés internetes kérdőívek önálló
kitöltésével, valamint számlálóbiztosok közreműködésével valósul
meg október 1. és november 28. között. Október 17. és november
20. között indul a számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés
azok körében, akiktől nem érkezik az önkitöltési időszakban elektronikus kérdőív. A jelentkező nevét és elérhetőségét a horvath.
krisztina@sarvar.hu e-mail címre küldheti el.
Bővebb információ: a sarvarvaros.hu weboldalon

A sárvári önkormányzat idén is meghirdette a „Virágos Sárvárért”
környezetszépítő versenyt! A pályázatokat a viragositas2022@sarvar.hu e-mail címre vagy a Sárvár Lendületben Facebook-oldalra
üzenetben várják azoktól az ingatlantulajdonosoktól, akik szeretnének a versenyben részt venni, de egy bejárás keretében a zsűri
is válogat be ingatlanokat a versenybe. A jelentkezőknek fotókat
kell küldeniük az udvarukról, erkélyükről. Idén három kategóriában oszt díjakat a zsűri, amely július 15-ig várja a jelentkezéseket.
A verseny felhívása a 7. oldalon olvasható
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Vámos Zoltán az új Vas megyei
kormánymegbízott
Vámos Zoltánt nevezte ki a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízottá Orbán Viktor miniszterelnök június 12-ei
hatállyal. Vámos Zoltán Sárváron született és a Tinódi gimnázium
után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karán szerzett politológus diplomát. Vámos Zoltán többek közt
volt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kabinetvezetője, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztéspolitikai
Koordinációért Felelős Államtitkárságának politikai tanácsadója, a
Ferencvárosi Torna Club kommunikációs- és marketingigazgatója, a
Sárvári Sportfólió Kft. ügyvezető igazgatója és a Miniszterelnökség
Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Államtitkárság szakmai
koordinációs munkatársa.

JÓ NYÁRI SZEZONRA
számít az alpolgármester
A járvány utáni turizmus
helyzetéről tartott előadást Dr. Máhr Tivadar alpolgármester május 20-án
a Páneurópai Klubban.
A világjárvány átalakította az életünket, így azt a
szolgáltatási szektort is
új kihívások elé állította,
amelynek része a turizmus.
A Sárvári Páneurópa Klubban
összegyűlt érdeklődőket Dr. Illés
Gábor, a Sárvári Páneurópa Egyesület elnöke köszöntötte. Mint
mondta, már hagyomány, hogy

turizmust, amely a szolgáltatási
ágazatnak az egyik legfontosabb
szektora, nagyon érzékenyen érintette a pandémia, hiszen ez egy
olyan terület, amely személyes
interakciókon alapul. A sok-sok negatív hatás mellett vannak olyan
pozitív változások is, amelyek a
napi életünk részévé váltak, és
meg is maradnak majd. Így például, ma már lehet úgy működtetni
egy szállodai becsekkolást, hogy
nem kell hozzá ember, jelentősen
javultak a tisztasági körülmények
is a szállodákban – mondta Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester.
Dr. Máhr Tivadar évek óta visszatér
a Páneurópa Klubba

a klubjukban előadást tart Dr.
Máhr Tivadar alpolgármester, aki
ezúttal a járvány utáni turizmus
helyzetéről beszélt.
A vetített képes előadáson
szó esett a járvány káros hatásai
mellett, azokról a mindennapi
életünket pozitívan befolyásoló
változásokról is, amelyeket a
pandémia hozott magával. – A

A turisztikai szezon elé jelentős
várakozásokkal tekint Dr. Máhr
Tivadar: egy nagyon jó szezon
elé nézünk, élénkülnek a foglalási
adatok Sárváron is, de minden
turisztikai szereplőnek együtt kell
működnie ahhoz, hogy a nyarat
aztán mindenki elégedetten zárhassa, és sikeresek legyünk.
-fr-

INTÉZKEDÉSEK A KÖZBIZTONSÁG
fenntartása érdekében
A fürdőváros lakóinak és a
szállóvendégek biztonság
érzetének növelése érdekében az önkormányzat a
nyári szezontól több intézkedést is életbe léptetett
a közterületek rendjének
még fokozottabb védelme
érdekében.
A Sárvári Rendőrkapitánysággal való együttműködés keretében naponta egy rendőrből és
egy közterület-felügyelőből álló
városőrpár vigyázza a Csónakázó-tónál és a település más köz-

A város vezetése továbbra
is kiemelt feladatának tekinti a
közterületek rendjének és biztonságának fenntartását, a sárváriak
nyugalmának biztosítását. Ennek
érdekében az önkormányzat
széles körű összefogást kezdeményezett, amelyhez több érintett
civil szervezet is csatlakozott.
A júniusi képviselő-testületi ülésen pedig rendeletet alkotnak a
közterületen történő szeszesitalfogyasztásról is.
A rendőrséggel közös járőrözésen túl Sárvár Város Polgárőr
Egyesülete együttműködési meg-

Egy városőrpár vigyázza a Csónakázó-tónál és
a település más közterületein a rendet

területein a rendet. Hétvégente
pedig az éjszakai órákban egy
biztonságszervező cég járőrszolgálata is vigyázza a rendet
a vendéglátóegységek, a nagy
létszámú közösségi helyszínek, a
parkok, a játszóterek környékén.
A várossal foglalkozó közösségi
oldalakon az utóbbi időben több
bejegyzés, fotó és videó látott
napvilágot horgásztavakban fürdőzőkről, tóparton tartott bulik
szeméthalmairól és a pihenőövezet nyugalmát megzavarókról.
Sárváron a közelmúltban megemelkedett a vendégmunkások
és a menekültek száma.

állapodást kötött a város tavainak
kezelőjével, a Sárvári Kinizsi Sporthorgász Egyesülettel a sárvári tavak közös ellenőrzése és védelme
érdekében.
– A Csónakázó-tónál zajlott
nagyszabású szabadidős fejlesztések részeként növeltük a
térfigyelőrendszer kameráinak a
számát is – fogalmazott Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester, hangot
adva reményének, hogy a megtett intézkedések hozzájárulnak
a kiemelten biztonságos Sárvár
köznyugalmának a megőrzéséhez.
p-ás
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MINDEN MAGYAR hozzátett valamit a Trianonban elvett országhoz
A nemzeti összetartozás
napján a sárvári Országzászlónál tartották a városi
ünnepséget, ahol Szabó
Zoltán alpolgármester
mondott ünnepi beszédet.
A nemzeti összetartozás
napja az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírásának
évfordulójára emlékező
nemzeti emléknap.
Zászlófelvonással kezdődött a
nemzeti összetartozás napi ünnepség a sárvári Országzászlónál, ahol
a Sárvári Hagyományőrző és Íjász
Egyesület tagjai álltak őrt. Szabó
Zoltán alpolgármester ünnepi
beszédében emlékeztetett arra,
hogy az első világháborút lezáró
1920. június 4-i trianoni békediktátummal Magyarország elveszítette területének kétharmadát,
népessége pedig háromötödével
csökkent. Mint mondta, ennek a
sorstragédiának az egyik legjobb
feldolgozási módszere, ha beszélünk róla, és erre jó alkalom a
Nemzeti Összetartozás Napja, amit
2010 óta tartunk meg. A másik
fontos dolog az emlékezés, hogy
az újabb és újabb generációk se
feledhessék ennek a tragikus döntésnek a következményeit.
„Ebből a szempontból örülök
nagyon a Határtalanul Program-

nak. Ennek keretében elszakított
területeket járhatnak be a mai
iskolások közül sokan olyanok is,
akiknek egyébként erre esélye sem
lenne. Számtalan általam hallott
élménybeszámoló igazolja a program sikerességét, létjogosultságát.
A családi kirándulások, nyaralások alkalmával is érdemes beiktatni
mondjuk egy erdélyi körutazást. Az
ott tapasztalt hangulat, az ottani
köszönés – „Örvendek!” – sokat
elárul az ott élők lelkivilágából, az
ottani hely varázsából.
Felejthetetlen élmény számunkra a Házsongárdi Temetőben történő barangolás, vagy a csíksomlyói
búcsúk hangulata. A Nyeregben
felhangzó székely himnusz által
kiváltott borzongás, a székelyek
szent hegyének, a Hargitának,
vagy a sportteljesítménynek sem
utolsó torockói Székelykőnek
a megmászása, de ide tudnám
sorolni a csallóközi falunapok, rokonlátogatások hangulatát. Vagy
azt, hogy mennyivel másként szól
a „Nélküled” a dunaszerdahelyi
DAC-stadionban, és azt hiszem,
hogy végtelen hosszan tudnák
sorolni ezeket az élményeket azok,
akik rendszeresen járunk a határon
túli magyarlakta területekre.
Az elmúlt több mint száz év alatt
rendszerváltások sokaságát élték
át elődeink, de mi is. És a fiatal

