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

29. évfolyam
17. szám
2016. szeptember 16.

SÁRVÁRI HÍRLAP
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Katasztrófavédelmi gyakorlat az M86-os úton

Dobogós a Sárvárfürdő
Az Év Fürdője 2016 versenyen a
Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
harmadik helyezést ért el a versengő több mint kétszáz hazai fürdő
közül. A Sárvárfürdőt kategóriájában csak a győztes Miskolctapolcai
Barlangfürdő és a Gyulai Várfürdő
előzte meg. A közönségszavazás
2016. május 1. és augusztus 31. között zajlott a termalfurdo.hu szervezésében, a Magyar Fürdőszövetség
szakmai támogatásával. A fürdőkre
közel 190 ezer szavazat érkezett.

Virágosítási verseny

Mentik a sérülteket – A gyakorlaton egy gázpalackokat szállító teherautóba belerohant egy személygépkocsi, majd
abba további két autó

Katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlatot tartottak a
sárvári tűzoltók a körmendi
és szombathelyi hivatásos tűzoltókkal, a répcelaki önkéntes
tűzoltókkal, valamint a nicki tűzoltó egyesület tagjaival együtt az
épülő M86-os főút még forgalom
számára át nem adott szakaszán
szeptember 7-én.
A gyakorlatot megtekintette
Loppert Dániel, a Nemzeti

Infrastruktúrafejlesztő Zrt.
kommunikációs vezetője is,
aki arról tájékoztatott, hogy
az M86-os út hiányzó szakaszának kivitelezése a végéhez
közeledik. A vadvédő kerítés
és a növényzet telepítése, valamint a forgalomtechnikai eszközök kihelyezése van hátra.
A katasztrófavédelmi gyakorlat egy útépítés tekintetében
mindig fontos pont, hiszen
azt mutatja, hogy nemsokára

eljön a forgalomba helyezés
ideje. Elkezdődött a műszaki
átadás-átvétel, október végére
tervezik a hiányzó csaknem
34 km-es szakasz forgalomba
helyezését.
Kovács Levente, a Sárvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője elmondta, hogy az
ilyen gyakorlatok javítják az állomány taktikai felkészültségét
és segítik az együttműködést
más tűzoltókkal.

Hatodik alkalommal hirdette
meg a sárvári önkormányzat a
Virágos Sárvárért környezetszépítő
versenyt, amelyen minden sárvári
ingatlan külön nevezés nélkül részt
vett. Szeptember 4-én a vár udvarán díjazták a város legvirágosabb
ingatlanait vállalkozási, családi ház,
illetve legvirágosabb erkély kategóriákban. Következő lapszámunkban
megismerhetik a legvirágosabb
ingatlanok tulajdonosait.

Új helyen Pál Feri atya
sárvári előadása!
Szeptember 24-én, szombaton
10 órától a Park Inn by Radisson
Sárvár Hotel konferenciatermében
tartja előadását az atya, amelyre
előzetes regisztráció szükséges.
Bővebb információ a 9. oldalon.

Népszavazás – október 2.

Több mint 100 kép a városi fotópályázaton

Magyarország köztársasági elnöke október 2-ára országos népszavazást tűzött ki. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy
az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező
betelepítését?” A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó
választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel adhatja le szavazatát. Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án
16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy
személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától

A Sárvár – Kristálytiszta Élmény 2016 városi fotópályázat eredményhirdetésére szeptember 4-én került sor. Ekkor nyílt kiállítás
is a legjobb pályaművekből a Nádasdy-vár Folyosó Galériájában,
ahol Máhr Tivadar alpolgármester, a zsűri elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Mint mondta, a fotózás által tanulunk, és egyben jó
lehetőség arra, hogy megismerjük önmagunkat, majd közszemlére
tegyük az alkotásunkat. A fotópályázatra érkezett legjobb alkotásokból nyíló tárlatot Pajor András AFIAP fotóművész, a városi
fotóklub titkára nyitotta meg. 
Folytatás a 6. oldalon
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Vidékfejlesztési Programmal a versenyképességért
Sárváron tartott választókerületi vidékfejlesztési fórumot a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat a városkörnyéki települések
polgármestereinek.

A rendezvényen Ágh Péter
országgyűlési képviselő arra
kérte a jelen lévőket, hogy az
október 2-ai kényszerbetelepítés
elleni népszavazáson biztassák
aktív részvételre a polgárokat
a települési vezetők, mert csak
így őrizhető meg a magyar vidék mai formájában, és vihető
tovább ezeréves létezése.
A munkahelyteremtés, a mikro-, kis- és középvállalkozások
fejlesztése, a versenyképesség
javítása és a környezetkímélő

gazdálkodás áll a 2020-ig szóló
Vidékfejlesztési Program legfontosabb célkitűzései között

– adott tájékoztatást ZágorhidiCzigány Ákos területi felelős.
Külön kiemelte az önkormány-

Ágh Péter országgyűlési képviselő arra kérte a fórum résztvevőit, hogy az
október 2-ai kényszerbetelepítés elleni népszavazáson biztassák aktív részvételre a polgárokat

zatok számára elérhető támogatásokat, pályázati lehetőségeket.
Továbbá az együttműködések
támogatását az infrastrukturális
fejlesztések terén, hisz a pályázati
források egy része csak LEADER
csoportok által érhető el. Előadásában a már megnyílt pályázatok
rövid összefoglalója mellett a
jövőben megjelenő felhívások is
helyet kaptak. A program végéig
közel négyezer milliárd forint
fordítható vidékfejlesztésre –
hangsúlyozta a területi felelős.
Ágh Péter országgyűlési képviselő megerősítette: a választókerületében lévő 70 kistelepülés
arra sarkallja, hogy munkájának
nagy részét az ott lakók életkörülményeinek javítására szentelje.

Új útburkolatért gyűjtöttek aláírásokat
A Katalin utcában Németh
Zsolt, a Híd a jövőnkért Egyesület elnöke, Szele Balázs, az
egyesület vezetőségi tagja és
Józsa Sándor, a Katalin utca 8.
szám alatti családi ház lakója
tartott közös sajtótájékoztatót
megerősítve az utca néhány
lakójával. Ennek apropóját az
adta, hogy az utca valamennyi
lakója aláírta azt az ívet, amelyen az útburkolat újjáépítését
kérik az önkormányzattól.
A Katalin utcával kapcsolatos önkormányzati tervekről
megkérdeztük Kondora István
polgármestert is.
Németh Zsolt, a Híd a Jövőnkért Egyesület elnöke elmondta,
hogy információik szerint az
önkormányzat a Katalin utca

9. szám előtt, a kanyarban tervezi csak az útburkolat felújítását. Ezzel azonban nem tudnak
egyetérteni, mivel az utca teljes
felújításra szorul, nincs járda és
csapadékcsatorna se.
Szele Balázs, a Híd egyesület
vezetőségi tagja leszögezte, hogy
városi szinten is szeretnének az
utak, járdák és a csapadékvíz-elvezetés problémájával foglalkozni.
– Egy ötcsillagos városban nem
tudjuk elfogadni, hogy a foltokat
foltozzák, ezért azt javasoljuk,
hogy inkább lassabb tempóban,
de jobb minőségben elkészült
úthálózat szolgálja a lakosságot –
hangsúlyozta Szele Balázs.
Józsa Sándor hét éve lakik a
Katalin utcában, mint mondta,
ő gyűjtötte össze az utca valamennyi lakójának az aláírását

az útburkolat teljes felújítása
érdekében.
A sajtótájékoztató után néhány
nappal át is adhatta a lakók által
aláírt ívet Kondora István polgármesternek, aki személyesen is
meggyőződött az utca állapotáról.

A városvezető elmondta még,
hogy 102 utcája van a városnak,
ahol nagyobb a forgalom, vagy
sokkal többen laknak, nyilván
előbbre sorolódik az útfelújítási
tervben. – Három évre előre
felmértük az utak állapotát.

Sajtótájékoztató a Katalin utcában – Középen Józsa Sándor lakó, Németh
Zsolt és Szele Balázs, a Híd egyesület vezetői

– Sajnos a telkek kialakításakor
nem pontosan fogalmazták meg
a közlekedési rendszereket, így
járda sem készült annak idején.
Az elmúlt években már többször
javítottuk az utat a Katalin utcában. Most azt tervezzük, hogy
egy felmérés után első körben
a legkritikusabb részeket megpróbáljuk kijavítani. A hosszabb
távú megoldás pedig a terramixes
technológia alkalmazásával egy új
útburkolat megépítése lesz – fogalmazott Kondora István.

Minden évben 100-120 millió
forintból tudunk új utakat építeni, és 10-15 millió forintunk
van évi szinten a kátyúzásra.
Biztató, hogy a városban ma már
több jó utunk és járdánk van,
mint amennyivel probléma van,
hiszen az elmúlt 20 évben erre
sokat áldoztunk. Szerencsére az
önerőt sokszor pályázati támogatással is ki tudjuk egészíteni,
így lesz ez most a Kinizsi Pál
utcában is – zárta tájékoztatóját
Kondora István. 
-fr-
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Születésnapján köszöntötték Dr. Dénes Tibort
Nyolcvanéves Dr. Dénes Tibor,
Sárvár volt polgármestere. A
város díszpolgára születésnapját
megünnepelte családi körben, és
felköszöntötte az önkormányzat
is. Utóda Kondora István Sárvár
címerét ajándékozta elődjének.