Dr. Máhr Tivadar, Kondora
István és Szabó Zoltán
helyezett el koszorút az
Országzászlónál

generációk szintén változások előtt
állnak. Nem tudjuk, nem tudják, mi
lesz holnap, holnapután.
A járványhelyzet után most itt az
újabb kihívás az életünkben, mégpedig a háború. Sajnos ez nem egy
távoli konfliktus, hanem itt zajlik
az ország határainak a közvetlen
közelében. Márpedig az orosz
ukrán konfliktusban – Kárpátalja
okán – magyarok lakta terület is
érintett. Nem kis aggodalommal
figyeltük a kijevi bombázásokról
szóló híreket, de a Volóc községet
ért légitámadás másként érintette
az átlag magyart is. Jól emlékszem
a háború első magyar nemzetiségű áldozatára, a február 26-án
elhuny Kiss Sándorra, aki az ukrán
haditengerészetnél szolgált.
Én azt kívánom magunknak,
hogy jövő ilyenkor erről a hábo-

rúról már csak úgy emlékezzünk
meg, mint a fájó múltról. Ne legyen helyette más, kerüljünk újra
egyenesbe, mélyítsük el a nemzeti
összetartozás érzését is!
Hisz számtalanszor újra indultunk, újra indultak az előző nemzedékek is. Minden korszak minden
magyarja hozzátett valamit a
Trianonban elvett országhoz és
hozzátett ahhoz a sikerhez, amihez
sokszor göröngyös út vezetett, és
nem csak sötét éjjelen, és amit úgy
hívnak, Magyarország. Tegyünk
hozzá mi is e közös vállalásunkhoz!”
– mondta ünnepi beszédében
Szabó Zoltán alpolgármester.
Az ünnepségen közreműködött
Vajda András, a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola tanára és
Ódor Viktória, a kulturális központ
munkatársa. 
-fr-

POLGÁRMESTERI BEJÁRÁS a Sárvárfürdőn
Kántás Zoltán és Kondora
István a fürdőbejáráson

Folytatás az 1.oldalról
– A fürdőkomplexum biztos
működésének egyik alapvető
feltétele a 2019-es évhez hasonló vendéglétszám visszatérése
volna. Az első néhány havi adatot

ismerjük, és remélem az időjárás
is segíteni fog bennünket, hogy
újra fel tudjuk építeni magunkról
azt a képet, amelyet a vendégeink
megszoktak. A sárvári és a belföldi
látogatókra is számítunk, hisz a há-

borús helyzet nem segíti a fürdő
munkáját – jelentette ki Kondora
István polgármester.
– Az elmúlt hónapokban azon
dolgoztunk, hogy a műszaki és
szolgáltatási feltételeink adottak
legyenek a teljes újranyitásra – számolt be Kántás Zoltán. Hozzátéve,
hogy a fürdő kifejezte munkatársai
felé büszkeségét, hogy a pandémia utáni újranyitásban minden
készen áll a főszezon kezdetére.
Kántás Zoltánt ismét a Magyar
Fürdőszövetség elnökének választották. – Ez azok révén volt lehetséges, akik az elmúlt évtizedek-

ben Sárvárt a magyar turisztika
térképére helyezték – mondta el
a fürdőigazgató. Az újraválasztott
elnöknek a pandémia után új
kihívásokkal kell szembe néznie.
Az elszabaduló energiaárak, az
inflációs környezet és a stabil
munkaerő megtartása is feladatot
jelent a magyar fürdőknek.
A fürdő középtávú fejlesztéseinek megalapozásához a város
önkormányzata tulajdonosként
az infrastrukturális és energiahatékonyság növelő beruházások
előkészületeit teszi meg elsőként.
p-ás
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TANULMÁNYI VERSENYEKEN indult diákokat jutalmaztak

A rendezvényen vehette át Márffy Bence, a Sárvári Nádasdy
Tamás Általános Iskola pedagógusa a Sulinetwork-díjat
Sárváron, a Kabos László Filmszínházban került sor a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ által a 2021/2022.
tanévben szervezett Vas megyei tanulmányi versenyek díját
adó ünnepségére. Vas megyében 9 versenyen összesen 1380
tanuló indult. Az ünnepségen 84 díjat adtak át.

Minden évben más város ad
otthont a megyében a Zalaegerszegi POK díjátadó ünnepségének: Szombathely, Celldömölk,
Körmend és Kőszeg után az idei
évben Sárváron rendezték meg
az eseményt.
Az általános és középiskolás
diákokat, valamint felkészítő tanáraikat dr. Galántai György, a Sárvári
Járási Hivatal vezetője, Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyűlés
elnöke, Kondora István, Sárvár
város polgármestere és Tóth Ferenc, a központ főosztályvezetője
köszöntötte.
– Nagyszerű dolog, hogy a
megyéből a legtehetségesebb
diákok, akik eredményeket értek el

a legkülönfélébb tantárgyakban,
itt gyűlnek össze Sárváron – fogalmazott Kondora István, aki a díjak
átadásában is közreműködött.
A rendezvényen vehette át
Márffy Bence, a Sárvári Nádasdy
Tamás Általános Iskola pedagógusa a Sulinetwork-díjat, amelyet
még 2022. március 23-án az Oktatási Hivatal online megrendezett
VII. Országos Szaktanácsadói Konferenciáján ítéltek oda a számára.
Az ünnepségen oklevéllel és
könyvutalvánnyal jutalmazták
azokat a gyerekeket, akik a Zalaegerszegi POK által szervezett
tanulmányi versenyeken első,
második vagy harmadik helyezést
értek el.
sii

2021/2022. tanévben a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ által szervezett tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók
Verseny
"Ismerem a technikai
környezetemet" ‐ Technika,
életvitel és gyakorlat tantárgyi
dunántúli verseny
"Ismerem a technikai
környezetemet" ‐ Technika,
életvitel és gyakorlat tantárgyi
dunántúli verseny

Teljes körű biztosító váltás ügyintézése,
biztosítás-közvetítés, szerződéskezelés,
ügyintézés, káresemény esetén közreműködés...

instagram.com/riskrisz
fb.com/riskriszsarvar
allrisks.hu | biztositas-sarvar.hu

+36 30 267 59 27

9600 Sárvár, Hunyadi u. 9.
(Szolgáltató ház alatt)

Kategória
I. kategória
(5‐6. évfolyam)

II. kategória
(7‐8. évfolyam)

Vas megyei német nyelvi verseny
I. kategória
az általános iskolák 7‐8.
(7. évfolyam)
évfolyamos tanulói számára
Vas megyei angol nyelvi verseny
I. kategória
az általános iskolák 7‐8.
(7. évfolyam)
évfolyamos tanulói számára
Vas megyei esélyteremtő
I. kategória
matematikaverseny
(5‐6. évfolyam)
Vas megyei angol nyelvi verseny a
középiskolák 9‐10. évfolyamos
9/II. kategória
tanulói számára
Vas megyei német nyelvi verseny
a középiskolák 9‐10. évfolyamos 9/II. kategória
tanulói részére
Vas megyei középiskolai
11. évfolyam
fizikaverseny

TÁRSASHÁZKEZELÉS
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

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

Tanuló
Bognár Anna
Horváth Letícia

Helyezés
III.
III.

Felkészítő tanár
Németh László
Németh László

Iskola
Szent László Katolikus Iskola, Sárvár
Szent László Katolikus Iskola, Sárvár

Kálmán Hanna

II.

Németh László

Szent László Katolikus Iskola, Sárvár

Kövi Richárd

III.

Németh László

Szent László Katolikus Iskola, Sárvár

Németh Richárd

II.

Németh László

Szent László Katolikus Iskola, Sárvár

I. + Dunántúli
döntő I. Németh László
helyezett

Szent László Katolikus Iskola, Sárvár

Rouchon Dorián

Baán Réka

II.

Horváth Eszter

Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola

Németh Kolos

III.

Guzmics Tamásné

Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola

Szijártó Petra

II.

Kovácsné Töreki Ildikó

Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola

Szalai Sára

III.

Sárvári Anita

VMSZC Sárvári Tinódi Gimnázium

Németh Dániel

III.

Csejteiné Libricz Henriett

VMSZC Sárvári Tinódi Gimnázium

Boldizsár Dominik

II.