Szűkebb, bár népes családi
körben is köszöntötték szerettei
Dr. Dénes Tibort. Megköszönve
azt a végtelen törődést, amit fiúként, vagy unokaként kaptak tőle.
Aztán pedig a város nevében polgármesteri utóda Kondora István,
Máhr Tivadar alpolgármester
és dr. Szijártó Valéria címzetes
főjegyző köszönték meg azt a
hasonló törődést, amivel Sárvárt irányította. Jelképül a város
hivatalos címerét ajándékozva a
nyolcvanadik születésnapra.
Dr. Dénes Tibor Sárvár–Rába
sömjénben született 1936-ban. A
szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. 1960-ban
szerzett állatorvosi diplomát, az
1994. év végéig körzeti állatorvosként dolgozott Sárváron és a
városkörnyék falvaiban. Az 1990es önkormányzati választásokon

Sárvár város alpolgármesterévé
választották társadalmi megbízatásban. 1994 decemberében
az első direkt választásokon a
FIDESZ, FKGP, MDF, KDNP és
több társadalmi szervezet támogatásával Sárvár polgármesterévé

Sárváron, hisz a rendszerváltáskor 15%-os munkanélküliség
volt a városban. Az iparfejlesztésekből később összegyűlt helyi
adóbevétel pedig megteremtette
a fürdővárossá fejlődés alapjait
– foglalta össze a nyugalmazott

Dr. Dénes Tibor feleségével fogadta Kondora István polgármester, Máhr
Tivadar alpolgármester és dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző köszöntését

választották. 1998-ban, 2002-ben
és 2006-ban azonos támogatottsággal ismét a város polgármestere lett jelentős, 60%-os
többséggel.
– Városvezetőként a legfontosabb feladatomnak tartottam,
hogy munkahelyeket teremtsünk

polgármester a másfél évtizedes,
rohamléptekkel kibontakozó
településfejlesztést.
Sárvár az 1990-es rendszerváltozás után emelkedett ki a vasi
kisvárosok sorából. Bár a megye
második legnépesebb városa volt
addig is, és sok területen rendel-
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kezett kedvező adottságokkal,
azokat kihasználni azonban csak
az elmúlt huszonöt esztendőben
sikerült. E felfelé ívelő időszak
egybeforrt Dr. Dénes Tibor polgármesterségével.
– Szerencsésnek mondhatom
magam, hisz mégiscsak egy ezredfordulón lehettem vezetője
városunknak. A szocializmus
pártállamában megélt évtizedek
vezettek el oda, hogy egy közösséget más elvek szerint kell vezetni.
A demokráciában egymással
versengő, de egymás munkáját
segítő politikai formációk vannak, ezek együttműködése adja
a siker kulcsát. Sárvárt elkerülték
a politikai csatározások, minden
képviselő-testület a város jövőjét
tekintette a legfontosabbnak.
Ennek a vezérelve pedig mindig
a polgári-keresztény, szociális
alapú gondolkodás-gondoskodás
volt – fogalmazta meg hitvallását
Dr. Dénes Tibor.
A nyugalmazott polgármester
utódainak annyi tanácsot adott:
először érjétek meg a nyolcvan
évet, aztán a többit majd akkor
elmondom.

Közösen indították az új tanévet
A város összes intézményének
részvételével igazgatói értekezletet tartott a Városházán
Kondora István polgármester.
Jelen voltak a város oktatási
intézményeinek új állami fenntartóinak a vezetői is.
Az értekezlet időpontját a
tanévkezdés és a 2017-es pénzügyi év tervezése is indokolta
– mondta Kondora István. A
tanácskozáson az oktatásügyben
bekövetkezett változások kaptak
fő hangsúlyt. A polgármester
szerint az alapfokú oktatás mindig is állami feladat volt, csak eddig az önkormányzatok hajtották
azt végre. A városnak a jövőben
is fontos feladat lesz az iskolák

és a sárvári diákok segítése, így
bármilyen ezt érintő ügyben
továbbra is bizalommal fordulhatnak az önkormányzathoz.
A rendezvényen részt vett
Rettegi Attila, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési
Centrum vezetője és Rozmán
László, a Sárvári Tankerületi
Központ igazgatója is. A sárvári,
celldömölki és a kőszegi tankerületet magában foglaló központ
élére júliustól nevezték ki az
oktatási szakembert. Rozmán
László bemutatkozásakor úgy
fogalmazott, hogy most kezdte
meg korábban tanárként, majd
közoktatási vezetőként 32-ik
tanévét, ami jó alap a további
tankerületi munkavégzéshez.

Szeptemberi ülés
A sárvári képviselő-testület szeptember 22-én, csütörtökön
16 órakor tartja a nyári szünet utáni első rendes ülését a Városháza nagytermében, amelyet élőben közvetít a Sárvári Televízió.

Az új tankerületi rendszer célja,
hogy a most is zajló átalakulásokból a tantestületek, a szülők
és a diákok minél kevesebbet
vegyenek észre – szólt a tanke-

rületi igazgató. Az igazgatói értekezleten résztvevők tájékoztatást
kaptak az aktuális pályázati lehetőségekről és a város készülő jövő
évi költségvetési koncepciójáról.

Kondora István polgármester, Rozmán László tankerületi igazgató és Rettegi
Attila főigazgató az értekezleten
BE FE KT ET ÉS I
AR AN Y TÖ MB
ÉR TÉ KE SÍT ÉS E
+36 -20 /95 6-6 999
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5 kontinens 70 helyszínén állították ki fotóit
Első Vas megyei fotósként
kapta meg a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség fotóművész diplomáját kollégánk, a
Sárvári Média Nonprofit Kft.
fotóriportere, Pajor András. A
diplomaátadót augusztus 27én, Cegléden tartották.
A Nemzetközi Fotóművészeti
Szövetséget, a FIAP-ot 1950-ben
Svájcban alapították 15 ország,
köztük Magyarország autonóm fotográfusai. Ma már majd
100 tagja van a szövetségnek,
amelynek legfőbb célkitűzése a
fotográfia népszerűsítése, szakmai továbbképzések szervezése,
nemzetközi fotókiállítások rendezése, a nemzeti szakmai kiadványok közös gyűjteményben
való megőrzése és közhasznúvá
tétele, az országok fotókultúrájának intenzív népszerűsítése.
Pajor András fotóriporter művészi teljesítményéért, technikájáért és alkotásainak nemzetközi
szalonokban való megjelenéséért
érdemelte ki a FIAP fotóművész

– Olyanok között lehettem, volt Papp Elek, akit a világ legjobb
diplomáját, az AFIAP-ot. A diploma odaítélését 3 éves munka akik a nemzetközi fotóélet szó hat fotósa között tart számon az
előzte meg, mely idő alatt 5 kon- szerint platina és gyémánt díja- amerikai fotószövetség, az eurótinens csaknem 70
pai mellett – mondta
országában állították
Pajor András.
ki és díjazták a fotóA fotós élete a dipriporter alkotásait.
loma megszerzésével
A nemzetközi zsűri
nem áll meg, hiszen
minősítéseiről dokuAndrás mindennamentációk készültek,
pi munkaeszköze a
amit a párizsi közfényképezőgép. Fotópontba kellett küldepályázatokat zsűriz,
ni. Ezek alapján kapta
kiállításokat állít össze,
meg Pajor András az
a Sárvári Fotóklub alapító tagjaként szerveelismerő diplomát.
sen részt vesz az egyeA FIAP fotóművész diploma átadó
sület életében. A jövő
ünnepségére Cegléévi könyvhétre jelenik
den, a Kossuth Múmeg egy kötete, amelyzeumban került sor.
ben saját verseihez aktA Magyar Fotográfia
torzó illusztrációkat
Napja előtt is tiszte- Pajor András a fotóművész diplomáját Stipsits Ibolyától, a FIAP párosít. Ebből egy kis
legtek a diplomában Bizottság tagjától és Horváth Imrétől, a MAFOSZ elnökétől vette át ízelítő az Életünk című
részesült fotósok alfolyóiratban már megkotásaiból nyílt kiállítással. Pajor zottjai. Találkozhattam Tillai Er- jelent a nyáron. Jelenleg egyéni
András a fotóművész diplomáját nővel, aki a magyar fotográfia élő kiállítására készül, amely október
Stipsits Ibolyától, a FIAP Bizott- legendája, 70 éves, a képei múze- 12-én nyílik Passauban, az ’56-os
ság tagjától és Horváth Imrétől, umokban, kiállítótermekben lát- emlékév egyik rendezvényeként.
hatóak. Saját generációmból ott
a MAFOSZ elnökétől vette át.
Szilke

Minden ami autó!

» Műszaki vizsgáztatás 19.900 Ft-tól «
» Gumiszerelés, centrírozás 1.200 Ft-tól «
» Olajcsere 8.990 Ft-tól «
» Fék- és futómű javítás «
» UNIX autókártyára 10% kedvezmény! «

Sürgős a javítás?
24 órán belül megoldjuk!*

Akciós nyári g
umik
már

11.000 Ft/db-tól
SÁRVÁR SERVICE

Sárvár, Szombathelyi út 52. (a volt Opel Szalonban)
sarvarservice@invitel.hu • Tel.: 06 95 523 523
* Nem minősül ajánlattételnek! Függ a műszaki probléma paraméterétől.
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NEM
BONYOLÍTJUK,
LAKÁSBIZTOSÍTÁSOK, GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁSOK,

• Lakásbiztosítások • Gépjármű biztosítások • Élet-,és balesetbiztosítások
NEM
BONYOLÍTJUK,
NEM
BONYOLÍTJUK,

••ÉLETLakásbiztosítások
Lakásbiztosítások
•• Gépjármű
Gépjármű
biztosítások
biztosítások
•• Élet-,és
Élet-,és
balesetbiztosítások
balesetbiztosítások
• Vállalati
biztosítások
• Pénzügyi
tervezés
ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSOK,
VÁLLALATI
BIZTOSÍTÁSOK,
•• Vállalati
Vállalati biztosítások
biztosítások •• Pénzügyi
Pénzügyi tervezés
tervezés

EGÉSZ ÉVBEN KÉRJE A LEGKEDVEZŐBB
BIZTOSÍTÁSOKAT
A BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
PÉNZÜGYI
TERVEZÉS
NEM
BONYOLÍTJUK,
EGÉSZ
EGÉSZ ÉVBEN
ÉVBEN KÉRJE
KÉRJE AA LEGKEDVEZŐBB
LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁSOKAT
BIZTOSÍTÁSOKAT AA BIZTOSÍTÁSOK
BIZTOSÍTÁSOK SZAKÉRTŐJÉTŐL
SZAKÉRTŐJÉTŐL
Egész évben kérje a legkedvezőbb biztosításokat,
a biztosítások szakértőjétől!
Az összes biztosító ajánlata egy helyen NÁLUNK!

Folyamatos és hasznos információkért
like-oljon bennünket: facebook.com/pbasarvar
• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
• Tel: 95 / 520 230 • Mobil: +36 30 / 267 59 27 • Mobil: +36 30 / 520 23 14
••Sárvár,
Sárvár,
Hunyadi
Hunyadi
u.
11.
11.u.••11.
Tinódi
Tinódi
vendégló
vendégló
udvarában
udvarában
• Sárvár,
Hunyadi
u.Hunyadi
11.u.
• Tinódi
vendégló
udvarában
• Sárvár,
• Tinódi
vendégló
udvarában
• Sárvár, Hunyadi u. 11. • Tinódi vendégló udvarában
••••Tel:
/ •/520
230
Mobil:
30 /30
267
59
• 27
Mobil:
+36
30
/+36
520
23
14
Tel:
Tel:
95
95
//Tel:
520
520
230
230
•••Mobil:
Mobil:
+36
+36
30
///267
267
59
Mobil:
Mobil:
+36
+36
30
30
///520
520
23
23
14
Tel.:
95/520
Mobil:
+36
30/
59
27
Mobil:
+36
30/631
07
95
/•520
230+36
• Mobil:
+36
30 /27
267
59•••27
• Mobil:
30
/520
52038
2314
14
Tel:95
95
520
230
Mobil:
+36
30
267
59
27
Mobil:
+36
30
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14

Pajor Tetőfedés
Ács, tetőfedő, bádogos munkák
Szolgáltatásaink:
• tetőszerkezetek, elő tetők, pavilonok készítése
• cserép-, zsindely-, palafedés készítése
• közintézmények, műemlék épületek
tetőfelújítása
• hagyományos habarcsolt fedések készítése
• tetősík ablakok beépítése
• ereszcsatorna rendszerek, lemezszegélyek,
bádogos szerkezetek, cserepes lemez,
szendvicspanel fedések készítése
Teljes körű kivitelezés, tanácsadás, állapotfelmérés.

Pajor Béla 0670/ 272 65 79
Pajor Gábor 0670/ 362 67 76
E-mail: pajorteto@citromail.hu

www.pajorteto.hu

facebook.com/sarvari.televizio
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Rábasömjéni életképek falunappal és focicsapattal
Rábasömjénben mindig történik valami – összetartó emberek közössége lakja, akik vagy
falunapra gyűlnek össze, vagy
új egyesületet alakítanak, vagy
éppen a labdarúgócsapatnak
szurkolnak.

Augusztus elején tartották a
hagyományos falunapot Rába
sömjénben. A kulturház udvarán
már kora délután készült a kürtös kalács, rotyogott a kondérban
az étel, hiszen nemcsak változatos programokkal, de finom étkekkel is igyekezett Rábasömjén
lakóit a falunapra kicsalogatni a
szervező Rábasömjénért Egyesület. Az udvaron népi játékokat
és egy igazi játszókamiont is
kipróbálhattak a gyerekek.
Az egyesületet január óta
új elnök vezeti Tamics Ibolya
személyében, aki az előző elnök
lemondása miatt került a szervezet élére. Bizalmat szavazott neki

A megnyitó végén a Rábasömjénért Egyesület elnöke, Tamics
Ibolya gratulált a városrész lakói
nevében dr. Szijártó Valériának
címzetes főjegyzővé történő
kinevezése alkalmából.
– A Rábasömjén Anno című
tárlat ötlete Ódorné Molnár
Mónikáé volt, aki úgy gondolta,
hogy valami újat kellene mutatni
a falu lakóinak – mondta Tamics
Ibolya, aki első szóra támogatta
az ötlet megvalósítását.
A nyáron újjáalakult a Rába
sömjéni Tornaclub is, amelynek
csapata a megyei harmad osztályban egy győzelemmel mutatkozott be, de aztán zsinórban
több vereséget is elszenvedett.
Varga Károly önkormányzati
képviselőtől megtudtuk, hogy
a Rábasömjénért Egyesület feladatai annyira megszaporodtak, hogy célszerűvé vált külön
egyesületet alakítani a labdarúgócsapat működtetésére. A

Ódorné Molnár Mónika, Tamics Ibolya, Máhr Tivadar, Varga Károly és
dr. Szijártó Valéria a falutörténeti kiállítás megnyitóján
A rábasömjéni falunap megszervezését az alábbi szervezetek és személyek támogatták: Sárvár Város Önkormányzata, Vas Megyei Közgyűlés,
Majthényi László és Gagyi Levente, Sárvári TDM, Sárvári Zöld Pont
Kft., Sárvárfürdő, Spirit Hotel Thermal Spa, Danubius Health Spa Hotel
Sárvár, Park Inn by Radisson Sárvár, Caramell Hotel Bükfürdő, Várkapu Vendéglő, Tinódi Fogadó, Ahoy Étterem, Zöldfa Italdiszkont, Édes
Mosoly Édességbolt, Taravis Kft., Strof-fer Vasudvar Kft., M&H Kft., Zoé
Ékszerüzlet, Tímár Óra és Rövidáru, Vörös és Társa Kft., Papirus Írószerbolt, Gazdaszövetkezet, Oláh Virágüzlet, Emmer Butik, Pagoda Kocsimosó, Turkey Expert Kft., Candy körömstúdió, Glamour Nails, Editke
Nails Design, Aphrodite fodrászat, Giczinger Edina fodrász, Savanyúné
Horváth Erika fodrász, Fashion Atak Divat, Stílus Divat, Popella Tiborné
Szitanyomó, Vámos Zoltán, Horváth Péter, Tóth György, Vincze Gyula,
Kondor Gábor valamint a Rábasömjénért Egyesület tagjai.

Rábasömjéni helyzet a Hosszúpereszteg kapuja előtt

a tagság, ő pedig nyugdíjasként
érzett magában elég ambíciót a
közösség életének szervezéséhez.
A falunapok aktív résztvevője és
szervezője évek óta Varga Károly, a
városrész önkormányzati képviselője is. Büszke arra, hogy immár a
hatodik falunapra gyűlhetett össze
Rábasömjén apraja és nagyja.
Ekkor nyílt meg a Rábasömjén
Anno című kiállítás is a kulturházban, amely dokumentumokon, fotókon keresztül mutatja
be a városrész történetét és életét.
A kiállítást Máhr Tivadar alpolgármester nyitotta meg, aki azt
hangsúlyozta, hogy az identitásunkat erősíti, ha megismerjük
lakóhelyünk múltját, hiszen
mindannyian részesei vagyunk
a történelmünknek.

pálya felújításán már rengeteget
dolgoztak, sikerült egy fűnyíró
traktort is vásárolniuk, az önkormányzat támogatásával az öltöző
épületét is felújították. A csapat
működtetését szintén a sárvári
önkormányzat támogatja és helyi
vállalkozók.
A rábasömjéni labdarúgócsapat edzője Bíró Szilárd, aki
maga is játszott korábban Rábasömjénben és edző is volt itt,
így szívesen tért vissza. – Fiatal
csapat vagyunk, és még össze kell
kovácsolódnunk. Sajnos még az
erőnlétünk sem megfelelő, ezért
60-65 percig bírjuk a játékot,
kellenének még minőségi labdarúgók is a jobb eredményhez
– mondta az edző, aki kéri a
rábasömjéniek támogatását is.

Nem felejtett el asztalt foglalni?
SUNDAY BRUNCH a Danubius Health Spa Resort
Sárvár szálloda Nádor Éttermében, ÉLŐ GITÁRZENÉVEL, szeptember 18-án, 12.00 – 14.00 óra között.
Korlátlan étel és italfogyasztás (4 fogásos büféebéd, folyó bor, csapolt sör, ásványvíz és rostos
üdítő) ára 4500 Ft / fő + szervízdíj.
Gyerekeknek 4 éves korig ingyenes,
4-14 éves kor között 50% kedvezményt kínálunk!
Asztalfoglalás szeptember 16. (péntek) 21.00 óráig,
a 06 95 888 422 –es telefonszámon.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

danubiushotels.hu/sarvar
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Több mint 100 alkotás érkezett a városi fotópályázatra
Folytatás az 1. oldalról
A Sárvári Média Nonprofit Kft. hatodik alkalommal
hirdette meg a Sárvár – Kristálytiszta Élmény 2016 városi
fotópályázatot, amelyre idén
29 pályázó 114 alkotással nevezett. A zsűri által kiválasztott
legjobb 40 pályaműből nyíló
kiállítást Pajor András AFIAP
fotóművész, a Sárvári Fotóklub
titkára nyitotta meg.
– Egy idézettel kezdtem a
megnyitót: „a fényképezés az
élet egyik formája”. Ezt Henri
Cartier–Bresson, a múlt század egyik nagy fotográfusa
mondta szinte jövőbe látó
módon, hiszen ez a gondolat
napjainkra beérett a digitális
technika megjelenésével. Ez
a hatodik kiállításunk, amely
erős alapot ad arra, hogy jövő
évben is meghirdessük a fotó-

pályázatunkat, ahova várjuk a
mostani kiállítók új képeit, és
az újabb pályázókat is, hiszen
mindenkinek van egy jó fotója
– szögezte le Pajor András.

A fotópályázat díjátadásán
közreműködött Kondora István
polgármester, Máhr Tivadar
alpolgármester és a díjat felajánló intézmények, valamint a

Kondora István polgármester adta át Wieder Sándornak az első helyezésért
járó oklevelet (Fotó: BarnabyFoto – Károlyi Barnabás)

Új, kártyafüggetlen
mobiltelefonok érkeztek!
Szerviz szolgáltatás
üzletünkben!
Mobil egyenlegfeltöltés!
Nálunk mindent megtalálsz:

tartozékok, hátlapok,
akku töltők, fej- és fülhallgatók,
fóliák, üvegfóliák!
A fóliát üzletünkben fel is rakjuk!

GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány u. 41.
Tel.: +36 70 319 2011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

Danubius, a Park Inn és a Spirit
szállodák képviselői.
A harmadik díjat dr. Kereszty
Gábor: Vízváros című montázsa nyerte el. A második díjat
Horváth Vera Szelina: Freestyle
című fotója kapta, amelynél a
jól elkapott pillanathoz a zsűri
szerint nagy türelem is társult
az elkészítéskor.
Az első díjat Wieder Sándor: Szelfi koncert című fotója
érdemelte ki, amely a zsűri
értékelése szerint egy korosztályi sajátosságra hívja fel a

KREDENC BISZTRÓ REGGELIZŐ
9600 Sárvár, Rákóczi u. 16-18. • 06 70 312 0251
(Lidl parkolónál lévő üzletsor)

Minden nap már reggel 8 órától! Napi menü 850 Ft-tól.
Szeptember 19-től szeptember 23-ig
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

napi leves

Brokkoli krémleves

Húsleves

Borsóleves

Csirkegulyás

Vegyes zöldségleves

napi leves
+ főétel 850 Ft

Sült csirkecomb rizibizivel

Natúr csirkemell
burgonyapürével

Sertéspörkölt galuskával

Paradicsomos penne csirkehússal

Baconbe tekert csirkecombfilé
zöldséges rizzsel

Rántott sajt párolt rizzsel,
tartármártással

Vasi borzas burgonyapürével

napi leves
+ főétel 1050 Ft

Mustáros karaj
Dubarry csirkemell párolt rizzsel,
Cordon bleu hasábburgonyával hasábburgonyával, friss salátával,
friss salátával, öntettel
fokhagymás öntettel

MINDEN NAP RENDELHETŐ A NAPI LEVES MELLÉ RÁNTOTT SZELET PÁROLT RIZZSEL 850 FT-ÉRT!
GLOBAL GSM PONT SÁRVÁR
9600 Sárvár, Batthyány utca 34.,
Tel.: +36 70 3192011, +36 70 701 3704
www.facebook.com/globalgsmpont

Szeptember 26-tól szeptember 30-ig

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

napi leves

Tárkonyos csirkeraguleves

Májgombócleves

Csülkös babgulyás

Húsleves eperlevéllel

Sertésraguleves

napi leves
+ főétel 850 Ft

Lecsós borda sült burgonyával

Cigánypecsenye
hasábburgonyával

Túrós csusza

napi leves
+ főétel 1050 Ft

Marhapörkölt tarhonyával

Rántott szelet burgonyapürével Tejfölös gombapörkölt tésztával

Sertés szűz rózsabors mártással,
Natúr szelet friss salátával,
Velővel töltött borda párolt rizzsel
burgonyapürével
joghurtos öntettel, párolt rizzsel

Sült hús barnamártással,
burgonyakrokettel

BISZTRÓ AJÁNLATUNK MINDEN NAP 22 ÓRÁIG:
hurka, kolbász, csülök, csirkecomb, grillcsirke, kenyérlángos (fokhagymás tejföl, bacon, lilahagyma,
kolbász, sajt), melegszendvics, velőskenyér, szendvicsek (sült tarjás, rántott húsos).

figyelmet, a koncerten az első
sorokban álló fiatalok a zenekart
és önmagukat fotózzák.
– A fotózást a gyermekeim
születésekor kezdtem el. A
városban különböző kirándulások alkalmával azonban már
nemcsak őket, de a környezetet, az egyes rendezvényeket
is elkezdtem fényképezni, így
egyre erősebb lett bennem a
fotózás szeretete. Régebben
képzőművészettel foglalkoztam,
festettem, rajzoltam, ezért az
önkifejezés a véremben volt, és
újra előjött a fotózással – mondta Wieder Sándor.
A városi fotópályázat alkotásai
szeptember 26-ig tekinthetőek
meg a vár Folyosó Galériájában.
-frA további kiállításra került képek alkotói:
Benkőné Szabó Katalin;
Auer Gábor; dr. Kereszty
Gábor; Gálovics Gábor;
Hegedüs György; Horváth Vera Szelina; Hőbér
Szabolcs; Sándor Berill;
Kádár Katalin; Károlyi
Barnabás; Kriston Noémi;
Makrai Tamás; Németh
Zsolt; Horváth Norbert;
Sófalvi János; Somogyi
Judit; Tóth Zoltán; Tóth
Krisztina, Takács-Reichardt Gabriella és Wieder Sándor.

Kiállítás a
galériában
Nagyon nehéz ma művésznek és igaznak lenni, ennek a
világnak megfelelni – kezdte
saját kiállításának megnyitóját
Tisza-Kalmár György festőművész szeptember 10-én a
Galeria Arcisban. Gyerekkorától festő akart lenni, több
európai városban folytatott
tanulmányokon és ismert hazai
festőmesterek tanítványaként
vezetett az út a saját hang
megtalálásig. Képei október
másodikáig tekinthetőek meg
a Nádasdy-várban.

facebook.com/sarvari.televizio
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II. díj
Horváth Vera Szelina: Freestyle

III. díj
dr. Kereszty Gábor: Vízváros

I. díj
Wieder Sándor: Szelfi koncert

Sárvár-Kristálytiszta Élmény
2016 fotópályázat
díjazott képei
Nádasdy-vár Művelődési Központ és
Könyvtár különdíja Auer Gábor: Ébredés

Nádasdy Ferenc Múzeum különdíja
Gálovics Gábor: Lidércfény

Sárvár Város Önkormányzatának
különdíja Sófalvi János: Álomkép
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Szent László
A Szent László
Plébánia
● A 9. osztályosok bérmálási gyakorlása a templomban: az egyik csoport csütörtökön 17.30-kor, a másik szombaton
11.30-kor. Szülők, bérmaszülők kísérjék
gondos figyelemmel a készületet!
● Mint minden hónap 25-én, így
vasárnap reggel 7 órakor is templomunk
Prágai Kis Jézus szobránál imádkozunk
boldogabb családokért, kallódó gyermekek megtéréséért.
● Idén szeptember 25-re esik Szentírás vasárnapja. Templomunkban, a
város közepén minden reggel és este
a szentmiséken felhangzanak az isteni
olvasmányok.
● 27-én, kedden a katolikus iskola kápolnájának védőszentjei: Szent Vince és
Szent Lujza közbenjárásával a katolikus
nevelőkért fohászkodunk. Az irgalmas
nővérek sárvári áldozatos munkájának
hagyományát követve a Vincés Család
lelkületét folytatjuk: szeretet-misszó!

Szent Miklós
Plébánia

Szent Miklós Plé

● Megkezdődött a hitoktatás a sárvári
iskolákban. Tisztelettel kérem a jó Szülőket, hogy megkeresztelt gyermekeiket

járassák hittanra, ahogy azt a keresztség
szentségének kiszolgáltatásakor megígérték. A családokat minden vasárnap
szeretettel várom a szentmisére! Katolikus család nem élhet vasárnapi szentmise
nélkül! „Közeledjetek Istenhez és Ő is
közeledni fog Hozzátok.”
● Elérkezett a harmadik negyedév, tisztelettel kérem azokat a katolikusokat, akiket
illet, hogy a 2016. évi egyházi adójukat a Plébánia Hivatalban szíveskedjenek befizetni!
A közteherviselés legyen lelkiismeretbeli
kötelességünk! Hivatalos órák: hétfő-szerda-csütörtök-péntek délelőtt 9-11 óráig.
Kedd-csütörtök délután 16-17-ig.
● Szeptember 23-án, pénteken Szent
Pió atyát ünnepli az egyház.
● Szeptember 24-én, szombaton
Szent Gellért püspök közbenjárásával
imádkozunk a katolikus tanítókért és
nevelőkért az este 18.30 órakor kezdődő
szentmisén.
● Szeptember 25-én, Szentírás vasárnapja lesz. Legyünk Bibliát olvasó
és annak szellemében élő katolikus
keresztények.
● Már jó előre jelzem, hogy a Kertvárosi kápolna búcsúja, és az egész napos
szentségimádás október 2-án, vasárnap
lesz a délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepi
szentmisével.
● Október 2-án, a vasárnapi szentmiséken tartjuk a Sári templomban a
hittanos gyermekek befogadó katekumenátusát.

www.sarvarvaros.hu
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● Vasárnapi miserend a Sári templomban: szombaton előeste 18.30 órakor
– vasárnap reggel 8 órakor és délelőtt 10
órakor. Vasárnap délután 16 órakor litániát imádkozunk a kertvárosi kápolnában. A hónap utolsó vasárnapján a litánia
rózsafüzérrel a Sári templomban van.
● Állandó gyónási lehetőség a Sári
templomban: hétfőtől szombatig este
18.00-18.15 óráig és vasárnap reggel
7.00-7.45 óráig.

Evangélikus
Egyházközség

A Sárvári Evangélikus

● Bibliai Üzenet: „Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus
Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség
most és az örökkévalóságban!” 2Pt 3,15
● Dicséret: „Mindhalálig bízom,
hiszek, szeretek és remélek. Terhet is
könnyebben viszek, Jézus velem, nem
félek. Őrá bízom életem, míg a célt elérhetem. Én Jézusom, adj hű szívet, hogy
legyek mindvégig híved!” Év.Ék.439/4
● Sárvár a magyar Wittenberg:
A szeptember 3. és 7. között megtartott Brassó–Sárvár testvérgyülekezeti
találkozóval megkezdtük Sárváron a
reformáció 500 éves jubileumi ünnepség
sorozatát.
● Papné találkozó: Szeptember 16.
és 18. között, Balatonszárszóra, a konferenciaközpontunkba hívjuk és várjuk a

hazai lelkészi kar feleségeit, az évenként
rendezett speciális találkozóra.
● Dévai Bíró Mátyás Konferencia:
Szeptember 17-én az óbudai evangélikus templomban, az MTA és az EHE
tudományos kutatóinak előadásával
konferenciát tartanak hazai első reformátorunkról, akit sárvári működése után
Magyar Luthernek is neveznek.
● Európa Reformáció Városai:
Szeptember 19-én Sopronban kerül
sor a GEKE – Stationenweg Program
egyeztetésre, amely a következő sárvári
eseményeket is érinti.
● A hazai reformáció forrásvidékein:
Október 1-én, szombaton a budavári, a
soproni és a sárvári gyülekezet tagjai egy
közös kirándulás keretében végiglátogatják a Dunántúl artikuláris gyülekezeteit.
● Evangélikus rádió: Szeretettel ajánljuk a kedves olvasóknak a Szombathelyről
sugárzó CREDO evangélikus rádió műsorait. Az FM 98,8 MHz-en, valamint interneten is fogható: WWW.credoradio.hu
felkeresésével, reggel 8 órától este 8 óráig.