Gacs Miklós

VMSZC Sárvári Tinódi Gimnázium

84 diákot jutalmaztak az átadón
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PEDAGÓGUSNAPI KITÜNTETÉSEKET ADTAK ÁT A VÁROSHÁZÁN!
A városi pedagógusnapi
ünnepség a Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak műsorával
kezdődött, majd Kondora
István polgármester köszöntötte a pedagógusokat.
Az elismeréseket Kondora István Dr. Máhr Tivadar
alpolgármesterrel együtt
adta át.
Sárvár Város Önkormányzata
elismerését és köszönetét fejezi ki, ezzel együtt a „SÁRVÁR
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÉLETMŰ-DÍJA” kitüntetést adományozta:
Tóth Csabának, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola
nyugalmazott pedagógusának,
pontossággal, szaktudással végzett
nevelő-oktató munkája, valamint
Sárvár város sportéletében nyújtott
majdnem negyvenéves kimagasló
tevékenysége elismeréséül.

tes, példamutató tevékenységéért,
elhivatottsággal, lelkesedéssel
végzett nevelő-oktató munkájáért.
Pajor Balázsnak, a Vas Megyei
Szakképzési Centrum Barabás
György Műszaki Szakképző
Iskola gyakorlatioktatás-vezetőjének, nagy szakmai tudással,
hivatástudattal végzett pedagógusi
munkájáért; magas színvonalú oktató és vizsgáztató tevékenységéért.
Pernecker Csillának, a Vas
Megyei Szakképzési Centrum
Sárvári Tinódi Gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint
ének-zene szakos középiskolai
tanárának, sok évtizedes, példaértékű pedagógusi hivatástudattal
végzett magyar nyelv és irodalom,
valamint énektanári, illetve magas
színvonalú karvezetői munkájáért,
eredményes osztályfőnöki és közösségformáló tevékenységéért.
Nagy Mariettának, a Vas
Megyei Szakképzési Centrum

Számos pedagógus részesült idén is önkormányzati elismerésben

A „KANIZSAI ORSOLYA ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta:
Varga Tímeának, a Sárvári
Cseperedő Bölcsőde kisgyermeknevelőjének több évtizedes
kiemelkedő, példaértékű szakmai
tevékenységéért, hivatásbeli érdemei elismeréséül.
Pataki Erikának, a Sárvári Vármelléki Óvoda óvodapedagógusának, fejlesztőpedagógusának a
hosszú évek óta magas színvonalon
végzett nevelő-oktató munkájáért,
kiemelkedő fejlesztőpedagógusi
tevékenységének elismeréseként.
Sárvár Város Önkormányzata a
„GÁRDONYI GÉZA ÉRDEMÉREM”
kitüntetést adományozta:
Horváth Andreának, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Barabás György Műszaki Szakképző
Iskola oktatójának, több évtizedes magas színvonalú, lelkiismere-

Sárvári Turisztikai Technikum
oktatójának, példamutató hivatástudattal végzett kiváló oktatói,
munkaközösség-vezetői és osztályfőnöki munkájáért, kiemelkedően
sikeres érettségi és szakmai vizsgára
felkészítő tevékenységéért, az iskola
közösségi életében kezdeményező,
aktív szerepvállalásáért.
Horváth Tibornénak, a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános Iskola tanítójának, tartósan magas
színvonalon végzett pedagógiai
munkájáért, a gyermekközösségek
kialakítása és fejlesztése érdekében
tett kiemelkedő tevékenysége
elismeréséül.
Győrváriné Sali Johannának,
a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tanítójának, tartósan
magas színvonalon végzett pedagógiai munkájáért, a gyermekközösségek kialakítása és fejlesztése

Dr. Máhr Tivadar is gratulált Tóth Csaba életmű-díjához
érdekében tett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.
Nagy Miklósnak, a Szent László
Katolikus Általános Iskola tanárának, megbízható katolikus tanári
és lelkiismeretes tehetséggondozó
munkájáért, a munkatársait és az
iskolavezetést egyaránt nagyban
segítő pedagógus tevékenységéért
és munkaközösség-vezetőként
végzett kiemelkedő munkájáért.
Pungor Hajnalkának, a Sárvári
Gárdonyi Géza Általános Iskola
tanítójának, nagyfokú hivatástudattal végzett kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréseként.
Szélesiné Sipos Mónikának,
a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanárának,
huszonöt éve lelkiismerettel és
elhivatottan végzett zongoratanári munkájáért, példamutatóan
gyermekközpontú zenepedagógusi tevékenységéért; a zeneiskolai
koncerteken, zenei versenyeken,
valamint a városi kulturális életben
nyújtott zongorajátékáért, korrepetitori munkájáért.
Sárvár Város Önkormányzata a
„KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEMÉREM”
kitüntetést adományozta:
Kardosné Takács Máriának, a
Sárvári Nádasdy Tamás Általános
Iskola gyógypedagógiai asszisztensének, magas színvonalon,
lelkesen, becsületesen, töretlen
hivatástudattal, elkötelezetten
végzett munkája elismeréseként.
Sárvár Város Önkormányzata a
„SYLVESTER JÁNOS ÉRDEMÉREM” kitüntetést adományozta:
Molnár Andreának, a Nádasdy
Kulturális Központ programokért felelős igazgatóhelyettesének, a város közművelődési és
kulturális életének szervezésében
végzett kiemelkedő munkájáért, a

város hagyományainak megfelelő
kulturális programok szervezéséért,
illetve új, innovatív kezdeményezések kidolgozásáért és megvalósításáért.
GYÉMÁNTOKLEVELEK ÁTADÁSÁRA IS SOR KERÜLT:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszoklevelet állított ki
Boda Lászlóné részére a hatvan
éven át kifejtett szakmai tevékenységének elismeréséül.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszoklevelet állított ki
Hannos Attila részére a hatvan
éven át kifejtett szakmai tevékenységének elismeréséül.
Az ünnepség további részében
BARABÁS GYÖRGY EMLÉKÉRMEK
átadására került sor.
Az alapítvány kuratóriumának
döntése alapján a „BARABÁS
GYÖRGY EMLÉKÉREM” kitüntetésben részesült:
Tóthné Kapocsi Zsófia, a Szent
Piroska Katolikus Óvoda óvodapedagógusa.
Biró Ágnes, a Sárvári Vármelléki
Óvoda óvodapedagógusa.
Németh István, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola tanára.
Horváth Tiborné, a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tanítója.
Hideg Lászlóné, a Szent László
Katolikus Általános Iskola tanára.
Németh Kornél, a Koncz János
Alapfokú Művészeti Iskola tanára.
Brecska Árpád, a Vas Megyei
Szakképzési Centrum Barabás
György Műszaki Szakképző Iskola
oktatója.
Nagy Marietta, a Vas Megyei
Szakképzési Centrum Sárvári Turisztikai Technikum oktatója.
Berkovics Rita, a Vas Megyei
Szakképzési Centrum Sárvári Tinódi
Gimnázium tanára.
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Június 26-án lesz az IDŐKÖZI VÁLASZTÁS
Június 26-án lesz az időközi
választás Sárvár 5. számú
választókerületében, ahol
két jelöltre lehet voksolni.
Németh Róbert, a Fidesz–
KDNP jelöltje és Farkas
János független jelölt indul
a választáson.
Az időközi választásra Dr. Szabó Gyula képviselő úr sajnálatos
halála miatt kerül sor június 26-

án, vasárnap. Reggel 6-tól este
7 óráig járulhatnak az urnákhoz
a választópolgárok. Az időközi
választáson működő szavazókörök: a 10-es számú szavazókör a
Selyemgyár utca 2. szám alatt és
a 11-es számú szavazókör a Dózsa
György utca 14. szám alatt. A 10-es
szavazókörben – a lapzártánkkor
rendelkezésre álló adatok szerint
– 903 választópolgár, a 11-es szavazókörben pedig 630 választó

voksolhat. A részt vevő választópolgárnak a személyazonosságát
a szavazatszámláló bizottság előtt
kell majd igazolnia. Ezt bármilyen
típusú, erre alkalmas igazolván�nyal megteheti.
Mozgóurnát online, levélben
és személyesen is lehet igényelni
még a választás napján is, az ezzel
kapcsolatos részletek a valasztas.
hu weboldalon találhatóak. A
mozgóurna iránti kérelmet a

szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt gátolt
választópolgár nyújthatja be.
A választás eredménye néhány
órával az urnák zárása után ismertté válik. Június 26-án rekord
számú, várhatóan összesen 93
időközi választást bonyolítanak le
az országban.
-fr-

A KÖZÖSSÉG ALKOTÓ EREJÉBEN hisz Németh Róbert
Utcafórum a Szegedi Kőrös Gáspár utcai játszótéren

Németh Róbert, a Fidesz–KDNP képviselőjelöltje, az elmúlt
hetekben több száz emberrel találkozót, programbemutató
fórumot szervezett, folyamatosan tájékoztatja programjáról a közösségi médiában is a választókat, és legutóbb két
utcafórumra is várta az érdeklődőket.
Németh Róbert születésétől
kezdve az 5-ös választókörzetben
él, az elhunyt képviselő, Dr. Szabó