Református
Egyházközség
● Vasárnaponként 10 órától istentiszteletet és – ezzel egy időben – gyermekistentiszteletet tartunk.
● Egyházközségünk honlapcíme:
reformatussarvar.hu

Boldog Ceferinora emlékeztek a katolikus templomban
A Sárvári Roma Települési
Nemzetiségi Önkormányzat
augusztus 26-án Boldog Ceferino emlékünnepséget szervezett
a Szent László Katolikus Plébániatemplomban. A rendezvén�nyel az egyház által elsőként
boldoggá avatott cigány Ceferino Giménez Malla – cigány
nevén El Pelé – emléke előtt
tisztelegtek.
A roma önkormányzat elnöke,
Szabó Gábor Ferencné fontosnak tartja a cigány hagyományok, szokások újraélesztését,
annak megismertetését a város
lakosaival. A májusfa állításkor
Bibijara a szerb származású
roma asszonyra emlékeztek,
aki valamikor a 19. században
élt, és egy súlyos járvány idején
gyógyfüvekkel és megáldott gyümölcsökkel gyógyította a cigány
gyerekeket.
Augusztus 26-án a 155 éve
született Boldog Ceferinoról
emlékeztek meg a Szent László-templomban. A katolikus
egyházi ünnepen Orbán István

kanonok szolgáltatta a misét, és
ismertette az 1997. május 4-én
II. János Pál pápa által boldoggá
avatott Ceferino életét. A szent-

adott át a kanonoknak, azzal
a céllal, hogy a Szent Lászlótemplomban kerüljön elsőként
kiállításra. A képet Ferkovics

Szabó Gábor Ferencné, a roma önkormányzat vezetője és Ferkovics József
festőművész az általa készített Boldog Ceferinot ábrázoló festménnyel

mise celebrálásában Martos
Balázs teológus pap működött
közre, akit Ceferino boldoggá
avatása előtt egy nappal avattak
diakónussá Rómában.
Az emlékünnepen Szabó Gábor Ferencné egy festményt

József roma származású magyar
grafikus és festőművész készítette. Az alkotáson az 1936-ban
kitört spanyol polgárháború egy
pillanata jelenik meg, amikor
egy fiatal pap próbált kiszabadulni a vörös katonák kezei közül.

Ceferino a pap védelmére kelt,
ezért őt is elfogták. Két héttel
később húsz társával együtt egy
temetőben lőtték agyon.
A tervek szerint a képet a
megye minden templomába eljuttatják majd, hogy a boldoggá
avatott Ceferino életével megismerkedhessenek a keresztény
közösségek.
Érdekes hír még, hogy valamikor a közeljövőben lesz Spanyolországban Emilia Fernandez
Rodrigez boldoggá avatása. Ő
szintén a spanyol polgárháborúban szenvedett vértanúságot.
Szabó Gábor Ferencné fontosnak tartotta elmondani, hogy
csatlakoztak a Magyar Holokauszt
2014 Emlékbizottsághoz. Tőlük
rendszeresen kapnak pályázatokat, idén a „Közelítő” pályázatban
vesznek részt, ami a holokausztról
és a cigány kultúráról szól. A több
kategóriában meghirdetett versenynek sárvári díjazottja is van,
Szabó Fanni Lili személyében, aki
a Szent László Katolikus Általános
Iskola tanulója.
–sTz-
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„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek,
békességet és nem romlást tervezek,
és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül
hívtok és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor
meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha
kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. ”
Jeremiás könyve 29,11-13
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Sárvári

Hírlap

A bajor kincs
A Nádasdy Ferenc Múzeum
legújabb kiállítása a bajor királyi család, a Wittelsbachok
1952-ben megtalált kincseit
mutatja be. Az időszaki tárlat
2017. január 15-ig tekinthető
meg a múzeum nyitvatartási
idejében, keddtől vasárnapig
9-től 17 óráig.

Sárvár, Hunyadi utcában
Sárvár,
Hunyadi utcai
5+8 lakásos
társasházban utolsó
társasházban
a lakások 2és az
–es
1üzletek
db 47 m
értékesítése
elkezdődött!
lakás
eladó.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Folytatódik az Észak-Vas megyei Polgári Esték!
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT, CSALÁDJÁT ÉS
BARÁTAIT

2016. szeptember 22-én, csütörtökön 18 órára
Vendég:

DR. SCHÖPFLIN GYÖRGY
Európai Parlamenti képviselő

Téma:

NÉPSZAVAZÁS
A KÉNYSZERBETELEPÍTÉS ELLEN
Helyszín:
Nádasdy-vár házasságkötő terme

A sárvári vár
és a hozzá tartozó uradalom
1875-től a második világháború végéig a bajor
királyi család, a
Wittelsbachok tulajdonában
állt. A Nádasdy Ferenc Múzeum
nemrég elkészült időszaki tárlata
a Wittelsbachok 1952-ben a vár
egyik szegletében megtalált, de
nagyközönség előtt eddig ismeretlen kincseit mutatja be.
Takács Zoltán Bálint múzeumigazgató elmesélte, hogy az
1971-ben készült Kazamaták
titka című filmben a művelődési
ház bejáratának közelében találják meg a kincseket. Valójában
azonban nem tudni, hogy pontosan honnan kerültek elő a bajor
királyi család étkészletei, dísztár-

www.sarvarvaros.hu

gyai és festményei, hiszen erre
vonatkozóan sehol sincs írásos
feljegyzés, a tárgyaknak csupán
leltári számuk van 1952-ből.
A kincsek eredeti bemutató
helye a Kék szalon volt, amit a
tapétája színéről neveztek el.
Ma már ez a terem, színe miatt

a Zöld szalon nevet viselhetné. A
kiállításon az eredeti, kék tapétából is kiállítottak egy darabot.
A tárlaton szerepelnek még
eddig ritkán látott csehországi
és berlini porcelánok is, csokoládé és kávéscsészék, mártásos
edények és tányérok az angol
Wedwood porcelángyárból.
Az időszaki kiállításon eddig
ismeretlen fényképfelvételek is
helyet kaptak, amelyek a sárvári
uradalom munkás hétköznapjait
valamint a királyi család utazásait mutatják be.
tsz

A Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2016. szeptember 28-án 17 órától a könyvtárba,
az Egészségklub keretében

Lovász Adrienn

Hangterápia,
csendterápia
című előadására

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FIGYELEM!
FIGYELEM!
FIGYELEM!
BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA

BARABÁS
GYÖRGY
MŰSZAKI
KÖZÉPISKOLA
A 2016‐2017‐es
TANÉVBEN
AZ ÉRETTSÉGIZETT
TANULÓKAT
NAPPALI TAGOZATOS
BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA

Házigazdák:
ÁGH PÉTER
országgyűlési képviselő

A 2016‐2017‐es
TANÉVBEN
AZ ÉRETTSÉGIZETT TANULÓKAT
NAPPALI TAGOZATOS
A 2016‐2017‐es
TANÉVBEN
AZ ÉRETTSÉGIZETT
TANULÓKAT
NAPPALI TAGOZATOS

MÁHR TIVADAR
Sárvár alpolgármestere

ELADÓ, VILLANYSZERELŐ, SZÁMÍTÓGÉP‐SZERELŐ, KARBANTARTÓ
A 2016‐2017‐ES
TANÉVBEN INGYENES ESTI TAGOZATRA
35 345 01 – KIS‐ ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I.

Jöjjön el, gondolkodjunk együtt!

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ, AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKOKRA VÁRJA!
A 2016‐2017‐ES TANÉVBEN INGYENES ESTI TAGOZATRA
LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ, AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKOKRA VÁRJA!

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ,
AUTOMATIKAI
TECHNIKUS
SZAKOKRA VÁRJA!
ELADÓ, VILLANYSZERELŐ,
SZÁMÍTÓGÉP‐SZERELŐ,
KARBANTARTÓ
A 2016‐2017‐ES TANÉVBEN INGYENES ESTI TAGOZATRA
35 345 01 – KIS‐ ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I.
55 345 01 – KIS‐ ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II.
SZAKOKRA VÁRJA A JELENTKEZŐKET!
55 345 01 – KIS‐ ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE II.

WWW.BARABAS‐SARVAR.HU
ELADÓ, VILLANYSZERELŐ,
SZÁMÍTÓGÉP‐SZERELŐ, KARBANTARTÓ
SZAKOKRA VÁRJA A JELENTKEZŐKET!
35 345 01 – KIS‐ ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I.
WWW.BARABAS‐SARVAR.HU
55 345 01 – KIS‐ ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
ÜGYVEZETŐJE II.

SZAKOKRA VÁRJA A JELENTKEZŐKET!
WWW.BARABAS‐SARVAR.HU

facebook.com/sarvari.televizio

Sárvári
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GYORS INTERNET MÉG TÖBB HELYEN!
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3990
Az ajánlat Kolibri csomagra érvényes, új lakossági előfizetők részére,
visszavonásig, kétéves szerződéssel, e-számlával. A negyedik hónaptól
az adott csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk.
A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.
Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828
Az ajánlat 2016. augusztus 22-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási
területén, új lakossági ügyfelek számára, 24 hónapos határozott idejű szerződés és
elektronikus számlázás választása esetén. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli
felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli.
A díjak az áfát tartalmazzák.

3 HÓNAPIG

160832-FA1

TÉVÉ, INTERNET ÉS TELEFON EGYÜTT

FT / HÓ
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Továbbtanulás a Tinódiból
A sárvári Tinódi gimnáziumban tavaly érettségizett diákok
közül ötvenen kezdték meg
tanulmányaikat valamilyen
felsőoktatási intézményben.

Budapestre tizennyolcan
költöztek. Lesznek tinódisok
például a Corvinuson, a Budapesti Műszaki Egyetemen,
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Pázmány Péter
Katolikus és a Károli Gáspár
Református Egyetemeken, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Tizenhatan a Nyugatmag yarországi Eg yetemre
nyertek felvételt Szombathely-

re vag y Sopronba. Tizenhárman a Széchenyi István
Egyetemen tanulnak Győrben,
hárman a Pannon Egyetemen
Veszprémben. A legtöbben,
tizenheten valamilyen mérnöki szakot választottak. A
nemzetgazdaságnak fontos,
így népszerű volt a mérnök
informatikus, a közlekedésmérnök, az építészmérnök, a
logisztikai mérnök, a gépészmérnök, a mezőgazdasági
mérnök és a járműmérnök
képzés. Újra megjelentek a pedagógusképző intézményekbe
jelentkező diákok, tizenkét
tanulót vettek fel tanárnak,

Professzionális VADÁSZKÉPZÉS
indul Sárváron a Nádasdy-várban
szeptembertől.
A tanfolyamot a földtulajdonosoknak
fokozott figyelmébe ajánlom!
Jelentkezés:
Balogh István,
vadászati szakértő

óvodapedagógusnak, csecsemő- és kisgyermeknevelőnek
vagy sportszervezőnek. Tizenegyen gazdaságtudományi
karon folytatják tanulmányaikat. A bűnügyi nyomozótól
a japán szakon át különböző
érdekes szakterületek, a germanisztika, az anglisztika, a
szociológia is megjelentek a
felvételi eredmények listáján.
A továbbtanulást nagymértékben segítették a nyelvvizsgák.
Végzőseink 8 felsőfokú, 48
középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkeztek.
Az általános gimnáziumi és
a szakközépiskolai osztályban

érettségizők közül huszonketten turisztikai szervező,
értékesítő, tizenöten vendéglátásszervező képzésben vesznek
részt a Tinódiban a 13. évfolyamon. Az idegenforgalmi
vagy a vendéglátói végzettséggel rendelkező szakember jó eséllyel jelenik meg a
munkaerőpiacon, a turizmus
továbbra is húzóágazat.
Gratulálunk a végzősöknek,
bízunk benne, hogy az 5 éves
érettségi találkozón örömmel
számolnak majd be sikereikről!
Hevér Mihályné
igazgató

Új szakma ingyen, korhatár nélkül!
Október 1‐től felnőttoktatás indul Sárváron

a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói
Szakképző Iskolában.
A következő képzéseket kínáljuk esti munkarend szerint:
2 év alatt

1 év alatt

34 811 01 – Cukrász
34 811 03 – Pincér
34 811 04 – Szakács
34 811 05 – Fogadós

35 811 02 – Vendéglátó–üzletvezető
35 811 03 – Diétás szakács
35 345 01 – Kis‐ és középvállalkozások ügyvezetője I.

Érettségi vizsgával rendelkezőknek
54 812 01 – Idegenvezető

+36 70/702-5506
www.vadaszkepzes.hu
foldesurkft@gmail.com

55 345 01 – Kis‐ és középvállalkozások ügyvezetője II.

Jelentkezés: 9600 Sárvár, Móricz Zsigmond utca 2.
További információk az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06‐20‐259‐3891 vagy 06‐20‐519‐4919 vagy 95/320‐115
Email: titkarsag@sarvaritinodi.hu
Honlap: http://www.sarvaritinodi.hu

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Az építési-bontási hulladékot előre egyeztetett napon, évente is használatban maradnak, aki
(törmeléket) a lakossági ingat- egy alkalommal, maximum 2 m3 biokukával rendelkezik díjmentes
lanhasználó 2016. évben minden mennyiségben díjmentesen veheti gyűjtőzsák igénybevételére nem
hónap utolsó péntekén, SZEP igénybe. Az igénybejelentés során jogosult.
Elérhetőség:
Nyitva tartás: KEDD: 7.00-19.00,
TEMBER HÓNAPBAN SZEP szükséges megadni a lomhulladék
Cégnév: Sárvári Zöld Pont Non- CSÜTÖRTÖK: 12.00-16.00
TEMBER 30-ÁN, PÉNTEKEN várható mennyiségét, a 2 m3 feletti
Tel./fax: 06-95-520-172
12.00 órától 18.00 óráig a Kemény lomhulladék csak a díjköteles lom- profit Kft.
Honlap: www.sarvarizoldpont.hu
István u. 1. szám előtt (Lafuma talanítás díjának megfizetése esetén
Ügyfélszolgálat címe: Sárvár,
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu
után) elhelyezett konténerekhez szállítható el. A ki nem használt Ikervári u. 23.
maga elszállíthatja, és ott 1 m3/ház- lomtalanítási alkalom a következő
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend
tartás/év mennyiségben díjmen- évre nem vihető át.
Sárvár
Sárvár
szelektív
szelektív
hulladék
hulladék
gyűjtési
gyűjtési
rend 2016.
rend 2016.
szeptember,
szeptember
októ
2016.
szeptember,
október.
Lakossági házhoz menő növétesen elhelyezheti, amennyiben
SZEPTEMBER
SZEPTEMBER
OKTÓBER
OKTÓBER
tartozása nem áll fenn.
nyi eredetű biológiailag lebomLakossági eredetű ÖSSZEKÖ- ló díjmentes hulladékgyűjtés 7. 7. SZERDA
BIO
BIO
SZERDA BIO
SZERDA
SZERDA BIO
5.
5.
TÖZÖTT ág, metszési nyesedék Sárvár családi házas ingatlanaSZERDA
SZERDA
12. 12. SZERDA
házhoz menő gyűjtése 2016. inál. A gyűjtés igénybevételéhez 14. 14.SZERDA
OKTÓBER 19-ÉN SZERDÁN, szükséges 60 literes előnyomott
BIO
SZERDA BIO
SZERDA
21. 21. SZERDA
19. 19. SZERDA
ág maximum 5 cmSárvár
átmérőig,
magyűjtőzsák
ügyfélSárvár
szelektív
hulladékgyűjtési
gyűjtésitársaságunk
rend
2015.
december,
2016. január.
szelektív
hulladék
rend
2016.
szeptember,
október.
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
ximum 1 m hosszúságúra
vágva szolgálatán 21 db/háztartás/év 28. 28.SZERDA
SZERDA
SZERDA
Sárvár szelektív hulladék gyűjtési rend 2015. december, 2016. január.
26. 26. SZERDA
helyezhető
ki.
féléves
bontásban
Sárvár
szelektívmennyiségben
hulladék
gyűjtési rend
2015. december,
2016. január.
7.
5.
DÍJMENTES LOMTALANÍTÁS: vehető
át, feltéve, hogy az ingatAzon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
14.
12.
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI, vagy PÉNTEKI napon történik.
2016. január 1-jétől a lakosság lanhasználónak tartozása nem áll
19.
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE.
a 21.
házhoz menő lomtalanítást a fenn,
vagy azt igényléskor megCSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE.
bejelentést
követő 10 munka- fizeti.
26. A kertvárosi városrészben
28.
ÁG, METSZÉSI NYESEDÉK GYŰJTÉSE
napon belül a Közszolgáltatóval már kihelyezett biokukák továbbra
(ág max. 5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva, összekötözve helyezhető ki)

ÜVEG

ÜVEG

SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

2015. DECEMBER

2016. JANUÁR

SZEPTEMBER

OKTÓBER

2015. DECEMBER

SZERDA
december
2.
SZERDA BIO
2015. DECEMBER

ÜVEG 1. KÖRZET:

2016. JANUÁR

BIO

december 2.
SZERDA
BIO
2015. DECEMBER
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
SZERDA
december
2.
SZERDA
BIO
ÜVEG 1.
december 9.
SZERDA
KÖRZETSZELEKTÍV
december 2.
SZERDA
BIO
december 9.
SZERDA
SZELEKTÍV
BIO SZELEKTÍV
SZERDA
december 9.
SZERDA
december 23.
SZERDA
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
december 9.
SZERDA
SZELEKTÍV
december 23.
SZERDA
SZERDA
ÜVEG 2.SZELEKTÍV
december 23.
SZERDA
KÖRZET
december 30.
SZERDA
BIO
SZELEKTÍV

január 6.
január 6.

SZERDA
SZERDA

2016. JANUÁR

SZERDA
2016. JANUÁR
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

január 6. SZERDA
SZERDA
január 13.
SZERDA
január 6.
január 13.

január 13.
január 20.
január 13.
január 20.
január 20.
január 27.

december 23.
december 30.

SZERDA
SZERDA

BIO

január 20.
január 27.

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

december 30.

SZERDA

BIO

január 27.

ÜVEG 1. KÖRZET:

SZELEKTÍV
BIO
SZELEKTÍV

SZERDA
SZERDA

SZERDA

SZERDA
SZERDA

ÜVEG 1.

FENYŐ
SZELEKTÍV

KÖRZET

FENYŐ
BIO

SZELEKTÍV

FENYŐ
ÁG

SZELEKTÍV
SZERDA SZELEKTÍV
FENYŐ
SZERDA
SZERDA
SZELEKTÍV
ÜVEG
2.
BIO
SZERDA
KÖRZET
SZERDA
SZELEKTÍV
BIO
FENYŐ
SZERDA
SZERDA
BIO
FENYŐ
SZERDA
BIO
FENYŐ
SZERDA
FENYŐ

ÜVEG 1. KÖRZET:

ÜVEG2.
1.KÖRZET:
KÖRZET:
ÜVEG
ÜVEG 2. KÖRZET

ÜVEG 1. KÖRZET:
ÜVEG 2. KÖRZET

BIO zsák, kuka:

ÜVEG 2. KÖRZET
BIO zsák, kuka:
ÜVEG 2. KÖRZET
BIO zsák, kuka:

SZELEKTÍV:

BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:
BIO zsák, kuka:
SZELEKTÍV:
ÁG:

SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

ÜVEG 1.
ÜVEG 1.