Gyula csapatának tagjaként, a
képviselő-testület külsős bizottsági tagjaként régóta segíti és

támogatja a választókörzetben
folyó tevékenységet. Nemcsak
gyűjti az itt élők kéréseit, de
aktívan részt vesz azok megoldásában is, legyen az fakivágás,
árokmélyítés, fűnyírás. A helyi civil
élet aktív és elismert tagja, 1996
óta vezeti az általa alapított Sárvári Shotokan Karate Egyesületet.
Két legutóbbi utcafórumán sok
érdeklődő jelent meg, a felmerülő
kérdésekre Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester segítségével válaszolt,
Ágh Péter országgyűlési képviselő
is támogatásáról biztosította, hisz
mint mondják, Németh Róbert a
megoldások embere, és személye
a garancia a nyugodt városépítő
munka folytatására.
Ezeken a fórumokon is beszélt
a jelölt a programjáról: parkolók,
utak, járdák, csapadékcsatorna

építése, biztonságosabb közlekedés, zöldítési program folytatása,
folyamatos kapcsolattartás a körzetben élőkkel.
Második utcafóruma helyszínéül nem véletlenül választotta
a Szegedi Kőrös Gáspár utcai
játszóteret, ahol a korábbi ígéretének megfelelően, a napokban
fejlesztés várható.
– Sok ötletem és elképzelésem
van, tisztában vagyok azonban
azzal, hogy nem megy minden
egyszerre, de lépésről lépésre
haladva együtt elérhetjük céljainkat. Hiszek a közösség alkotó
erejében, és a választók támogatásával mindenki szorgalmas és
kitartó képviselője lehetek. Nem
az ígéretek, hanem a megoldások embere vagyok – mondta
Németh Róbert.
-fr-

MEGSZÜNTETNÉ A KORMÁNYPÁRT kényelmes többségét
Farkas János független
jelöltként indul az időközi
választáson a Mindenki
Sárvárért Mozgalom támogatásával.
Farkas János információink
szerint nem tartott választási
rendezvényt. A választókörzet
lakóit Eiveck Péter önkormányzati
képviselővel együtt kereste fel,
illetve a mozgalom közösségi
oldalán keresztül ad tájékoztatást
a kampány során gyűjtött tapasztalatairól. Kampányát Szabó Lajos
és Klimits István önkormányzati
képviselők is segítik, akik tapasztalt politikusnak tartják, és a

választókat a jelölt támogatására
buzdítják.
Farkas János több cikluson át
volt szocialista önkormányzati
képviselő Sárváron, de már a
rendszerváltás előtt is politikai
funkciót viselt. A Mindenki Sárvárért Mozgalomban kezdett
el ismét aktív közéleti szerepet
vállalni.
Korábban kérdőívvel kereste fel
a lakosságot, a hozzá érkezett kéréseket, problémákat összegezte
is. Például a Batthyány utcai zavaró
éjszakai zajok és az ott zajló „gyorsulási versenyek” miatti panaszokat a képviselő-testületi ülésen
Szabó Lajos tolmácsolásában

Farkas János nagyobb kontrollt
szeretne a városvezetés felett
juttatta el a rendőrkapitányhoz,
illetve a város vezetőihez.
Tervei között szerepel még a
Gárdonyi utca elején egy gyalog

átkelőhely létesítése, de ennek a
tervezése és engedélyeztetése
már folyamatban van. A Szaput
sétány rendbetétele, a csatornázás és útépítés folytatása,
a zöldterületek gondozása, a
játszóterek korszerűsítése, a képviselő-testületben érdemi viták
lefolytatása, a valódi kommunikáció és tájékoztatás is programja
részét képezik.
Farkas János úgy véli, hogy
megválasztásával megszűnne
a testületben a kormánypárt
kényelmes többsége, az ellenzék
nagyobb kontrollt tudna a városvezetés felett gyakorolni.
-fr-
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JUBILEUMOT ÜNNEPELTEK A SÁRVÁRI MAZSORETTEK
Folytatás az 1. oldalról
A Sár vár Városi Mazsorett
Együttes jubileumi show-ja telt
házat vonzott. A műsorban nemcsak a jelenlegi csoportok léptek
fel, hanem az együttesből időközben már kimaradt „senorita”
csapat, valamint a tamburok csoportja is különleges koreográfiával köszöntötte az ünnepet. Az
estet a „Szép Város Kolozsvár”
című operettslágerre készített
koreográfia zárta, amelynek végén nagy taps kíséretében maga
az alapító, a nívódíjas művészeti
vezető, Csikós Györgyné is beállt
a táncosok közé.
A show zárultával ünnepi
pillanatok következtek. Sárvár
nevében Kondora István polgármester Sárvár város életmű-díját
adta át Csikós Györgyné, nívó
díjas művészeti vezetőnek. Dr.
Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyűlés alelnöke a közgyűlés
oklevelét adományozta a vezetőnek és csapatának. A Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövet-

Fergeteges show-val készültek a sárvári
mazsorettek a 30 éves jubileumra

ség részéről Ella Attila alelnök
és Futaki Renáta, a mazsorett
szekció elnökségi tagja tolmácsolta a szervezet jókívánságait
a sár váriaknak. A mazsorett
együttest működtető alapítvány
nevében ajándékkal köszönte
meg az oktatók, Krajczár Zsanett,
Bodorics Kitti és Sebestyén Zsolt
munkáját az elnök, Bodoricsné
Dann Piroska és a művészeti vezető. Csikós Györgynét együttese is megajándékozta egy nagy
méretű, a harminc év történéseit
összefoglaló fotómontázzsal.

A nívódíjas művészeti vezető
a színpadon szűkebb családjának, férjének és gyermekeinek,
valamint tágabb családjának, a
mazsorett együttes sok-sok tagjának, az őket segítő zenészeknek,
a szülőknek, az önkormányzatnak
és a városnak köszönte meg a
támogatást, az együttműködést
és szeretetet, amely nélkül nem
lehetett volna ilyen sikeres ez a
harminc év. Csikós Györgynét a
rendezvény után arról kérdeztük,
hogy a sok meglepetés közül melyiknek örült a legjobban.

– A montázsképnek nagyon
örültem. A mozaik szép emlékeket
idéz. A 30-as számba a lányok a
„vigyázz” „mosolyogj”, „minden
fejben dől el” szavakat is beírták,
a próbákon hallották tőlem, ami
jelzi: mennyire figyeltek. Ez a produkciókon is mindig meglátszott
– mondta a vezető.
Azt is mesélte: nagyon izgult,
mikor beállt az egyik koreográfiába a show végén.
– Boldog voltam, hogy örömet
szerezhettem, ez volt az én ajándékom a mazsoretteknek a sok
szép évért – árulta el.
A várostól kapott életmű-díj
külön örömet jelentett számára.
– Átfogja az egész életpályámat.
45 évvel ezelőtt kaptam meg a
pedagógusi diplomámat, nagyon
szerettem tanítani. A mazsorett
együttessel való közös munka
is nagy ajándék. Boldog vagyok,
hogy van egy ilyen csapat, akikkel
az álmaim megvalósíthatom –
összegezte Csikós Györgyné.
Pogács Mónika

Már több százezer virágot elültettünk! Nagyon szeretjük Sárvár virágos tereit és utcáit!
Büszkék vagyunk gyönyörű városunkra! Virágosítsunk együtt!
Mutassa meg másoknak is virágos erkélyét, udvarát, vállalkozását! Díjazzuk a legvirágosabb ingatlanokat!

Sárvár Város Önkormányzata idén is meghirdeti

a „VIRÁGOS SÁRVÁRÉRT” környezetszépítő versenyt!
Az önkormányzat szeretné támogatni és ösztönözni a város polgárait arra, hogy
szép, gondozott és virágos környezetet alakítsanak ki lakóhelyükön.

A versenyen díjazzuk a zsűri által legvirágosabbnak választott
házakat, erkélyeket és vállalkozásokat!
Várjuk a jelentkezéseket is,
és egy bejárás keretében a zsűri is válogat be ingatlanokat a versenybe!
Ha pályázik, akkor legfeljebb 4 db fotót és egy legfeljebb 100 szavas bemutatkozó
szöveget küldjön a viragositas2022@sarvar.hu e-mail címre vagy a Sárvár Lendületben
Facebook-oldalra üzenetben! Olyan udvarokról, előkertekről,
erkélyekről várunk fotókat, amelyek a közterületről, az utcáról is láthatóak.
A bemutatkozó szövegben feltétlenül tüntessék fel:
a pályázaton részt vevő ingatlan címét, a tulajdonos nevét és telefonszámát.

A beküldés határideje: 2022. július 15.
A beérkezett pályázatokról minden esetben visszaigazolást küldünk!
Ha ezt 48 órán belül nem kapja meg, akkor kérjük, írjon a megadott címek valamelyikére!
A zsűri elnöke Dr. Máhr Tivadar, Sárvár város alpolgármestere. A zsűri tagjai: Bokorné Csonka Judit,
a Sárvári Környezetvédő és Természetbarát Egyesület elnöke, Kondor János, a Nádasdy Kulturális Központ
igazgatóhelyettese, Dr. Kulcsár László, a Városszépítő Egyesület elnöke, Dr. Szijártó Valéria, Sárvár Város
címzetes főjegyzője, Varga Zoltán, a Kertészeti Áruda és Díszfaiskola (Sárvár, Alsógyep u. 1.) tulajdonosa.

Az utcakertek, előkertek, homlokzatok, erkélyek virágosítását,
esztétikus és harmonikus megjelenését a hagyományokhoz híven értékes díjakkal jutalmazzuk.

VÁRJUK
JELENTKEZÉSÉT!
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ÖTMILLIÓ FORINTTAL támogatta a fürdő az óvodát
A fürdő és az óvoda vezetői Kondora István
polgármesterrel az adomány átadásán

Átadásra került a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő által felajánlott ötmillió forintos adomány a Sárvári Vármelléki Óvoda
számára az intézmény székhelyén.
A gyógyfürdő által kezdeményezett akció során a sárváriak az

élményszerzés mellett fürdőlátogatással is jótékonykodhattak.

A komplexum három sárvári
gyermekintézményt választott ki,
amelyek projektötleteire szavazhattak a városlakók.
A Sárvári Vármelléki Óvodába
a Sárvárfürdő adományát Zelles
Zsolt stratégiai, Tőzsér Zoltán
műszaki és szolgáltatási, valamint
Haller Ferenc marketingigazgató
hozta el. Az adományt Darázsné
Horváth Kornélia óvodavezető, és
az óvodai alapítvány képviselője
vette át, az átadón részt vett
Kondora István polgármester is.
A sárvári gyermekintézmények
közül a legtöbb voksot a Vármelléki Óvoda kapta, ahol az udvari
játékállományt fejlesztenék. A
fürdő a Sárvárkártyával vásárolt
jegyek összegét ajánlotta fel erre

a célra, amelyet az akció végén
megduplázott.
A Vármelléki Óvoda az intézmény alapítványainak koordinálásával az öt feladatellátási helyén
a szabadtéri játékok fejlesztésére
fordítja a Sárvárfürdőtől kapott
támogatást.
– A város intézményei és cégei
között példamutató az együttműködés – mondta el Kondora István
polgármester.
– A Sárvárfürdő hosszú távon
is szeretné folytatni a jótékonysági programját – jelentette ki
Zelles Zsolt stratégiai igazgató,
amelyet a sárváriak alkalmanként
egy-egy belépőjegy vásárlásával
segíthetnek.
p-ás

KITÁNCOLTÁK A VÁRPARK MÁJUSFÁIT!
Tizennyolc májusfa ékesítette a Várparkot az elmúlt
hónapban, közel 25 civil
szervezet gyűlt össze május
elsején, hogy a járványhelyzet elmúltával újra fel
elevenítse a májusfaállítás
hagyományát.

Körtánc a májusfák körül (Fotó: MM)

Május 31-én eljött az idő,
hogy a civilek Kondora István
polgármester vezényletével

kitáncolják a fákat. A talpalávalót a Herpenyő zenekar húzta,
és a szinte nyári napsütésben
valamennyi fát kitáncolták. A
szalagok és táblácskák egy évre
a szekrények mélyére kerültek,
hogy aztán jövőre újra együtt
örüljenek a tavasznak és az
újjászületésnek a város civil
szervezetei az újabb májusfák
felállításakor.
-fr-

JUBILEUMOT ÜNNEPELNEK a Sárvári Vonósok
Két telt házas koncerttel tértek vissza a közönséghez a ZeneHázában a Sárvári Vonósok. A „Dúdold Velünk” című tavaszi
koncertjüket a nagy érdeklődésre tekintettel kétszer mutatták be. Az előadásokra nem kértek belépőt, de a részvétel
regisztrációhoz kötött volt. A 19 és a 21 órás bemutatókra is
minden ülőhely megtelt.
A Sárvári Vonósok ZeneHázában tartott két koncertje egy kis
évforduló, és a közönséggel való
újra találkozás ünnepe is volt. A
sárvári vonós kamaraegyüttes
2012-ben szerveződött újra, a
zenekar vezetője pedig CsikósKovács Éva lett. Az eltelt évtized
lelkesedése és zene iránti őszinte
szeretete összetartó csapattá
kovácsolta őket. A tíz esztendő
alatt fokozatosan alakult, bővült a
repertoár, melyben megtalálhatók
komolyzenei, könnyűzenei dara-

bok és filmzenei feldolgozások
is. Idén jubileumot ünnepelnek,
melyet számos nagy sikerű koncerttel koronáznak meg.
A ZeneHázába szervezett koncertekre teljesen új zenei feldolgozásokkal várták a közönséget.
A hangversenyen a muzsikatörténet slágereiből a barokktól napjainkig hangzottak el zenei feldolgozások, amelynek kóruselemei
is voltak, és több vendégművész
is fellépett. A vonósok a karantén
alatt háromszor is készítettek kö-

zösségi oldalukra videókat. – Az
igazi visszatérés az együttes számára a mostani vastapssal fogadott
két koncert volt – fogalmazott Csikós-Kovács Éva művészeti vezető.

Aki ismét szeretné a Sárvári
Vonósokat meghallgatni az a Nádasdy-vár udvarán, a Komolyzenei
Kulturális Fesztiválon is megteheti
június 19-én, vasárnap este. p-ás

A hangversenyen a barokk
tól napjainkig
hangzottak el
zenei feldolgozások
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A SÁRVÁR RÁDIÓ országos elismerést kapott a Vöröskereszttől
Az „Év Médiatámogatója”
címmel ismerte el 2022ben a Magyar Vöröskereszt
Országos Vezetősége a
Sárvár Rádió tevékenységét, különösképpen a
véradások szervezéséhez
nyújtott segítségét.
Dr. Wächter Walter, a Magyar
Vöröskereszt Vas Megyei Szervezetének elnöke a Sárvár Rádió
stúdiójában adta át az oklevelet és
a vele járó díjat dr. Fonyó Robertának, a Sárvári Média Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatójának.
– A Magyar Vöröskereszt több
mint 140 éve része Magyarország
életének, a szenvedések enyhítése, a rászorulókon való segítés
egy rendkívül fontos karitatív tevékenység, amit a vöröskereszt világszerte végez. A véradások szer-

vezése egy különösen
nagy szelete ennek a
tevékenységnek, de
ez nem lenne elég
hatékony, ha nem
tudnánk hírét vinni a
munkánknak, ha nem
tudnánk elég hatékonyan reklámozni a
véradásokat, közhírré
tenni az adománygyűjtéseket, és ebben a munkában van
nagy segítségünkre a
média, a Sárvár Rádió
különösképpen. Ezért
döntött úgy a Magyar
Vöröskereszt Országos Vezetősége, hogy a szervezet megyei
munkatársainak javaslatára, az
„Év Médiatámogatója” díjat adományozza a Sárvár Rádió részére
– mondta el Dr. Wächter Walter, a

Dr. Fonyó Roberta és Dr. Wächter Walter az „Év
Médiatámogatója” címet igazoló oklevéllel és díjjal
Magyar Vöröskereszt Vas Megyei
Szervezetének elnöke
A díjat megköszönve dr. Fonyó
Roberta elmondta: a Sárvári Médiacentrum számára fontos a
társadalmi felelősségvállalás. A

Sárvár Rádió öt évvel ezelőtt azzal
a céllal jött létre, hogy a műsorokat az igényes zenéken túl helyi
jelleggel, informatív tartalommal
töltse meg.
Sii

ELÜLTETTÉK A SZÜLETÉS FÁJÁT az arborétumban

Tavaly 102 gyermek született Sárváron
Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre Sárváron a
Születés Ünnepe programsorozat. A rendezvényt hagyományosan a Születés fája ültetés nyitotta, majd óvodai programok, bölcsődei nyílt napok, filmvetítés és előadás várta az
érdeklődőket.
Május 30-án a Születés fájának
elültetésével kezdődött a Születés
Ünnepe programsorozat, amelyet
a Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szervezett. A
2021-ben született gyermekeknek
egy páfrányfenyőt, ginkgo bilobát
ültettek el az arborétumban.
– A népegészségügyi dolgozóknak a szorosan vett hatósági,
járványügyi és egyéb közegész-

ségügyi munkája mellett küldetése ez is, hogy a gyermekvállalást,
a gyermeknevelést népszerűsítse
– fogalmazott Dr. Wächter Walter
megyei tisztifőorvos a megnyitón.
A családokat Kondora István
polgármester köszöntötte, majd
Tarné Gagyi Viktória, a Magyar
Államkincstár Vas megyei igazgatója adott tájékoztatást a Start
számláról.