ÜVEG 1.
ÜVEG 1.

KÖRZET
KÖRZET

KÖRZET
KÖRZET

Azon utcák,
ahol
a kommunális hulladék gyűjtése
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése

HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
HÉTFŐI
vagy
CSÜTÖRTÖKI
napon történik
Azon
utcák,
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
ÜVEG
2.
ÜVEG
2.

HÉTFŐI,KÖRZET
vagy CSÜTÖRTÖKI
napon történik.
KÖRZET
Azon
utcák,
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
Azonutcák,
utcák,
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
Azon
ahol
a kommunális
hulladék
gyűjtése
KEDDI,
HÉTFŐI,
vagy CSÜTÖRTÖKI
napon
történik.
KEDDI vagy
PÉNTEKI napon
történik
vagy
napon
történik. hulladék gyűjtése
Azon PÉNTEKI
utcák, ahol
a kommunális
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI,
HÉTFŐI, vagy CSÜTÖRTÖKI napon történik.
vagy
PÉNTEKI
napon történik.
NÖVÉNYI
EREDETŰ
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
Azon utcák, ahol a kommunális hulladék gyűjtése KEDDI,
HULLADÉK
GYŰJTÉSE.
NÖVÉNYI
EREDETŰ
BIOLÓGIAILAG
vagy PÉNTEKI napon történik.
LEBOMLÓ
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
Azon
utcák,
ahol a kommunális
hulladék gyűjtése KEDDI,
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
vagy PÉNTEKI napon történik.
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE.
LEBOMLÓ
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
LEBOMLÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSE
NÖVÉNYI EREDETŰ BIOLÓGIAILAG
CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
LEBOMLÓ
HULLADÉK
GYŰJTÉSE
ÁG, METSZÉSI
NYESEDÉK
GYŰJTÉSE (ág max.
5 cm átmérőig, max. 1 m hosszúságúra vágva,

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL
MEGTISZTÍTOTT
FENYŐFA
összekötözve
helyezhető ki)

SZELEKTÍV:
FENYŐ:

CSOMAGOLÁSI HULLADÉK GYŰJTÉSE
DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

FENYŐ:

DÍSZEKTŐL MEGTISZTÍTOTT FENYŐFA

BIO

BIO

ÁG

ÁG

SZELEKTÍV
SZELEKTÍV
ÜVEG 2.
ÜVEG 2.

KÖRZET
KÖRZET

BIO zs

SZELE

facebook.com/sarvari.televizio
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ZÖLDFA ITAL NAGY ÉS KISKERESKEDELEM
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 12.
Tel.: +36/95-320-232
Nyitvatartás: H.-Sz.: 7.00-19.00, V.: 7.00-12.00
www.litovel.hu

Balatoni Zweigelt-Cabernet
Sauvignon
félédes, vörös, 0,75 l
Varga pincészet
389 Ft + üveg/db
518 Ft/liter

Balatoni
Zweigelt-Cabernet
Sauvignon
félédes, vörös, 1,5 l
Varga pincészet
719 Ft + üveg/db
479 Ft/liter

Balatoni Friss bubis
száraz, fehér, 1,5 l
Varga pincészet
569 Ft + üveg/db
379 Ft/liter

Canada Dry
termékek
0,5 liter
1 liter
1,5 liter
2,5 liter

173
139
199
289

Ft/db 346 ft/liter
Ft/db 139 Ft/liter
Ft/db 133 Ft/liter
Ft/db 116 Ft/liter

Litovel Moravan
0,5 l üveges
/eredeti cseh sör/
4,6%, 11B°
185 Ft/db
370 Ft/liter
5-öt ﬁzet
6-ot vihet így:
154 Ft + üveg/db
308 Ft/liter

Schweppes
termékek
(narancs, canada dry, tonik)
1 liter 139 Ft/db 139 Ft/liter
1,5 liter 199 Ft/db 133 Ft/liter

Balatoni Csabagyöngye
2016 ÚJBOR
száraz, fehér, 0,75 l
Varga pincészet
429 Ft + üveg/db
572 Ft/liter

Ház bora Rozé
/Bubis, Csendes/
száraz 1,5 l
Varga pincészet
679 Ft + üveg/db
453 Ft/liter
Szentkirályi limonádé
zéró citrom 1,5 l
139 Ft/db 93 Ft/liter
Red Bull
energiaital
0,25 l
359 Ft/db
1436 Ft/liter

Litovel Classic
0,5 l dobozos
189 Ft/db
378 Ft/liter
Prince 0,5 l PET.
lengyel sör
129 Ft/db
258 Ft/liter

Lays Chips 77 g
minden ízben
199 Ft/db 2585 Ft/kg

Theodora ízesített
ásványvizek 1,5 l PET.
(citrom, málna, narancs)
149 Ft/db 99 Ft/liter

Pölöskei 1 literes
eredeti szörpök
többféle ízben
499 Ft/db

3 darab vásárlása
esetén 1 palack
1,5 literes szénsavmentes
Theodora víz AJÁNDÉK!

+ 1 palack 1,5 literes
Visegrádi víz
AJÁNDÉK
minden termék után.

Érvényes: 2016. október 2.

Balatoni Szürkebarát
félédes, fehér, 0,75 l
Varga pincészet
399 Ft + üveg/ db
532 Ft/liter
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A Sárvári Televízió tervezett műsora
2016. szeptember 16. és október 1. között

Hírek Hétkor közéleti magazinműsor:
Szeptember 17., 24. és október 1. (szombat) 19.00
Ismétlés: 6.30, 12.00 (vasárnap 11.00), 19.00 és 23.00

Pénteki Mozaik:
Szeptember 16. (péntek) 19.00 Vendég: Pajor András AFIAP
fotóművész
Ismétlés: szombat 19.40, vasárnap 11.40 és 19.40, hétfő-csütörtök 19.40
Élet Forrás – katolikus magazin:
Szeptember 17. (szombat) 12.40
Ismétlés: vasárnap 12.10, hétfő-csütörtök 20.10, péntek 19.30
Testületi ülés:
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Sárvár Város Önkormányzatának lapja
Kiadja: Sárvári Média Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Felelős kiadó: a Kft. ügyvezetője
Felelős szerkesztő: dr. Fonyó Roberta
Szerkesztőség: 9600 Sárvár, Móricz Zs. u. 4.
Tel.: 95/320-261, E-mail: hirlap@sarvar.hu

Sárvár, Hunyadi
utcában utcában
Sárvár,
Berzsenyi
5+8 lakásos
2016-ban
épülő belvárosi,
társasházban
zöldövezeti
a lakásoksorházak
és az
üzletek
értékesítése
értékesítése
elkezdődött!
elkezdődött.
Érdeklődni: Joó Ákos 06 30/947 47 01

www.sarvarhaz.hu

Fotó: Pajor András
Tördelés: Gyulavári Csaba
Hirdetésszervező:
Takács Szilvia (06/30/22-93-760)
Nyomda: Yeloprint Kft., Dávid Péter
Sokszorosítás helye és ideje:
Szombathely, Géfin Gy. u. 11-13.,
2016. szeptember 12.
Megrendelési sorszám: 2012/1.
ISSN: 0238-9010

Prémiumalkusz Kft.
A független biztosítási alkusz!
Az összes biztosító ajánlata, terméke és
ügyintézése egy helyen!
Takarítson meg akár 30–50%-ot
meglévő szerződései díjából!
Hagyja, hogy a Biztosítók versenyezzenek Önért!
INGYENES tanácsadás és ajánlatkérés irodánkban:
Sárvár, Hunyadi u. 18/D.
(A Totalcar és Generali iroda mellett)
www.premiumalkusz.hu +36 70/943-1442
Szerződött partner: Vocelka Invest Kft.

Alkotmány u. 4.
Hétfő-szombat: 6:00 – 22:00
Vasárnap: 07:00 – 18:00
Laktanya u. 2.
Hétfő-szombat: 6:00 – 20:00
Vasárnap: 07:00 – 12:00
Arany Fácán dobozos sör 0,5L 165Ft/db (330Ft/L)

szeptember 22-én és 29-én,
csütörtökön 17 órakor

SÁRVÁRON a Batthyány u. 9. sz. alatt.
Számítógépes elméleti vizsgára gyakorlási lehetőség!
Tájékoztatás: +36-30/444-71-24

www.ritmo.hu

Soproni dobozos sör 0,5L 189Ft/db (378Ft/L)
Steffl dobozos sör 0,5L 179Ft/db (358Ft/L)
Gösser Natur Radler dob.sör 0,4L 199Ft/db (498Ft/L)

Soproni Radler dob. sör 0,4L 179Ft/db (448Ft/L)
Heineken dobozos sör 0,4L 229Ft/db (573Ft/L)
Krusovice dob. barna sör 0,5L 239Ft/db (478Ft/L)
Strongbow sör több ízben 0,33L 249Ft/db (755Ft/L)