neve került fel a páfrányfenyőre.
Az ünnepséget baba-mama énekes, mondókás percek zárták
Fálmon Erika szociálpedagógus
vezetésével.
Az egyhetes programsorozat keretében a Szent Piroska
Katolikus Óvodában kézműves
foglalkozást tartottak, a Vármelléki Óvodában mesével várták a
gyerekeket, a városi bölcsőde nyílt
napokat hirdetett. Filmvetítéssel
egybekötött beszélgetést szerveztek a szülésről és a csecsemőkorról
a Tinódi gimnáziumban, a Nádasdy-várban előadást tartottak

Kondora István polgármester köszöntötte a szülőket és a babákat

Tavaly 102 gyermek született Sárváron; 59 lány és 43 fiú

a nyelvi késésről, illetve a nyelvi
zavarról.
sii
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ÖREG DIÁKOK találkozója a Tinódiban

Kondora István, Grodvalt Ottó és Gulyás Ferenc, a
Medvegy Antal-díj díjazottja
A Sárvári Tinódi Gimnázium és az Öregdiákok Baráti Köre
ebben a tanévben is megszervezte hagyományos érettségi
találkozóját május 28-án. A délelőtti ünnepségre a 30 éve
vagy annál régebben érettségizett öregdiákokat várták. A
rendezvényen Kondora István, Sárvár polgármestere köszöntötte szeretettel és barátsággal a megjelenteket.
Majd Grodvalt Ottó, a Sárvári
Tinódi Gimnázium igazgatóhelyettese ünnepi beszédében arról

szólt, hogy különleges ez a tanév,
hiszen már másodjára rendeznek
ÖDBK találkozót. Szeptemberben

a tavaly májusban elmaradt találkozót pótolták. De különleges ez a
tanév azért is, mert idén ünneplik
a gimnázium fennállásának 70.
évfordulóját. Jelen volt még a
rendezvényen Póczik István, az
ÖDBK tiszteletbeli elnöke és Hevér Mihályné, a Sárvári Turisztikai
Technikum igazgatója is. A találkozó házigazdája Pintérné Zámbó
Zsanett, az ÖDBK titkára volt.
Régi hagyomány, hogy az Öregdiákok Baráti Köre minden évben
díjban részesíti az arra érdemes
végzősöket. A díjat kiemelkedő
tanulmányi és közösségi munkájáért a Tinódi gimnáziumból Hajdu
Sarolta 12.A és Király Panka 12.B
osztályos tanulók kapták.
A legkiválóbb végzős diák a
Tinódi gimnázium egykori igazgatójának a nevét viselő Medvegy
Antal-díjat kapta. Az elmúlt tanév
végén a nevelőtestület Gulyás
Ferenc 12.A osztályos tanulót

találta érdemesnek a díjra. Feri
a középiskolai évek alatt szép
eredményeket ért el mind a sport,
mind a reáltárgyak területén. A
gimnáziumi tanéveket kitűnő tanulmányi eredménnyel fejezte be,
az osztályközösség aktív tagja volt,
tanulmányait a Pannon Egyetem
Vegyészmérnöki Karán folytatja.
Az Öregdiákok Baráti Köre a
technikumi tanulók közül is jutalmaz két diákot, hiszen 2018 óta a
gimnáziumi oktatás mellett Sárvári
Turisztikai Technikum biztosítja
Sárvár város és a régió fejlődéséhez a turizmus-vendéglátás területén a szakképzett munkaerőt. Idén
az ÖDBK díjat a 12.C osztályból
Böröndi Barbara, az 5/13. osztályból Gróf Alexandra kapta.
Az 5, 10, 15, 20, 25 éves találkozókat május 28-án délután
szervezték meg, a megjelenteket
Dr. Máhr Tivadar, Sárvár alpolgármestere köszöntötte.
-fr-

Ukrán menekülteknek nyújtott támogatást a PROVERTHA Zrt.
Február végén Oroszország
támadást indított Ukrajna
ellen. Családok, idősek és
fiatalok keltek útra a harcok
sújtotta területekről. A menekülthullám nem sokkal
később a magyar határra is
megérkezett. A jótékonysági civil szervezetek azonnal
mozgósításba kezdtek, mellette mind a magánszemélyek, mind pedig a kisebb-nagyobb vállalatok segítséget
kívántak és kívánnak a mai
napig nyújtani.
A kialakult háborús helyzetben
a PROVERTHA vállalatcsoport
vezetősége is segítséget kívánt
nyújtani tárgyi adomány formájában, elsődlegesen a Magyarországra közvetlen érkező ukrán
menekültek számára. Ezek alapján
vettük fel a kapcsolatot az ország
keleti határvidékén fekvő Barabás
község önkormányzati képviselőjével, Beregszászi Csabával, aki
tájékoztatott minket arról, hogy a
községben kialakított átmeneti segítségponton mire is van szükség.
A vállalat k isteherautóját
megpakolva, útnak indultunk

A Provertha munkatársai Barabás község lakóival
a Sárvártól 540 km-re fekvő
kis településre, ahová tisztítószereket, fertőtlenítő szereket,
általános gyógyszereket, ásványvizet, gyermekeknek ivóleveket,
édességeket, egy hűtőszekrényt
és rengeteg tartós élelmiszert
szállítottunk.
Daróczi Gábor, Barabás község
polgármestere baráti üdvözlettel
fogadott minket, aki sokat mesélt
a háború első napjaiban történtekről, hogy hogyan alakult át a
falu élete egyik pillanatról a má-

sikra. Mesélt arról, hogy eleinte
napi szinten akár 800-1000 fő is
érkezett hozzájuk. Napjainkban
a napi 500-600 főnyi ingázás jellemző, hisz sok édesanya, feleség
utazik vissza Ukrajnába, hogy az
otthonmaradt idős hozzátartozóiknak, a háborúban harcoló
fiaiknak, férjüknek élelmet vigyenek, vagy hogy csak egyszerűen
kapcsolatot tartsanak velük.
Az adományt kipakolva megtekintettük a kormány által indított
a Híd Kárpátaljáért segélyprog-

ram és a falu közös összefogása
által létrehozott segélypontot. A
falu lakói – kérdés nélkül – szinte egyszerre mozdultak meg,
hogy a segélypont mihamarabb
elkészüljön, melyet az országból érkező temérdek önzetlen
felajánlásoknak köszönhetően
szinte pillanatok alatt tudták
létrehozni. A segélyponton az
előkészített tiszta ágyak, ételek,
italok mellett ingyenes wifi, a
gyermekeket rengeteg játék fogadja. A helységek falát az ukrán
gyermekek rajzai színesítik.
A határállomásról kisbuszokkal
szállítják ide az országunkba
érkezőket, ahol elsőként a Katolikus Karitász segélyszervezet
jóvoltából egy regisztrációra
kerül sor – mondta el Morauszki
Andrásné, a Nyíregyházi Katolikus
Karitász vezetőmunkatársa.
A PROVERTHA vállalatcsoport
önzetlen segítségnyújtása célba
ért. Őszinte szívvel reméljük a
mielőbbi békét, bízzunk abban,
hogy a háború hamarosan véget
ér és az emberek visszatérhetnek
otthonaikba.
Imre Ramóna Manuéla,
PROVERTHA Zrt.
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TANKERÜLETI pedagógusnapi ünnepséget tartottak
Átadták a „Pedagógusi Életműdíjat” és az „Év
Pedagógusa” elismeréseket a pedagógusnap
alkalmából a Sárvári Tankerületi Központ által
tartott díjátadón a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnokában.
A rendezvényen Rozmán László
igazgató mondott köszönetet a
tanároknak az egész éven át végzett felelősségteljes munkájukért.
– Ellentmondásos körülmények
között telt tanévet zárhatunk idén,
amire árnyékot vetett a pandémia,
és néhol a sztrájk lehetősége is.
Mindezeken túl eredményes és
sikeres évet tudhatunk magunk
mögött – hangsúlyozta a tankerület vezetője.
A Sárvári Tankerületi Központ
tavaly alapított életműdíját olyan
pedagógusnak ítélik oda, aki egész
pályafutása során egy intézményben tevékenykedett. Ez évben a
tankerület „Pedagógus Életműdíj”
elismerését Máthé Csaba, a Sárvári
Nádasdy Tamás Általános Iskola
tanára kapta példamutató, magas
színvonalon végzett oktató-nevelő munkájáért. – Ezt a kitüntetést olyan tanárok kapják, akiknek

a neve már aktív
pedagógusként
igazi legendává
vált – jelentette
ki az ünnepségen
Rozmán László.
Máthé Csaba
az 1970-es évek
kezdetétől, mint
tehetséges labdarúgó volt jelen
Sárvár futballéletében, majd az
aktív évek után jelentős szerepet
játszott a sportág városi utánpótlásának nevelésében. 1981-ben
a főiskola elvégzése után kezdte
meg pedagógus tevékenységét
a mai sárvári intézmény jogelődjénél. Fő célja volt a sportnak a
megszerettetése, tehetségek
gondozása és versenyeztetése.
A sárvári járásban az „Év Pedagógusa” díjban részesült Talabér

Máthé Csaba, Jancsóné Krázli Erzsébet, Csikós-Kovács Éva,
Talabér Lívia Mária és Rozmán László
Lívia Mária (Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola), Jancsóné Krázli
Erzsébet (Szelestei Általános Iskola) és Csikós-Kovács Éva (Koncz
János Alapfokú Művészeti Iskola).
Az ünnepségen a celldömölki
Tücsök Bábcsoport és a Koncz
János Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei adtak műsort.
A diákok és a tanárok számára
közeledik a vakáció, azonban a

Sárvári Tankerület erre az időszakra is készül. – Immár negyedik éve
kapcsolódunk be a Csodaszarvas Iskolaközösségi Programba,
amelynek révén 14 iskolánk 1400
diákjának tudunk kéthetes, játékosan tanító táborokat szervezni
a nyári szünet folyamán – számolt
be Rozmán László tankerületi
igazgató.
p-ás

A GYŐRI BALETT ÉS A RENDSZERVÁLTÁS pillanatai a galériában

Kondor János, Kiss János és Bánkuti András a megnyitón

A kiállítást a képeken is szereplő
Kiss János Kossuth-díjas balettművész, a Győri Balett volt
igazgatója nyitotta meg, aki a
legfontosabbnak azt a bizalmat
említette, amivel a táncosok a
fotóst maguk közé fogadták és
még öltözőikbe is beengedték.
A társadalmi átalakulások
1989-es képei Berlin, Budapest,
Bukarest és Prága utcáira viszik el
a szemlélőt, ahol a szovjet-blokk
szétesésének történelmi esemé-

nyei zajlottak. Bánkuti András
utazott a romániai események
tűzfészkébe, az NDK-ba a fal
ledöntésekor, és ott volt a Hősök
terén Nagy Imre és mártírtársai
újratemetésén.
Az idők változnak, és a mozgás
művészének és a fotósnak is a legfontosabb feladata megállítani az
időt, örökké tenni a pillanatot. Az
ikonikus fotók június 28-ig tekinthetőek meg a Nádasdy-várban.
p-ás

Bánkuti András Táncsics Mihály- és Balogh Rudolf-díjas
fotóriporter kiállítása nyílt meg a Galeria Arcisban. A tárlat
egyik témája a Győri Balett története, melyet több mint 40
éve, 1979-es alapítása óta fényképez. A galéria másik két
termében 1989-ben készült fotók, a rendszerváltás pillanatai
szerepelnek.
Bánkuti András kiállításához
Kondora István polgármester is
gratulált a megnyitó előtt. – A
kiállító fotográfus volt a Sárvári
Fotóklub által 2019-ben a ZeneHázában szervezett I. Sárvári

Fotószüret védnöke. A Galeria
Arcisban tartandó kiállítása is
ekkor szerveződött meg. Azonban a pandémia miatt ez két
évet késett – szólt Kondor János
galériavezető a tárlat születéséről.

Ellenzéki kerekasztal – Antall József, Szabad György és Orbán Viktor
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PROGRAMOK A VÁRBAN
2022. június 21. 20:00 Színházi esték a várban. Sütő András: Balkáni Gerle előadása.
A Déryné Színház támogatásával, Berettyán Nándor
rendezésében. Igaz szerelemről,
generációk közt feszülő családi
titkokról és régimódi falusi hagyományokról szól Sütő András
darabja. De legfőképpen arról,
hogy mennyire nem érdemes
mások elvárásai szerint élni
az életünket. A családtörténet szépen ábrázolja, mennyi
áldozatot tud hozni a szülő a
gyerekéért, mennyire képes
háttérbe szorítani magát és
saját értékrendszerét.
2022. június 23. 17:00 A bajor
örökség. Egy királyi dinasztia
hagyatéka Sárváron. Kiállításmegnyitó

2022. június 25. Múzeumok
éjszakája és Szent Iván éjszakája a várban. Tűzijáték a
Csónakázó-tónál
Népi játszóházak, múzeumi
kalandvezetések. Solymászat és
hagyományőrző játékok.
15:00–21:00 Különleges tárlatok, előadások a díszteremben és a múzeum
kiállításain
16:00–20:00 Históriás találkozó: Ez ország maradhatna
címmel a Nádasdy-vár
udvarán
19:00 Pinokkió meseszínházi
előadás a várkertben
21:00 Eurodanc: István, a
király táncszínház
22:30 Tűztánc
23:30 Tűzijáték
Részletes program: sarvarvar.hu

2022. június 24. 21:00. Elment a Nap! Balázs Fecó
emlékkoncert

BOLDOGSÁGHOZ
SEGÍTŐ GONDOLATOK

A szerzővel és Csaba testvérrel
atya beszélget.

BÖJTE
CSABA

Csaba testvér
Füves könyvének
II. kötete
Az előadás után lehetőség

nyílik a könyv megvásárlására,
dedikálására.

Vajda András zenetanár

Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa
Cím: Sárvár, Vadkert krt. 4, 9600

2022. július 16. (szombat)

Telefonszám: 06 95 530 100

Belépés ingyene s. Anyagi adományaikkal támogathatj ák
a Dévai S z ent Fer enc Alapítvány működését. K öszönj ük!
A rendezvény fő támogatója: Sárvár Város Önkormányzata

A Nádasdy Fesztivál kisérő rendezvénye
a „Nádasdy Ételmustra” a szabadtűzön készült
ételek gasztronómiáját kívánja bemutatni,
egymással versengő csapatok kulináris
megmérettetése keretében.
Az idei évben a mustrán a tik és a tikmony mint fő
alapanyagként történő felhasználása van terítéken!
A mustrára lelkes amatőr csapatokat, családokat,
baráti társaságokat, önkormányzatokat,
civil egyesületeket várunk.
A zsűri elnöke: Opóczky István
Életműdíjas Mesterszakács, az MNGSZ
az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend
és a Szabadtűzi Lovagrend tagja.

Nevezés

LEVENTE

Helyszín:

ÉTELMUSTRA
Sárvár, Nádasdy-vár parkja.

CSENDER

Marimbán előad:

INGYENES

Nádasdy

MAJLÁT TIHAMÉR

Nevezés és részletes versenykiírás:
www.nadasdyfesztival.hu/etelmustra
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PETANQUE DIÁKOLIMPIA döntő Sárváron

Az ország 19 iskolájának a versenyzői
jutottak be a sárvári döntőbe
Sárváron tartották a Petanque Diákolimpia általános iskolás korosztályainak 2022-es döntőjét. A
Várpark nem először adott
otthont az országos döntőnek, mert Sárvár a sportág
hazai utánpótlásbázisa.

A mintegy 150 versenyzővel
zajlott tornán több korcsoportban ezúttal is sárvári győzelem
született.
A versenyt a Sárvári Sakk Club
SE Petanque Szakosztálya rendezte a Magyar Petanque Szövetség
és a Magyar Diáksport Szövetség
közreműködésével. A diákolimpia

döntőjén részt vett Kocsis Tamás,
a Magyar Petanque Szövetség
elnöke. A fiatal résztvevőket és
kísérőiket Dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszöntötte. Jó,
eredményes szereplést kívánt és
azt, hogy később is térjenek vissza
Sárvár vendégszerető városába.
Az ország 19 iskolájának a versenyzői jutottak be a sárvári döntőbe. Négy korcsoportban összesen
145 versenyző alkotta csapatok
indultak a korosztályonkénti körmérkőzéses versenyen. A sárvári
a hazai petanque sport egyik legeredményesebb utánpótlásközpontja, így nem először adhatott
már otthont a diákolimpiának,
mondta el Kocsis Tamás, a Magyar
Petanque Szövetség elnöke.
Magyarországon Sárvár volt az
egyik első település, hogy a fran-

cia eredetű golyódobó sportot
versenyszerűen játszani kezdték
– számolt be Havasi József, a petanque szakosztályt is működtető
Sárvári Sakk Club SE elnöke.
A diákolimpia döntőjén a négy
közül két kategóriában is sárvári
győzelem született. A 12 csapatos
II. korcsoportban a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola Szalai
Kira, Nagy Emma, Rumpler Hanna
alkotta csapata lett a bajnok. A 13
induló csapatos III. korcsoportot
pedig a Szent László Általános
Iskola színeiben induló Bándli
Gergő, Farkas Benedek és Szitkay
Szabolcs nyerte.
Akit érdekel és kedvet kap a
petanque sport kipróbálásához,
azokat a sárvári egyesület hétfőnként 17 órától várja a Várparkban
tartott foglalkozásaikon. p-ás

PINTÉR KITTI ORSZÁGOS BAJNOK KISLABDAHAJÍTÁSBÓL!
Hatalmas nádasdys siker született a május 28–29-én Győrben
megrendezett Országos Diákolimpia Atlétika Versenyén.