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

facebook.com/sarvari.televizio
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Döntetlenig eljutott már a Sárvár FC
Augusztus utolsó napjától a Zalaegerszegről érkezett Kovács
László vezeti a Sárvár FC NB
III-as labdarúgócsapatát.
A Sárvár FC nagyon rosszul
kezdte az idei bajnokságot: a csapat zsinórban négy mérkőzését
elveszítette, ezért a klub elnöksége
már az Andráshida elleni mérkőzés után, közös megegyezéssel
szerződést bontott az addigi
vezetőedzővel, Takács Gáborral, valamint Németh Józseffel.
Utóbbi egy mérkőzés erejéig még
ideiglenesen a kispadon maradt,
ekkor szenvedett hazai pályán
vereséget a Sárvár FC a Tatabánya
ellen. Augusztus utolsó napjától
azonban a ZTE utánpótlásától
érkezett, egykori NBI-es játékos,
Kovács László áll a csapat élén.
– Százötven első osztályú mérkőzés van mögöttem a ZTE, a
Nagykanizsa, valamint a Sopron
játékosaként, később játszottam
Ausztriában amatőrként és profiként is. Az aktív foci befejezé-

sét követően pedig én is, mint
A tréner úgy véli, a Sárvár FC
a legtöbb labdarúgó, edzőnek helyzete a rossz kezdés ellenére
álltam. Előbb alacsonyabb osz- nem reménytelen, a játékoskeret
tályú csapatoknál dolgoztam, nem rossz, egyelőre csapatként
megyei első osztályban bajnokságot nyertem, az NB
I-ben voltam pályaedző, a
ZTE II-vel pedig NB III-as
bajnok lettem, és felkerültünk a másodosztályba.
Öt éven keresztül vezettem
Zalaegerszegen az akadémiát, legutóbb pedig a ZTE
utánpótlás edzője voltam,
innen vezetett az út Sárvárra
– mondta el bemutatkozó
interjújában az ötvenegy
esztendős tréner.
A szakember számára
nem volt teljesen ismeretlen a Sárvár FC, hiszen az
Andráshida elleni mérkőzést már a lelátóról figyelte. A Sárvár FC új edzője, Kovács László taElmondása szerint akkor pasztalt szakembernek számít
még leginkább a zalaiaknál
játszó fia kedvéért volt jelen, de nem funkcionál megfelelően a
így utólag hasznát veheti az ott zöld-fehér gárda, ám lépésről
látottaknak.
lépésre haladva komoly fejlődést

lehet elérni. Reményei szerint
az új edző személye is motiváló
tényező lehet a csapat számára,
többek között ebbe lehet és kell
is belekapaszkodnia. Mindemellett szakmailag is próbál majd
újítani, többek között egy plusz
edzést is beiktatnak, amelyen főként a pontrúgásokra és taktikai
elemek begyakorlására helyezik
majd a fő hangsúlyt. Ahogy
Kovács László elmondta, fontos
hangsúlyt kap a fokozatosság,
ezért nem akarja hirtelen, sok
új információval megterhelni a
játékosokat.
A Sárvár FC sajnos időközben
ötödik mérkőzését is elveszítette,
5-0 ra kaptak ki a sárváriak a listavezető Érd otthonában. A Veszprém elleni szeptember 10-i találkozón ugyan még nem született
meg a Sárvár FC első győzelme,
de egy gólok nélküli döntetlent sikerült elérnie. Kovács László arra
kéri a szurkolókat, hogy ebben a
kritikus helyzetben is álljanak a
csapat mellé.
-CSL-

Új edzővel kezdik meg a szezont kézilabdázóink
Augusztus eleje óta a Celldömölktől érkezett Rozmán
Gergő irányítja a Sárvárfürdő
Kinizsi NB II-es női kézilabdacsapatát.
A korábbi edzővel, Hegyi
Gáborral kötött szóbeli megállapodás az elmúlt bajnokság
végén lejárt, így a kézilabda
szakosztály vezetőségének új
szakember után kellett néznie.
A Celldömölkről származó, ám
ezer szállal Sárvárhoz kapcsolódó fiatal tréner, Rozmán Gergő
egyelőre egy évre kötelezte el
magát a felnőtt, illetve junior
együttes mellett. Amint azt
bemutatkozásakor elmondta,
a kézilabdázás alapjaival Celldömölkön, az Eötvös Loránd
Általános Iskolában, Süle Nándor tanítványaként ismerkedett
meg. Ezt követően játékosként
megfordult az NB II-ben Celldömölkön, Szombathelyen, majd
az NB I/B-ben Ajkán. Közben
megszerezte az edzői képesítését
is, három szezonon keresztül

irányította a celldömölki felnőtt
és junior női csapatot az NB IIben, ahol dobogós helyezéseket
is elért a gárdával.
A Sárvárfürdő Kinizsivel augusztus elején kezdte meg a munkát: az első két hétben terem
híján a szabadban, főként a fizikai

felkészülési mérkőzést is játszott,
megmérkőztek többek között a
Hegykővel, a Hévízzel, valamint
Bükön, egy kétnapos tornán az
Inárccsal, a Körmenddel, a Celldömölkkel és a Győri VKLSE-vel is.
A játékoskeretben jócskán
történt változás a nyáron. Az már

Rozmán Gergő lett a Sárvárfürdő Kinizsi női kézilabdacsapatának új trénere

felkészítésen volt a hangsúly, míg
augusztus közepétől heti két tréningen, a labdás gyakorlatoké a
főszerep. A csapat azóta már több

a tavasz folyamán bizonyossá
vált, hogy Márkus Dalma kapus,
Kiss Nóra, Doncsecz Dorina,
valamint Bolfán Nikolett az újjá-

alakuló Haladáshoz távozik, míg
Pupp Ramóna anyai örömök elé
néz. Az érkezési oldalon eddig
egy új név van, a rutinos Szondy
Noémié. Visszatért viszont a
csapathoz Horváth Cintia, és a
sérüléséből felépült Csejtei Zsófi
is teljes értékű munkát végez. A
junior korú Horváth Rebeka már
a felkészülési mérkőzéseken is a
felnőttek között lépett pályára,
de Szabó Fanni, Nardai Daniella
és Hartmann Réka is tagja lett a
felnőtt keretnek is. Amennyiben
szükséges, úgy hiányposztra még
igazolhatnak, hiszen náluk egészen a tavaszi szezon kezdetéig
van erre lehetőség.
A szakosztály célkitűzése
az első évben a biztos bennmaradás, ami azt jelenti, hogy
a csapatnak az első nyolc hely
valamelyikén kellene végeznie.
A Sárvárfürdő Kinizsi a bajnokságot szeptember 17-én, a
Győri ETO III otthonában kezdi,
az első hazai mérkőzésre pedig
24-én, szombaton 17.00-tól
kerül sor.
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Tinódi HoTel & ResTauRanT

Őszi Akciók!
2016. szept. 1–okt. 2.
(részletek az üzletben)

Újítsd meg a kollekciód!
Modern, divatos arany ékszerek, új árukészlet.

Most: -10% beszámítás esetén
(részletek az üzletben)

Válaszd a hozzád illőt!
Kibővült KARIKAGYŰRŰ választék!

Most: –10% a munkadíjból (részletek az üzletben)

Ő az igazi? MEGKÉRED?
Gyémánt és valódi köves, arany eljegyzési gyűrűk.

Most: –10%

Maradandó emlékek…
Ezüst karikagyűrűk. A legjobb fazonok!

Tin

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

di

Hotel Restaurant

TINÓDI „ŐSZIKÉK”

2016. szeptember 16-án, pénteken 20 órától
„The creole Brothers” együttes koncertje.

SZEPTEMBER SZTÁRJA A SZŐLŐ

Különleges ételek szőlővel!
Kóstolja meg! Finom….
Költse el nálunk étkezési utalványát!
Hideg- és meleg tálakra
megrendelést felveszünk!
Ingyenes kiszállítás Sárváron

Most: –10%

Az ŐSZ SZÍNE:
Most: –10%

SÁRVÁR (A volt borforgalmi udvarban.)
Batthyány u. 34/3.
H-P: 8.30-17.00, Szo: 8.30-12.00 •
ZOÉ Ékszer

www.ekszerszalon.com

Várkapu Vendéglõ Panzió - Borpince
SZEPTEMBERI
SZÜRETI BORNAPOK
A VÁRKAPUBAN!

Éttermünkbe szakácsot felveszünk!
Tel: +36-30/9466-689
Ha nincs kedve FŐZNI, de megéhezik, a Tinódi étel és pizza futár gyorsan érkezik!

Kiszállítás mindennap:

12-22-óráig

TINÓDI – AZ OTTHON ÍZEI!

Utazási Iroda

Üzemeltetõ: Sava-Borsa Kft.

H – 9600 Sárvár, Hunyadi u. 11.
H – 9601 Sárvár, Pf. 67
Tel.: + 36 / 95 320 578
Fax: + 36 / 95 520 625
E-mail: office@aquatravel.hu
info@aquatravel.hu
www.aquatravel.hu

Eng. szám: U-000545

Borostyán köves ezüst ékszerek!

MÁLTA – Körutazás a lovagok szigetén

2016. október 22-29. 129.990

Ft/fő + járulékos kültségek

Musttal – szőlővel - borral készített
ételekkel, finomságokkal
várjuk kedves Vendégeinket!
Egy kis ízelítő:
Kacsamáj mousse rosé borzselében
Szüreti vörösboros kolbászleves
Grillezett kecskesajt saláta
savanykás szőlőlekvár
Pityókás szűztekercs kefíres lángoson
BORTA, azaz Bortorta
Kóstolja hozzá a három borvidékről származó
minőségi hordós boraink bármelyikét!
Borbarátok figyelem! Hamarosan folytatódik
Borgasztronómiai Gálasorozatunk!

További ajánlatokról, kedvezményekről érdeklődjön irodánkban!

Kertvárosi Trafik
Sárvár, Nádasdy u. 55.

Nyitva tartás: hétfő-szombat 6.00-22.00
vasárnap 6.00-22.00

NÁLUNK EURÓVAL IS FIZETHET.
Soproni sör dobozos 0,5 l ..............................................
Borsodi sör dobozos 0,5 l ............................................
Krusovice sör dobozos többféle 0,5 l ....................
Stefﬂ sör dobozos 0,5 l .....................................................

199
199
229
169

egységár

Ft
Ft
Ft
Ft

398 Ft/l
398 Ft/l
458 Ft/l
338 Ft/l

Áraink október 2-ig vagy a készlet erejéig érvényesek!

33. éve az Önök szolgálatában

VÁLOGASSON KÖZEL 50 FÉLE SÖR KÖZÜL.

Asztalfoglalás: 320 475, 326 900, 06 30 600 7234

TÖBB MINT DOHÁNYBOLT…