összeszedetten versenyezve, Eredicsné Mayer Éva testnevelő tanára
irányítása alatt III. korcsoportban a
kislabdahajítás országos bajnoka
lett 57,83 méterrel! Vasárnap a
többpróba versenyeken Kitti ismét
nagyot alakítva, egyéni csúccsal,
742 pontot szerezve bronzérmes
lett, ezzel is emelve a Nádasdy iskola
sporthírnevét. Gratulálunk!

A szombati napon az egyéni
versenyszámokban Pintér Kitti,
a Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola 7. a osztályos tanulója
rendkívüli teljesítményt nyújtva,

KULCSÁR MIHÁLY a dobogóra
ugrott az országos döntőben

Nyári intenzív tanfolyamok indulnak
június 20-án és július 4-én, hétfőn
9:00 és 16:30-kor!

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás:

+36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Kulcsár Mihály, a Sárvári
Tinódi Gimnázium tanulója két versenyszámban
is indult a 2022 évi atlétikán. A diákolimpia megyei
döntőjében magabiztos
versenyzéssel megnyerte
a magasugrást, távolugrásban pedig ezüstérmet
szerzett.
Magasugrás versenyszámban
elért 180 cm-es eredményével
teljesítette az országos döntő
meghívási szintjét, így részt vehetett Győrben az országos döntőn.
Misi nemcsak részt vett, hanem
koncentrált, magabiztos versenyzéssel, új egyéni és gimnáziumi

csúccsal, 192 cm teljesített magassággal bronzérmet szerzett.
Amely azt jelenti, hogy a bronzérem dicsősége mellé további 10
többletpontot szerzett az egyetemi továbbtanuláshoz. A versenyző
felkészítő tanára Haraszti Zsolt.
Gratulálunk, további sok sikert!

A Futókörök Napja elnevezésű országos futórendezvény 15 helyszínen,
köztük Sárvár új, a Csónakázó-tónál lévő futókörén
zajlott május 21-én. Sárvár 356 futóval és 3548
megtett kilométerrel a
4. helyen végzett a 15
település, illetve kerület
versenyében.
2020 óta már 15 új futókört
adtak át hazánkban az Országos
Futópálya-építési Program kere-

15

Felnőttképzési
Felnőttképzési nyilvántartási
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Intézmény akkreditációs
akkreditációs lajstromszám:
lajstromszám: AL-2706
AL-2706

TÖBB MINT 350-EN FUTOTTAK
a Futókörök Napján

2022. június 17.
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Kinizsi Sportegyesület Tájfutó
Szakosztálya volt. A Csónakázó-tónál Haraszti Zsolt egyesületi elnök
és Gömbös Gyula, a tájfutó szakosztály vezetője várta segítőikkel
a résztvevőket. Borongós, fülledt
időben Dr. Máhr Tivadar alpolgármester nyitotta meg szombat
reggel a futóversenyt, aki maga is
több kör megtételével járult hozzá
Sárvár sikeréhez.
A Szent László Katolikus Általános iskola 3. B osztályosai
osztályfőnökükkel, Lovász Adriennel érkeztek a versenyre, hogy

Sárvár
| Celldömölk
Sárvár
Sárvár||Celldömölk
Celldömölk
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Haraszti Zsolt szervező és Dr. Máhr
Tivadar alpolgármester a megnyitón
tein belül. Az Aktív Magyarország
kormánybiztosság támogatásával
és a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége

Hétfő–szombat: 6:00-22:00
Vasárnap: 07:00-18:00

Sárvár, Laktanya u. 2.

gyarapítsák a kilométereket és
egy újabb közösségi élménnyel
gazdagodjanak. Az időjárás is kegyeibe fogadta a résztvevőket, így

A Szent László iskola diákjai és tanítójuk,
Lovász Adrienn is kivette részét a sikerből

szakmai közreműködésével megépült futókörökön most jótékony
célért és a városuk vagy kerületük
dicsőségéért is futhattak a résztvevők. A 15 helyszínen 9-től 17
óráig gyűjthették a kilométereket
a versenyzők.
A SZEOSZ által rendezett program helyi szervezője a Sárvári

Sárvár, Alkotmány u. 4.

folyamatosan gyűlt a résztvevők
és a kilométerek száma is, ami az
előkelő 4. helyezést hozta el Sárvár
számára a versenyben.
A szervezők azt ígérik, hogy
hamarosan a Fut a Sárvár, Gurul
Sárvár futó- és görkorcsolya fesztivállal folytatódik a rendezvények
sora.

Hétfő–szombat: 6:00-20:00
Vasárnap: 07:00-12:00

Sárvár, Tinódi u. 32.

ÜZLETEK

Hétfő–péntek: 7.00-17.00
Szombat: 7.00-14.00
Vasárnap: ZÁRVA

Soproni sör 0,5l ........................................................ 269 Ft/db 538 Ft/l
Arany fácán sör 0,5l .................................................. 229 Ft/db 458 Ft/l
Steffl sör 0,5l ............................................................ 255 Ft/db 510 Ft/l
Heineken sör 0,5l ...................................................... 349 Ft/db 698 Ft/l
Heineken sör 0,33l .................................................... 289 Ft/db 875 Ft/l
Gösser prémium sör 0,5l ........................................... 289 Ft/db 578 Ft/l
Strongbow 0,33l több ízben ...................................... 379 Ft/db 1148 Ft/l
Soproni óvatos duhaj 0,5l (IPA, APA, Búza, Démon) .... 319 Ft/db 638 Ft/l
Borsodi sör 0,5l ........................................................ 269 Ft/db 538 Ft/l
Becks sör 0,5l ........................................................... 274 Ft/db 548 Ft/l
Staropramen sör 0,5l ................................................ 289 Ft/db 578 Ft/l
Löwenbrau sör 0,5l ................................................... 229 Ft/db 458 Ft/l
Dreher gold sör 0,5l .................................................. 289 Ft/db 578 Ft/l
Dreher Pale ALE,BAK,Hidegkomlós, IPA és Áfonya ..... 309 Ft/db 618 Ft/l
Kőbányai sör 0,5l ...................................................... 249 Ft/db 498 Ft/l
Arany Ászok sör 0,5l ................................................. 239 Ft/db 478 Ft/l
Hb sör 0,5l ................................................................ 239 Ft/db 478 Ft/l
Kőbányai 2l ............................................................... 769 Ft/db 192 Ft/l
Peroni 0,33l .............................................................. 315 Ft/db 954 Ft/l
Asahi 0,33l ............................................................... 315 Ft/db 954 Ft/l
Viper Lime,Áfonya,Barack 0,33l ................................ 325 Ft/db 984 Ft/l
Szentkirályi Víz 1,5l (savas, mentes, enyhe és extra dús) .. 129 Ft/db 86 Ft/l
Egyéb termékek: Tutti Juice, Nber energiaital,
Topjoy több ízben, Haribó gumicukrok, Házicsemegék

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

Szeretettel várjuk Önöket üzleteinkben!
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Sárvár,
Batthyány u. 34/3.

Minden ami autó!

(volt Borudvar)

Minőségi autószerelés, a higiéniai
szabályok szigorú betartása!
NÁLUNK AZ ÜGYFÉL AZ ELSŐ!

Sárvár, Batthyány u. 23.
(főutca)

Válaszd a hozzád illőt!

A klasszikustól a legmodernebb fazonokig!

» Műszaki vizsgáztatás 24.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 2000 Ft-tól «
» Olajcsere 15.000 Ft-tól «
» Autómosás 2000 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «
» Autóbérlés «
» Karosszériajavítás és -fényezés «
» Biztosítási ügyintézés «
» Eredetiségi vizsgálat «

Most: -10% a munkadíjból
(Részletek az üzletben.)

Az Igazinak

Gyönyörű eljegyzési gyűrűk

Most: –5%

ÚJDONSÁG!

Sürgős a javítás? 24 órán belül megoldjuk!*

Nyárra ajánljuk:
színes UNIQUE bőrkarkötők

Női és férﬁ modellek!
Tel.: 06 30 974-6655
www.ekszerszalon.com • ZOÉ Ékszer

Részletek az üzletben. 2022. 06. 01-06. 30.

Hot Diamonds ezüst ékszerek
valódi gyémántokkal.

SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523

